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' In aceste zile, cînd începe din plin 
campania agricolă de primăvară, și 
toate forțele trebuie îndreptate spre 
realizarea însămințărilor la timpul 
optim și la un înalt nivel agrotehnic, 
are loc închiderea cursurilor primu
lui an în învățămîntul agrozootehnic 
de masă cu durata de 3 ani. Cursu
rile acestui învățămînt, organizat în 
baza Hotărîrii Comitetului Central al 
partidului și a Consiliului de Miniștri 
privind dezvoltarea și îmbunătățirea 
învățămîntului agricol, au fost ur
mate de 
colectiviști, 
parte la 
agricole ținute la căminele culturale. 
Se înfăptuiește astfel una din sarci
nile importante trasate de partid în 
vederea dezvoltării construcției so
cialiste la sate, și anume înarmarea 
țărănimii colectiviste cu cunoștințele 
agrozootehnice de care are nevoie în 
lupta pentru sporirea producției a- 
gricole și pentru întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor co
lective.

în cursul acestei ierni, buna orga
nizare și desfășurare a învățămintu- 
lui agricol de masă a constituit o 
preocupare principală a organelor și 
organizațiilor de partid, a sfaturilor 
populare și a consiliilor agricole. Ma
joritatea birourilor comitetelor re
gionale și raionale de partid au a- 
nalizat periodic mersul învățămîntu- 
lui agrozootehnic, stabilind măsuri 
pentru generalizarea metodelor bune 
și înlăturarea lipsurilor constatate.

Un lucru foarte bun în desfășura
rea învățămîntului agrozootehnic, 
care merită să fie remarcat : cei mai 
mulți dintre lectori au ținut lecții 
interesante, adaptate la specificul 
gospodăriei respective, și au organi
zat demonstrații practice care au 
ajutat cursanții să-și însușească cu
noștințe agricole temeinice.

Creșterea nivelului de cunoștințe 
al colectiviștilor, ca urmare a orga
nizării învățămîntului agrozootehnic 
de 3 ani, se reflectă în activitatea 
zi cu zi a gospodăriilor colective, 
adunările generale de dezbatere 
planului de producție pe 1963, în 
dunările brigăzilor, cursanții au fă
cut propuneri Valoroase privind folo
sirea posibilităților și resurselor de 
sporire a producției agricole, îmbu
nătățirea organizării muncii etc. De 
pildă, la G.A.C. Glodeanu-Sărat, din 
regiunea Ploiești, în urma lecției 
despre „Solurile sărăturate și ame
liorarea lor“, s-au stabilit măsuri 
pentru a se executa încă în acest an 
lucrări de ameliorare pe cele 200 ha 
terenuri sărăturate ale acestei gos
podării. De asemenea, trebuie sub
liniat că colectiviștii care au ur
mat cursurile învățămîntului agro
zootehnic sînt fruntași la execu
tarea lucrărilor pregătitoare pentru 
campania agricolă de primăvară. 
Cursanții cercurilor de cultura plan
telor de la G.A.C. Gepiu, din raionul 
Salonta, sînt fruntași în muncă la 
transportul îngrășămintelor la cîmp, 
pregătirea semințelor și la alte lu
crări.

Acum, la sfîrșitul anului de învă- 
țămînt, lectorii țin seminarii recapi
tulative, urmărind aprofundarea de 
către cursanți a metodelor care tre
buie aplicate pentru realizarea sar
cinilor de plan pe acest an în sec
torul de producție unde ei lucrează. 
Le exemplu, la seminarul recapitu
lativ al cercului de cultura plantelor 
de cîmp. ținut de ing. Gheorghe 
Cristescu, președintele G.A.C. Ari- 
cești-Rahtivani. regiunea Ploiești, au 
fost discutate problemele organizării 
și retribuirii muncii în gospodărie, 
metodele agrotehnice care trebuie 
aplicate pentru sporirea recoltei pe 
soluri „brancioc” (soluri care au 
stratul arabil subțire, pietroase) 
specifice gospodăriei. Căutînd să

circa 800 000 de țărani 
Alti țărani au luat 

conferințele pe teme
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în 
a 
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antreneze pe toți cursanții la discu
țiile organizate în legătură cu aceste 
probleme, lectorul s-a convins că ei' 
cunosc metodele agrotehnice care 
contribuie la sporirea producției în 
condițiile concrete ale gospodăriei 
lor. Cu sprijinul S.M.T.-ului, în a- 
ceastă gospodărie se face instrui
rea oamenilor care vor mînui ma
șinile în campania agricolă de pri
măvară, în marea majoritate cursanți 
ai cercului de cultura plantelor. La 
fel s-a pregătit închiderea învăță- 
mîntului și la cercurile legumicol și 
zootehnic.

Bine procedează lectorii cercurilor 
de cultura plantelor care axează 
discuțiile în cadrul seminarului re
capitulativ pe metodele agrotehnice 
ce trebuie aplicate acum, în campa
nia de însămînțări, pentru a se 
obține recolte bogate la cultura 
porumbului în condițiile gospo
dăriei respective. Prin aceasta, 
cursanții își însușesc temeinic teh
nica culturii acestei plante deosebit 
de valoroase. Firește, în gospodăriile 
unde se cultivă pe suprafețe mari 
sfecla de zahăr, cartofi, viță de vie, 
legume se va da atenția cuvenită în
sușirii tehnicii acestor culturi și mă
surilor organizatorice care trebuie 
luate.

întrucît închiderea cursurilor în 
învățămîntul agrozootehnic de masă 
are loc în momentul începerii cam
paniei agricole de primăvară, în fața 
organelor regionale și raionale de 
partid și a consiliilor agricole stă 
sarcina de mare răspundere de a 
îndruma și ajuta organizațiile de 
bază, conducerile unităților agricole 
și lectorii să folosească seminariile 
recapitulative ca un prilej de mobi
lizare a cursanților la aplicarea în 
această campanie a cunoștințelor în
sușite. Este necesar ca, la începutul 
fiecărei lucrări, inginerul agronom să 
organizeze discuții cu colectiviștii, 
în cadrul cărora cursanții să explice 
cum trebuie făcută lucrarea respec
tivă și de ce anume. Prin aceasta, 
metodele învățate de cursanți vor fi 
cunoscute și aplicate și de ceilalți 
colectiviști.

în numeroase gospodării colective, 
pentru aprofundarea și verificarea 
practică a cunoștințelor cursanților 
se organizează loturi demonstrative, 
pe care se aplică întregul complex 
de măsuri învățate la cursul agro
zootehnic, sau grupe de animale, 
care sînt îngrijite și furajate cum 
cer regulile științei zootehnice. Este 
bine ca asemenea loturi să se orga
nizeze în țoate gospodăriile colective.

La îmbogățirea în continuare a cu
noștințelor colectiviștilor contribuie 
și filmele documentare și de popu
larizare a metodelor agrozootehnice 
înaintate. De aceea este necesar ca 
filmele repartizate să fie prezentate, 
în zilele cînd nu se lucrează în cîmp, 
în fața unui' număr cît mai mare de 
colectiviști.

Aplicarea în campania agricolă de 
primăvară a cunoștințelor cîștigate 
de colectiviștii și lucrătorii din 
G.A.S. și S.M.T. va contribui la rea
lizarea cu succes a sarcinilor trasate 
de partid pentru creșterea continuă 
a producției agricole și întărirea e- 
conomico-organizatorică a gospodă
riilor colective

An început muncile
Primele 

realizări la 
semănat

uagricole de primavara
Folosind condițiile 
prielnice, colecti
viștii din raionul 
Criș, regiunea Cri- 

șana, au început semănatul cul
turilor timpurii. La gospodăria 
agricolă colectivă „Viață Nouă" din 
comuna Sîntana, după ce a controlat 
starea terenurilor care urmează a 
fi însămînțate cu culturi din ur
gența I-a, inginerul agronom a dat 
indicații să se treacă la semănat.

Brigăzile de cîmp conduse 
carie Marțian și Gheorghe 
au însămînțat în cîteva zile 
tare cu borceag, 40 hectare 
zăre, 12 hectare cu mac etc.

Și colectiviștii din Tămasda, 
Chișineu Criș, Iermata Neagră, Ca
poral Alexa și alte comune au în
ceput semănatul sfeclei de zahăr, 
macului și altor culturi timpurii.

★
Pentru obținerea 

unor recolte bo
gate de porumb, 
în gospodăriile de 
Ploiești se Jertili-

îngrășăminte 
pe tarlalele 
de porumb

de Ma- 
Sălăjan 
30 hec- 
cu ma

stat din regiunea 
zează solul cu însemnate cantități de 
îngrășăminte naturale și chimice.

Gospodăria de stat Bilciurești, ra
ionul Ploiești, de pildă, care va cul
tiva cu porumb 1120 ha, a transpor
tat pînă acum pe cîmp aproape 2 000 
tone gunoi și 100 000 kg îngrășăminte 
chimice. Cantități însemnate de în
grășăminte naturale și chimice s-au 
transportat în' ultimul timp pe cîmp 
și în gospodăriile de stat Săhăteni{ 
Rm. Sărat, Movila Vulpii, Stîlpu.

sosirea primă- 
constructorilor 

Au fost „ata- 
blocuri.
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In vara anului trecut a în
ceput construcția unui nou mi- 
croraion, în strada Sergent Nițu 
Vasile din Capitală, cu 2 500 de 
apartamente. Pînă acum au fost 
predate „la cheie" 660 de aparta
mente. Odată cu 
verii, activitatea 
a luat amploare, 
cate" alte II noi

în fotografie : Brigada de fle- 
rari-betoniști condusă de Dumitru 
Bondoc împreună cu echipa de 
dulgheri a lui Jianu Tănase lu
crează la unul din blocurile de 
locuințe ale microraionului.

(Foto : R. Costin)

Defectoscoape ultrasonice 
pentru controlul osiilor

Atelierele de zonă C.F.R. pentru reparația materia
lului rulant din Buzău, Craiova, Timișoara, Sibiu, 
Oradea, Suceava au fost dotate de curînd cu defecto- 
scoape ultrasonice cu ajutorul cărora se controlează 
cu mare rapiditate osiile montate la vagoane. Prin 
introducerea acestor defectoscoape se asigură o ex
ploatare mai intensă a materialului rulant, în depline 
condiții de siguranță, toate defecțiunile ascunse ale 
osiilor fiind cu ușurință descoperite. Inginerii și teh
nicienii de specialitate studiază acum posibilitatea 
extinderii controlului cu defectoscoape ultrasonice a- 
supra altor piese.

Cursuri pentru economiștii uzinei
BRAȘOV (coresp. „Scîn

teii"). — La Uzinele de trac
toare din Brașov se organi
zează pentru economiștii de 
la serviciul plan-economic, 
și pentru cei din sectoarele 
de fabricație un ciclu de lec
ții pentru îmbogățirea cu
noștințelor profesionale.

Pînă în prezent au fost ți
nute lecții pe teme ca : 
„Realizările uzinei în lumina 
directivelor Congresului al 
lll-lea ai Partidului", „Sarcini 
noi în munca de planificare", 
„Despre prețui de Cost, des
pre bilanț și planul de con
turi".

X

Concurs artistic al elevilor
PITEȘTI (coresp. „Scîn

teii"). — Ieri s-au întrecut 
pe scena Teatrului de stat 
din Pitești circa 2 000 de 
artiști amatori din rîndul 
elevilor școlilor medii, 
profesionale și de mese
rii din localitate. La con
curs au luat parte brigăzi 
de agitație, coruri, forma
ții muzicale, echipe de

Premieră 
teatrală

CLUJ (coroșpx 
, ,S cînteii“j^^’Pe 
scena Teatrului 
Naționdl din Cluj 
a avut loc pre
miera spectaco
lului cu 
„Strigoii” 
sen. Au 
pretat 
Magda 
Vladimir 
seu, Dinu
sim, George Ghe- 
rasim și Oltica 
Munteanu. Regia 
— Ion Tîlvan, 
conducerea ar
tistică — V. D. 
Popa.

piesa 
de Ib- 
inter- 

actorii 
Tîlvan, 

Jură- 
Ghera-

în așteptarea oaspeților

7 MIERCUREA CIUC (coresp. „Scîn
teii"). — La Tușnad-Băi ss fac în a- 
ceste zile pregătiri pentru primirea 
oaspeților. Au fost amenajate vilele 
46—48—68 și altele cu o capacitate 
de peste 200 de persoane.

La Lacul Sfînta Ana se va con
strui o cabană cu 25 de locuri ; o 
altă cabană pentru primirea a 50 de 
persoane va fi amenajată în Valea 
Oltului ; vor fi reparate și dotate cu 
mobilier corespunzător și cabanele 
turistice de po muntele Harghita și 
de lîngă Piatra Singuratică (Piatra 
Unică).

Pe, lîngă cei peste 24 000 de 
oaspeți care vor veni anul acesta 
Ia odihnă sau la tratament, stațiu
nea Tușnad-Băi va găzdui și peste 
6 000 do turiști.

Tabloul înfățișează un crîm- 
pei de distracție duminicală 
în lașul de altă dată, în 

frumosul han „Trei sarmale“ : un 
vălmășag de chipuri înconjurate 
de tîrgoveți și țărani, . care-și 
îneacă amarul în alcool.

Cei care privesc tabloul sînt ti
neri, unii dintre ei muncitori 
la „Țesătura“ sau la fabrica de 
antibiotice, alții elevi sau stu- 
denți. Lor, lașul în plină înnoire 
socialistă le pune la 
mijloace de a-și folosi 
odihnă într-un mod 
instructiv.

Iată, de pildă, chiar 
pe care o vizitează. „lașul din tre
cut și de azi oglindit în arta 
plastică", deschisă de 10 zile în 
sălile Palatului Culturii. Azi, du
minică, au trecut prin sălile ex
poziției peste 400 de persoane. 
Mai există Muzeul de științele 
naturii, Muzeul politehnic, cel 
etnografic, de Istoria Moldovei, 
de Artă plastică — toate adunate 
sub bolțile impresionante ale Pa
latului Culturii, unde s-au pe
rindat în această duminică aproa
pe 1 300 de vizitatori.

Cele 5 săli de lectură ale bi
bliotecii regionale s-au dovedit 
neîncăpătoare ; a fost instalată o 
a 6-a sală de lectură în holul 
principal In 
cartea cerută 
titorului.

îndemînă 
ziua de 

plăcut și

expoziția

concurs colectivistul Gheorghe 
Asăndulesei din Pribești, om de 
48 de ani, cu 5 copii care lucrează 
toți în gospodărie, ca și tînăra 
Georgeta Bălan din Bivolari, al 
cărei număr de ani reprezintă 
exact a treia parte din vîrsta pri
mului concurent. De altfel, echipa 
din Bivolari a și cîștigat premiul 
I al concursului — două aparate 
de radio cu transistori „Electro
nica”, iar satisfacția succesului a 
fost sporită de faptul că. orchestra 
„Doina Moldovei“ și popularul so
list Vasile Cănănău au cîntat în 
cinstea Georgetei Bălan un cîn- 
tec, cum s-ar spune de... perspec
tivă : „Frumoasă-i nunta la țară”.

In altă sală a Casei s-au în
trunit, la aceleași ore, membrii 
cenaclului literar „Mihail Emi- 
nescu”.

In acest timp, în Socola, la 
Casa de cultură a sindicatelor, 
cîteva zeci de artiști amatori din 
institutele sanitare ale orașului 
participau la faza inter întreprin
deri a celui de-al 7-lea concurs 
al formațiilor artistice muzical- 
coregrafice de amatori. Rind pe 
rînd, vor trece prin fața juriului 
un număr de 104 formații.

Cinematografele orașului au 
fost arhipline. Mulți au vizionat 
filmul „Lupeni 29“. Azi, la cele 
5- spectacole cu acest film au a- 
sistat aproape 5 000 de spectatori.

Teatrul de păpuși a prezentat 
azi la ora 10 „Costică în junglă“, 
la orele 15 „Micul giscănel“, iar la 
17 „Bum-bum împărat". Teatrul 
Național a prezentat „Inșir-te 
mărgărite" de Victor Eftimiu. 
Opera din Iași a dat dimineața 
un spectacol de balet cu „Pricu- 
liciul“ de Zeno Vancea, „Bolero“ 
de Ravel și „Francesca da Ri
mini“ de Ceaikovski, iar seara un 
numeros public s-a adunat sub 
cupola străvechiului teatru să as
culte acordurile operei mozar- 
tiene „Nunta lui Figaro”.

Seara, din sala Filarmonicii au 
răzbătut — de sub arcușul cuno
scutului violonist sovietic Igor 
Bezrodnîi — acordurile concertu
lui

dansatori și recitatori. O 
bună impresie au făcut 
brigada de agitație a șco
lii medii nr. 3, a școlii de 
meserii, corurile școlilor 
medii nr. 1 și 2, formația 
orchestrală a școlii profe
sionale C.F.R. Programele 
au cuprins aspecte ale 
activității școlărești.

Pregătiri pentru împăduriri
BAIA MARE 

„Scînteii“). — In 
coaiele silvice din regiu
nea Maramureș se fac în 
aceste zile intense pregă
tiri în vederea campaniei 
împăduririlor de primă
vară. Pepinierele Direcției 
regionale a economiei fo
restiere dispun de circa

(coresp. 
toate o-

19 000 000 puieți pentru 
olantat. La întreprinderile 
forestiere s-a organizat re
cent instruirea personalu
lui silvic pentru cunoaș
terea și aplicarea celor mai 
bune scheme și formule 
de plantare pe fiecare par
celă ce urmează a fi îm
pădurită.

Tăieri de iructificare Ia meri, în livada G.A.C. 
Bazna-Brașov.

Rezultate pe care ie vom dezvolta
Colectivul uzinei noastre și-a 

îmbogățit în ultimii ani experiența 
în domeniul valorificării rezervelor 
interne de creștere a productivității 
muncii. Datorită introducerii în 
producție a tehnicii noi și a unor 
procedee avansate de lucru, per
fecționării tehnologiei de fabrica
ție, folosirii mai bune a capacită
ții utilajelor și a suprafețelor de 
producție, îmbunătățirii continue a 
organizării muncii, ridicării cali
ficării cadrelor, productivitatea 
muncii a crescut în ultimii 6 ani cu 
aproape 50 la sută. în anul 1962, 
pe baza sporirii productivității 
muncii, uzina a livrat în plus eco
nomiei naționale 18 000 bucăți an
velope auto și de tractor. în luna 
ianuarie a.c., colectivul nostru a 
sporit productivitatea muncii cu 
2,3 la sută față de sarcinile stabi
lite în plan.

Tehnica nouă, procedeele tehno
logico avansate și-au croit drum 
tot mai larg. In ultimii 2 ani 
a fost construită și dată în ex
ploatare o nouă linie tehnologică 
dotată cu mașini și utilaje mo
derne de înaltă productivitate. Pa
ralel cu aceasta, conducerea uzi
nei a sprijinit și sprijină larg ini
țiativele muncitorilor 
lor privind folosirea 
utilajelor existente, 
și perfecționarea lor 
La propunerea mecanicului Gheor
ghe Roșu s-a modificat sistemul de 
călcare, mai întîi la una din ma
șinile de confecționat anvelope, 
prin adaptarea acționării electro- 
pneumatice a 
tea muncii a 
respectivă cu 
sută. Această 
a fost introdusă apoi la toate ma
șinile de confecționat anvelope. Au 
fost modificate constructiv și au- 
toclavele de vulcanizare a anvelo
pelor mari de tractor. Ca urmare, 
capacitatea de vulcanizare a cres
cut de la 5 la 6 anvelope la fiecare 
șarjă.

Așa cum a dovedit experiența,

o cale importantă de creștere a 
productivității muncii o constituie 
perfecționarea continuă a tehno
logiei de fabricație. Printre pro
cedeele noi folosite în con
strucția anvelopelor amintim pro
iectarea și realizarea de anvelo
pe cu profile moderne, prin distri
buția judicioasă a cauciucului 
natural în diferite părți ale anve
lopei, avînd în vedere solicitarea 
lor în timpul exploatării. în acest 
scop, s-au realizat segmenți noi 
cu ajutorul cărora s-au refăcut 
matrițele vechi existente în uzină. 
Anul trecut s-a introdus în fabri
cație utilizarea de acceleratori ac
tivi, în locul celor lenți, la vulcani
zarea amestecurilor de cauciuc. 
Ciclul de vulcanizare în matrițe 
s-a redus astfel cu 10-15 la sută: la

benzi transportoare : o bandă 
duce cauciucul de la autoclava de 
depolimerizare la valțul de omo
genizare, iar cea de a doua — de 
aici pînă în hala malaxoarelor de . 
amestecare. Aceasta a contribuit 
la creșterea productivității muncii, 
în ultimul an au mai fost mecani
zate operația de încărcare și des
cărcare a matrițelor de anvelope 
prin dotarea autoclavelor cu elec- 
tropalane, ridicarea foilor de cau
ciuc de la voiturile de amestecare 
cu ajutorul unor dispozitive pneu
matice, tăierea la lungime a benzi
lor de rulare cu un cuțit circular 
și numeroase alte lucrări.

In decursul anilor noi ne-am 
convins că productivitatea muncii 
este inseparabil legată și de cali
tatea produselor. Orice depășire a

Cel. vrvlt 4 minute,,, 
se află pe masa ci-

Ia- 
dat

fr

...Plimbîndu-ne pe străzile 
șului zărim la un moment 
cîteva autobuze pline de colecti
viști, îndreptîndu-se spre Casa ti
neretului și studenților. Aici, a- 
proape 800 de oameni asistă la un 
concurs al Radiodifuziunii: „Se in- 
trec fruntașii ogoarelor". Prin fața 
juriului examinator trec echipe 
formate din cîte doi colectiviști 
reprezentînd gospodăriile colec
tive Bivolari, raionul Iași, Moțca, 
raionul Pașcani, Pribești, raionul 
Vaslui, Totoești. raionul Hîrlău, 
Stănilești, raionul Huși. Echipelor 
li se pun întrebări din felurite 
domenii ale agrotehnicii și zoo
tehniei. Răspunsurile vin prompte 
și exacte, uneori însoțite de ade
vărate expuneri ale experienței 
proprii. Aceeași rîvnă pune în

Oameni ai productivității înalte

Fruntaș în meserie
In ajunul plecării la 

concursul pe tară al 
ștantatorilor, Gheor
ghe Ghirean a trăit un 
eveniment deosebit : a 
fost primit în rîndul 
membrilor de partid, 
fără stagiu de candidat. 
Membrii și candidați! 
de partid i-au urat 
succes la concurs, iar 
el s-a angajat să nu le 
dezmintă așteptările.

In atelierele uzinei 
de încălțăminte „Dîm
bovița" din București 
— unde s-a desfășurat

täte perechi pentru bo
canci și 167 perechi a- 
daos de cea mai bună

în re major de Beethoven.

și tehnicieni- 
mai bună a 

modernizarea 
constructivă.

rotelor. Productivita- 
crescut la operația 
aproximativ 17 la 

perfecționare tehnică

oameni 
impor-

grele

anvelopele de bicicletă, ciclul de 
vulcanizare a fost micșorat de la 
25 la 20 minute, iar la camerele 
de bicicletă de la 5 la 3 minute. Cu 
aceleași utilaje, cu aceiași 
am putut realiza un spor 
tant de producție.

Mecanizarea lucrărilor
sau care necesită un volum mare 
de muncă constituie o principală 
rezervă de creștere a productivită
ții muncii. în cadrul uzinei au fost 
create colective de tehnicieni și 
ingineri care au studiat în fiecare 
sector de muncă posibilitățile 
mecanizare a unor lucrări, 
adaptarea 
dispozitive 
etc. Pentru 
de la hala 
în sectorul 
lnte se executa manual, cu căru
cioarele — s-au montat două

de 
prin 

de benzi transportoare, 
pneumatice, conveiere 
transportul cauciucului 
de depolimerizare pînă 
A — operație care îna-

procentului de deșeuri și rebuturi 
duce atît Ia scăderea productivi
tății muncii prin manopera consu
mată fără rost, cît și la ridicarea 
prețului de cost prin materialele 
irosite. Iată de ce organizațiile de 
bază din secțiile uzinei noastre 
desfășoară muncă de masă, de- 
monstrînd că lupta pentru obține
rea unor produse de calitate su
perioară, la un preț de cost tot 
mai coborît și efortul pentru creș
terea productivității muncii sînt o 
sarcină unică, indivizibilă. în ate- 
lieie s-au întocmit grafice cu aju
torul cărora se urmărește zilnic 
cantitatea de rebuturi și deșeuri și

Ing. ION DIMA 
directorul Uzinelor chimice 

„Victoria”-Florești

(Continuare în pag. IlI-a)

peconcursul 
ștantatorilor 
Gheorghe Ghi- 
avut de înfrun- 
numal emoțiile 

o

lucrase
Stăpîn 

a reușit 
cadrul

recent
(ară al 
tînărul 
rean a 
tat nu
concursului ci și- 
mașină care nu era ca 
aceea la care 
în fabrica sa. 
pe meserie, el 
totuși ca in
concursului să ștanfeze 
în două ore și 20 de 
minute 60,800 kg ma
teriale de talpă 
4—5 mm grosime, 
rezultat remarcabil 
productivitate 1 Din 
ceastă cantitate de tal
pă a scos 203 șl jumă-

calitate. „Dacă eram la 
mașina mea — spună 
ștanțatorul — aș ii rea
lizat mai mult“.

Cu aceste rezultate, tî
nărul ștantator Gheor
ghe Ghirean de la Uzi
nele de pielărie șl în
călțăminte din Cluj a 
cîștigat titlul de cel 
mai bun ștantator, 
iruntaș pe ramură.

Gheorghe Ghirean 
este — s-ar putea spu
ne — un adevărat co
pil al fabricii. Aici a 
făcut școala profesio
nală, unde a fost un 
elev eminent. După 
terminarea școlii șl a 
stagiului militar, a lu
crat la Început la ștan-

movat apoi în 
du! ștantatorilor 
talpă. A învățat tot 
timpul din experiența 
fruntașilor secției. A- 
nul trecut el a reușit 
să-și depășească simți
tor sarcinile de plan — 
în primul rînd pe baza 
creșterii productivității 
muncii. în plus, a re
alizat economii de 2099 
kg de talpă, din care 
se pot confecționa 8000 
perechi talpă pentru 
încălțăminte de femei.

In însușirea 
nică a meseriei 
ghe Ghirean a primit 
un prefios ajutor din 
partea inginerului 
Gheorghe Baciu, șeful 
secției ștanță, a mai
strului Ioan Rusu și a 
fruntașilor Francise- 
Dobai și loan Chio- 
rean. La rîndul său, 
fruntașul de azi îl a- 
jută pe tînărul Gheor
ghe Cociș să învețe te
meinic meseria 
ștantator.

Gheorghe Ghirean 
este și un bun activist 
obștesc. In referatul bi
roului organizației de 
bază întocmit cu oca
zia primirii lui în par
tid sînt cuprinse cu
vinte de bună apreciere

noscînd calitățile tînă- 
rului ștantator l-h pro-

de latul materialului de asupra felului cum își
Un talpă din cauciuc. In- îndeplinește sarcinile
ca ginerul Gheorghe Ba- obștești și de produc-
a- ciu. șeful secției, cu- fie.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii”

temel- 
Gheor-

VICTOR BÎRLĂDEANU 
MANOLE CORCACI

în secția centrale telefonice a uzi
nelor „Electromagnetica“ din Capi
tală, muncitorii Teofil Cristache și 
Elena Teofil executînd verificarea șl 
sudarea formei de cablu la o cen
trală telefonică automată.

(Folo : Agerpres)



Preocupări
Spicuim titlurile cîtorva cores

pondențe dintre sute și sute pri
mite în ultima săptămână de la 
muncitori, colectiviști, profesori, 
oameni de vîrste și meserii dife
rite : un nou curs de ridicare a ca
lificării, momente din activitatea 
căminului cultural în prag de pri
măvară, primul concert al unei 
orchestre semisimfonice de ama
tori... Crîmpeie semnificative ale 
realității cotidiene, din care se 
desprinde dorința, interesul oa
menilor muncii de a-și îmbogăți 
orizontul profesional și cultural.

Ceea ce reiese, bunăoară, și din 
participarea bogată la cursul de 
ridicare a calificării recent înfiin
țat la secția distileria de gudron a 
Combinatului siderurgic hunedo- 
rean. După cum ne scrie cores
pondentul nostru Șerban loan, 
„majoritatea celor peste o sută de 
înscriși sînt operatori chimiști. 
Predate de oameni cu O înaltă ca
lificare, lecțiile transmit cunoș
tințe despre cele mai noi metode 
de muncă. Scopul : continua îm
bunătățire a calității produselor 
extrase prin prelucrarea gudro
nului. Pentru maiștri a fost or
ganizat un ciclu de conferințe 
tehnice".

Afișe proaspete pe străzile din 
Petroșeni : concert popular. Citim 
în scrisoarea profesorului Cornel 
Hogman, secretar al Comitetului 
pentru cultură și artă din Petro
șani : „A fost primul concert de 
sine stătător susținut de la alcă
tuirea ei de către orchestra semi- 
simfonică a clubului muncitoresc 
al sindicatelor din acest centru al 
Văii Jiului. Concertul s-a arătat 
a fi un „preludiu" promițător...“

Sală. plină și la o interesantă 
manifestare culturală care a avut 
de curînd loc la căminul cultural 
din comuna Del.eni, raionul Vas
lui. Concurs „Cine știe, cîștigă" 
cu tema „Pe drumul luminos al 
socialismului". Concurența — ne 
informează colectivistul Victor 
Vasiliu — au studiat temeinic di
ferite materiale cuprinzînd și re
comandări cu privire la cultura 
porumbului și a plantelor tehni
ce. în fața celor peste 200 de ță
rani muncitori, concurența au dat 
răspunsuri bune.

Oaspeți bine primiți la Ibănești 
Pădure, comună din raionul Re
ghin : brigada științifică. „între
bări s-au pus multe — notează în 
scrisoarea sa profesorul Emil 
Vultur, de la școala de 8 ani din 
comună. S-a vorbit despre zboru
rile în Cosmos, despre legalitatea 
populară, s-au dat sfaturi medi
cale. Expuse într-o formă accesi
bilă, răspunsurile au fost 
täte cu viu interes".

Două vești înfățișate de 
pondenți cu un sentiment 
de satisfacție. „în ultimele săptă
mâni — scrie Ionel Trifu din 
Smîrdioasa, raionul Zimnicea — 
rețeaua, de radioficare din co
mună s-a extins simțitor. în peste 
100 de case de colectiviști au pă
truns difuzoare. Acum numărul 
acestor aparate, aparținînd cen
trului nostru — ale cărui emi
siuni se aud și în două sate din 
raionul învecinat, Alexandria — 
depășește 5 500". Cealaltă scri
soare, semnată de Stavre Cotă- 
ran, anunță prezența unui „măr
țișor“... luminos în satul Tudor 
Vladimirescu din raionul Corabia. 
„Pe data de 3 martie, în ziua săr
bătorească a alegerilor, s-a aprins 
pentru întîia oară lumina în sat". 
Probabil că într-o viitoare cores
pondență adresată redacției tova
rășul Cotăran va 
semnat creșterea 
cititori în sat.

Fiindcă vorbim 
Iată ce ne sesizează inginerul 
Silviu Gherguță : „Trecînd recent 
prin Oravița, în librărie am văzut 
cartea : „Bucătăria rapidă" și am 
vrut s-o cumpăr. Spre surprinde
rea mea, vînzătorul n-a vrut 
să-mi dea cartea decit cu condi
ția să cumpăr un pachet în care 
se mai aflau șl alte două cărți pe 
care le procurasem cu mult timp 
în urmă. Oare conducerea 
U.R.C.C. Banat de care aparține 
librăria din Oravița, știe că la 
această unitate una ceri și alta ți 
se vinde ?“

ascul-

cores- 
comun

avea de con- 
num.ă.rulu.i d.e

despre cărți...

marochinerie din cu
poane. Se vor fabrica 
circa 15 sortimente din 
mase plastice.

De multă vreme se 
vorbește despre necesi
tatea de a se produce 
unelte mărunte, pentru 
lucrările din grădinile 
de legume. La consfă
tuirea regională a legu
micultorilor, întreprin
derea I.L.I.C. din Cluj 
a prezentat 18 aseme
nea unelte.

Specialiștii industriei 
noastre locale au stu
diat și posibilitățile ne 
a înlocui lemnul în fa
bricarea unor bunuri 
de uz gospodăresc. Am 
reușit să producem în 
număr mare adăpătoa
re, stîlpi de gard, tu
buri pentru fîiitîni. ră
sadnițe din prefabricate 
de beton.

Cunoscînd 
tea de a se 
piață-o gamă 
articole și : 
necesare satisfacerii ne
voilor de consum ale 
populației, . comitetul 
executiv , al sfatului 
popular regional a com
bătut atitudinea unor 
conducători dé între
prinderi ale industriei 
locale, care tărăgănau 
fabricarea unor astfel 
de ' produse, pe motivul 
că n-ăr fi rentabile. 
Noi le-am dovedit că a- 
colo unde se asigură

Cele 14 întreprinderi 
ale industriei locale din 
regiunea Cluj se dez
voltă an de an. Numai 
în ultimii doi ani, pro
ducția lor a crescut în 
ansamblu cu 47 la sută. 
Au intrat în funcțiune 
noi secții — de rulouri, 
articole foto, aparataj 
medical și altele. Peste 
40 de secții au fost do
tate cu utilaj nou, mo
dern, ceea ce a dus la 
creșterea productivității 
muncii și la îmbunătă
țirea calității. produse
lor.

întreprinderile indus
triei locale din regiune 
au dat anul trecut peste 
plan însemnate econo
mii la prețui de cost și 
beneficii în valoare de 
cîteva milioane lei. în 
acest an, producția in
dustriei locale va crește 
cu 8 la sută. Accentul 
principal se pune pe 
mărirea numărului de 
sortimente, pe îmbună
tățirea calității lor. Vor 
fi introduse în fabrica
ție peste 270 de produse 
noi : numărul total al 
sortimentelor se va ri
dica la peste 1 600.

Mult apreciată este 
mobila fabricată la în
treprinderile din Bis
trița, Aiud și în spe
cial Zalău. Stilul ei mo
dern este pe placul 
cumpărătorilor. în pro
ducția de mobilă s-a .... . _____
trecut la folosirea înlo- condiții corespunzătoa- 
cuitorilor de cherestea 
cu plăci aglomerate,' 
palex etc., a căror utili
zare s-a dovedit efi
cientă atît calitativ cît 
și în ce privește redu
cerea prețului de cost.

întreprinderile indus_ 
triei locale din regiu
nea noastră vör produce 
un bogat și variat sor
timent de articole din 
gablonz, 
măr de 
articole

un mare nu- 
sortimenté de 
textile și de

La Călan

necesita- 
pune pe 

i largă de 
sortimente

re de. fabricație se pot 
obține produse rentabil 
le. Așa a -fost cazul 
și cu întreprinderea 
I.L.I.C'.-Cluj. Revizuin- 
du-se consumurile spe
cifice și 
timp, s-a 
ele erau 
exagerare.
cerea acestora produsele 
se realizează acum în 
serie, rentabil. Sînt însă 
și cazuri cînd organele 
comerciale, datorită a-

normele de 
constatat că 
calculate cu 
Prin redu-

deseori necunoașterii 
nevoilor reale ale con
sumatorilor, comandă 
doar cîteva bucăți din- 
tr-un sortiment, ceea ce 
nu este convenabil pen
tru întreprinderea loca
lă respectivă.

Se știe că nu este 
destul ca un produs să 
fie util, el trebuie să fie 
și trainic, lucrat cu 
gust. în întreprinderile 
industriei locale din re
giunea noastră există 
acum toate condițiile 
ca să nu se acorde nici 
un fel de rabat la cali
tate. Anul acesta, între
prinderile noastre vor fi 
dotate cu noi mașini și 
utilaje din investiții și 
credite pentru mica me
canizare. Ele 
cadrate cu 
tehnicieni, cu 
talentați. S-au 
suri ca pentru fiecare 
produs intrat în pro
ducția de serie să exis
te documentația, scu
lele și dispozitivele ne
cesare. în fiecare în
treprindere a fost or
ganizat controlul fabri
cației, începînd de la 
prima fază de lucru, 
pînă la produsul finit. 
Pentru continua îmbu
nătățire a calității pro
duselor vom lua și alte 
măsuri — organizarea 
unor schimburi de ex
periență, ridicarea ni
velului de calificare a 
muncitorilor.

Lucrătorii din indus
tria locală a regiunii 
Cluj sînt hotărîți să 
obțină anul acesta noi 
succese în aproviziona
rea pieței cu sortimen
te și produse noi, de 
calitate superioară, care 
să se bucure de aprecie
rea cumpărătorilor.

Ing. IOAN BUCȘA 
vicepreședinte al Co
mitetului executiv al 

Sfatului popular 
regional Cluj

Uzinele „Strungul Arad.
Frezorul Ferdinand Martin — unul 
din fruntașii uzinei — examinînd 
o piesă.

(Foto : A, Cartojan)

DIN TOATĂ ȚARA

Economii în producție
Acțiunea inițiată anul trecut de 

către furnaliștii de la Călan de a lu
cra o zi Pe lună cu materiale econo
misite se extinde. La turnătoria 
veche a Uzinelor siderurgice „Vic
toria” din Călan, de pildă, s-au 
făcut o serie de îmbunătățiri ale 
procesului tehnologic, ceea ce a d'us 
la economisirea unor însemnate can
tități de calcar.

Folosirea unei rețete mai eficiente 
de dozare a șarjei și schimbarea pro
cedeului de curățire a suflantelor au 
permis colectivului Uzinei de semi- 
cocs din Călan să »conomisească de 
la începutul anului o cantitate de 
materiale cu care se poate lucra trei 
zile.

de la cercul de
(Foto : Agerpres)

Cu unele mici retușărî, lucrarea va fi bună. (.Aspect 
pictură al Casei pionierilor din Craiova),

sînt în- 
ingineri. 
meșteri 

luat mă-

a regiunii

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎN
TRE CRESCĂTORII DE ANIMALE. 
Aproape 50 de președinți, ingineri a- 
gronomi, brigadieri zootehnici și 
crescători de animale din gospodă
riile colective din raionul Vișeu au 
vizitat zilele trecute fermele de a- 
nimale ale G.A.C. Săpînța și ale 
stațiunii expérimentale zootehnice 
din Sighet, luînd cunoștință de me
todele folosite în aceste unități.

Participanții la schimbul de ex
periență ău discutat 
despre măsurile ce 
pentru îmbunătățirea 
fectivelor de taurine 
nă de Maramureș și 
de oi, țigaie de munte, ameliorarea 
pășunilor, organizarea pășunatului 
rațional și altele.

NOI PRODUSE DE ARTIZANAT. 
Cooperativele „Arta aplicată”, „Drum 
Nou”, „întrecerea” și „Sîrguința” 
din Capitală au realizat o serie de 
noi produse cu specific de artă 
populară romînească. Printre noile 
creații ale artizanilor cooperatori 
sînt : obiecte în miniatură din cera
mică, bibelouri cu ornamente inspi
rate din creația pbpulară, peretare 
brodate sau pictate pe materiale 
textile, aplice din lemn cu ornamen
tații din os pentru decorarea locuin
țelor, garnituri din plexiglas (casete 
pentru țigări, rame pentru fotogra
fii) avîhd aplicate diferite aspecte 
reprézentînd frumusețile patriei etc.

CURSURI PENTRU SCAFANDRI. In 
aceste lum, cînd scafandrii au foarte 
puțin de 
Direcția 
Constanța 
de iarnă 
scafandrii, 
de marină, predau scafandrilor noțiuni 
despre meteorologia și hidrografia 
Mării Negre, aparate de scafandrieri, 
protecția muncii sub apă, lecții de fi
zică, matematică și alteia.

O fetișcană blondă, cu părul răvășit 
da vînt, cu ochi mari, atenți, larg des
chiși spre lume, pescuiește la țărmul 
mării. în jur, loate arată ca deobicei ; 
dar ea urmărește îngîndurată jocul va
lurilor, ascultă clipocitul apei, privește 
cercetător sfîncile, cerul, orizontul în
depărtat. Parcă ar căuta ceva nelămu
rit, parcă ar vrea să descopere cine 
știe ce lucru extraordinar...

De la primele imagini, care se înlăn
țuie calm, filmul 
„Cîinele sălbatic 
Dingo” își preci
zează sfera de pre
ocupări și factura 
poetică. Scenaristul 
Anatoli Grebnev și 
regizorul luli Karasik sondează cu 
receptivitate și delicatețe universul 
sufletesc al unei școlărițe de 15 ani, 
îi descriu reacțiile în fața măruntelor 
întîmplăr’ cotidiene și, mai ales, în 
fața unui tulburător eveniment, cu 
totul nou și necunoscut pentru ea — 
se îndrăgostește prima dată.

Tama, eroina filmului (inlruchipată 
cu sensibilitate și finețe de GaJina 
Polskih), este 
rămas bun de 
să se furișeze 
ca să plece la 
țitul ei prieten 
selă șj neastîmpărată 
colegele prin curtea școlii. N-a 
ceta* să se joace cu cîinii și pisicile. 
Dar, pe neobservate, în inima ei se 
nasc întrebări și impulsuri necris
talizate. Nu vorbește cu nimeni 
despre ceea ce se petrece cu ea și 
nici sieși nu se încumetă să-și măr
turisească gîndurile. Cît privește pe 

destul de 
aceștia re- 
comporta- 
însă și ro
se mărgi-

larg 
luate 
a e- 
bru-

apoi pe 
trebuie 
continuă 
din rasa 
a rasei locale

lucru sub apă, ei învață. La 
regională a navigafiei civile 
s-au organizat în perioada 
cursuri speciale pentru loți 
Ingineri și tehnicieni, ofițeri

moment dat, s-o întrebe, cu un ușor 
reproș in glas, ce are. în timp ce la 
școală profesoara îi face, la rîndul 
ei, observafi: pentru că nu-i atentă. 
Iar Taniei, Pușkin îi zîmbeșfe din 
portretul atîrnat pe peretele clasei, 
copacul din curtea școlii îi face o 
plecăciune în. semn de salut și luna 
vine să-i bală la fereastră. Mai cu 
seamă momentul jocului mut cînd 
fata încearcă să fină în palme discul 

strălucitor al lunii, 
este de o gingă
șie remarcabilă.

Poezia filmului 
se fese din auten
ticitatea acestor 
notații, din tactul 

cu Care autorii lasă să se acumuleze 
fapte revelatorii pentru evolufia eroi
nei, din finefea și umorul cu càre e 
surprins farmecul adolescentei. Rela
țiile Taniei eu Filka, și cu noul coleg 
Kolea, a cărui apariție o tulbură ne
așteptat, sînt descifrate nuanțat. Șl 
capriciile fete', care nu pierde nici 
un prilej să-l contrazică pe Kolea, 
dar pe de altă parte dorește lainic 
să-l înfîlnească și nedumerirea aces
tuia în fată atitudinii contradictorii a 
Taniei ; și .tristețea tăcută a lui 
Filka, presimțind Că cea mai burtă 
prietenă sê înstrăinează de el.

Acfiunea se desfășoară liniștit, fără 
răsturnări spectaculoase, fără scène 
de efect, accentul fiind pus pe in
vestigarea psihologică, pe rezonanta 
lirică a faptelor și gesturilor aparent 
banale. E un film de calitate, a cărui 
valoare educativă e Implicată în dis
creția cu care se apropie de lumea 
adolescentei 
dacficism 
nationale 
Festivalul 
prisosință 
matografice.

Pe ecranele 
cinematografelor

la vîrsta cînd își ia 
la copilăria. Continuă 
pe fereastră, în zori, 
pescuit cu nedespăr- 
Filka. Mai zburdă ve- 

împreună cu 
în-

oamenii mar: — de altfel 
palid conturafi în film — 
marcă unele ciudățenii în 
rea fetei, fără să pătrundă 
sorturile lăuntrice. Mama
nește s-o privească lung și, la un

I, în evitarea oricărui di- 
sterp. Iar distincțiile inter- 

cucerite anul trecut la 
de la Venefia confirmă cu 
reușita acestei creații cine-

în sălile de concert
Marți, 12 martie, orele 20,00 în sala 

mică a Palatului R. P. Romine vor avea 
loc un recital de flaut dat de Victoria 
Roman și un recitai de lieduri susținut 
de Roman Horak, solist al Operei din 
Praga. La pian : Marta Joja.

Miercuri, 13 martie, orele 20,00 
Ateneul R. P. Romîno baritonul 
Iordăchescu va da un recita’ 
mann”. La plan : Dagobert Buchholz.

Joi, 14 martie, orele 19,50, orchestra 
simfonică a Radioteleviziunil dirijată de 
Nicolae Boboc va prezenta un concert 
simfonic în studioul de pe str. Popov 
nr. 62. în program : „Miorița’’ — ora
toriu pentru soliști, cor și orchestră de 
Anato] Vieru, soliști : Ion Piso și Octav 
Enigărescu ; Concertul pentru orgă, or
chestră de coarde și timpani de Francise 
Poulenc ; solist : Helmut Plattner ; Sulta 
din opera „Crăiasa zînelor” de Henry 
Purceii ; Mica suită de Witold Lutos- 
lawski. îșl dau concursul corul mare și 
corul de copii ale Radioteleviziunil. 
rijori : Alexandru Șumskl șl Elena 
cică.

Șîmbătă. 16 martie, orele 20,00 șl 
minică, 17 martie, Orele 11,00. Filarmo
nica de stat „George Enescu” va 
zenta la Ateneul R. P. Romîne 
concerte simfonice. în program : 
fonia pentru dublă orchestră op. 18 nr. 
1 în ml bemol major de I. Chr. Bach 
(primă audiție) : Concertul pentru vio
loncel șl orchestră de Schumann. Solist: 
Adolfo Odnoposoff ; Suita pentru cör de 
copii, suflători și percuție de L. Glo- 
deanu (primă audiție) ; Passacaglia și 
Patru interludii marine din opera Peter 
Grimes de B. Britten. Va dirija Mircea 
Cristescu.

la 
Dan 

„Schu-

Di- 
VI-

du-

pre- 
două 
Sim-

M. LUPU

Apărători ai sănătății plantelor
Trecînd pe cîmp sau prin li

vezi înfîlnim diferite insecfe. Unora 
chiar le admirăm aspectul, coloritul, 
însă nu ne dăm seama ce pagube pot 
aduce agriculturii acești dăunători, ca 
și bolile cauzate de ciuperci și bacterii 
care nu pot fi văzute cu ochiul liber.

Acești dușmani ai agriculturii sînf 
periculoși din cauză că se înmuljesc 
foarte repede. O singură pereche de 
gîndac; de Colorado — acest gîndac, 
după cum se știe, este unul din 
cei mai periculoși dușmani ai car
tofului, roșiilor, ardeilor etc. — poate 
da într-o vară peste 3 milioane de ur
mași. Dacă nu se iau măsuri de com
batere ei pol distruge complet 2,5 ha 
de cartofi. Gîndacul ghebos se înfinde 
ca rîia. Dacă e lăsat în voia lui se 
poate răspîndi pe o tarla de grîu ori- 
cît de mare ar fi. Nu mei vorbim de 
mana viței de vie. Dacă nu se fac stro
piri, mana usucă complet frunzele, lăs
tarii și strugurii viței de vie.

Răspîndirea dăunătorilor, a agenfilor 
patogeni sau a buruienilor a fost fa
vorizată nu numai de factori naturali 
ci și de către om, prin intensificările 
schimburilor de produse dinfr-un con
tinent înfr-alful, dintr-o țară în alta 
sau chiar dintr-o zonă în alta a ace
leiași țări. Pentru a preînfîmpina atacul 
și răspîndirea unor dăunători, agenți 
patogeni și buruieni periculoase cultu
rilor agricole au fost luate măsuri de 
carantină fitosanitară. In această direc
ție, o contribufie deosebit de impor
tantă aduce laboratorul Central de ca
rantină fifosan.tară. Obiectivul principal 
ai activității laboratorului este execu
tarea analizelor și expertizelor ento- 
mologice și fitopatologice la produsele 
de origină vegetală pentru a se stabili 
diagnoza, a se indica măsurile de 
ranfină și de combatere.

Să facem o scurtă vizită la acest 
boralor. La secfia de entomologie,
ginerii Albina Osipova și Nicolae lacob 
examinează la microscop probe de 
ceapă, sfeclă pentru depistarea nema- 
tozilor, probe de lucernă spre a vedea 
dacă sînt semințe da buruieni de ca
rantină etc. In multe cazuri — ne in
formează specialiștii — putem răspun-

ca-

la- 
in-

de imediat dacă plantele sînt sau nu 
atacate, de ce dăunători sau boli și 
indicăm metodele de combatere.

Uneori se recurge la alte metode. 
Intr-o încăpere întunecată, la un apa
rat „Roentgen“, inginerul Mihai Pe
trescu „echipat" ca un adevărat medic 
radiolog, depistează infecțiile ascunse 
ale plantelor expunîndu-le unui exa
men radiologie. Există însă dăunători 
sau boli care nu pot fi depistate nici 
cu ajutorul acestei metode. Atunci pe 
cîmpul de carantină, care se întinde 
pe cîteva hectare, sînt puse în pămînt 
diferite semințe, butași, tuberculi, bulbi 
etc. și se urmărește, în cursul vegeta
ției, dacă planta respectivă este atacată 
de vreo boală sau de vreun dăunător.

Abia după acest examen se pot face 
aprecieri asupra probelor 
observație. Anul tre
cut s-au făcut ob
servații și notări fi- 
tosanitare la 830 de 
probe, 
statări 
unității 
cu indicații precise 
de combatere. Ob
servațiile pot fi fă
cute nu numai în 
anotimpurile mai 
călduroase, cl și în 
timpul iernii. Labo
ratorul dispune de 
o seră plină cu tot 
felul de culturi. Deci 
observații „în cîmp' 
se fac și iarna.

De unde vin aces
te probe? Ing. Pe
trescu deschide un 
registru și ne dă 
cîteva exemple mal 
recente : de la se
rele fabricii de an
tibiotice din lași — 
tulpini de garoafe ; 
de la serele Plavia 
— Ploiești — toma
te ; de la 
G.A.S. Arad — cas
traveți etc. Se pri-

mese probe și de la unități și instituții 
care au depozitate pentru nevoile can
tinei diferite produse — cartofi, ceapă 
etc. Se dau recomandări pentru preve
nirea și combaterea bolilor și dăunăto
rilor.

în cursul anului trecut s-au executat 
aproape 4 000 de analize și expertize. 
La multe produse nu s-a găsit nici un 
dăunător. Dar au fost identificați dău
nători și agenți fitopatogeni de caran
tină care dacă erau lăsați în voie adu
ceau multe pagube.

Stabilirea diagnozei, indicarea mă
surilor de carantină și recomandarea 
celor mai eficiente măsuri de comba
tere contribuie la distrugerea dăunăto
rilor și a bolilor plantelor și deci la 
sporirea producției agricole.

TEODOR MARIAN

serele

ÎN CADRUL STAGIUNII 
PERMANENTE A ARTIȘTILOR 

AMATOR!
La Teatrul „C. I. Nottara" for

mația. de teatru a Casei de cultură 
a raionului 16 Februarie prezintă 
astăseară piesa „Omul care a vă
zut moartea“ de Victor Eftimiu. 
Regia spectacolului este semnată 
de Paul Sireteanu.

Artiștii amatori ai uzinelor „Se
mănătoarea“ vor susține la Tea
trul pentru tineret și copil piesa 
„Băieții veseli" de H. Nicolăiaei 
Regia spectacolului aparține1 lui 
Dinu Ianculescu.

Pentru prietenii muzeu'ui
Muzeul de artă al R. P. Romîne 

organizează, pentru cercul priete
nilor muzeului, un ciclu de confe
rințe pe teme ca : „Stiluri în arta 
feudală din țările romînești“, „Ce 
aduce nou Renașterea în artele 
plastice", „Stilul baroc", „Neocla
sicismul și romantismul“ „Realis
mul critic", „Tendințe în arta con
temporană rominească", ș.a. Con
ferințele — ținute de critici de 
artă, specialiști ai muzeului și în
soțite de proiecții și filme docu
mentare — vor avea loc în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne. 
Prima întîlnire a membrilor acestui 
cerc are loc azi, la orele 18.00.

Speetacol de maniaturi
PLOIEȘTI (corésp. „SCînteii“). — 

Teatrul de stat din Ploiești a pre
zentat recent în premieră spectaco
lul de miniaturi „Șapte păcate“ de 
Mircea Alexandru Stănescu. în ro
lul Comentatorului și într-o largă 
galerie de personaje a apărut acto
rul TOma Caragiu. Regia spectaco
lului aparține lui Alèxe Marcovici, 
decorurile sînt realizate de Valeriu 
Moisescu. în distribuție : Moț Ne- 
goescu, Aristide Teică, Neli Con- 
stantinescu, Nora PopësCU etc.

Scenă din filmul „Dosarul furat"

F
Dosarul furat — pro

ducție a studiourilor. 
„Defa“-Berlin. (Sce
nariul: Harald Hauser, 
Henryk Keisch. Regia: 
Kurt Maetzig). Este 
vorba despre dosarul 
unor crime săvîrșite de 
Ocupanții . hitleriști în 
Franța. în timpul ce
lui de-al doilea război 
mondial. Acțiunea fil
mului — care se pe
trece în zilele noastre 
— are ca punct de 
pornire încercarea co
mandantului unor tru
pe ale Bundesw ehr-u-

i 1 m e n
lui aflate în Franță, 
de a sustrage acest 
dosar — mărturie a 
fărădelegilor pe care 
el însuși le înfăptuise...

Povestea unei nopți 
stranii — producție a 
studiourilor din R. P. 
Ungară. Scenariul : 
Peter Szasz. Regia : 
ZOltăn VarkOnyi. Fil
mul demască josnicia, 
descompunerea unei 
familii de mari capi
taliști. în distribuție : 
Eva RUttkay. Miklâș 
Gabor. Antal Pâper.

o 1
Bunica Sabella — 

producție ă studiouri
lor italiene. SOenariul: 
Pasquale Festa Cam
panile. Massimo Fran- 
ciOsa, Dino Risi, Remi- 
gio del GrOssO. Anto
nio Ghirelli. ■ Regia : 
Dino Risi. O comedie 
despre viața măruntă, 
lipsită de OrizOnt ăin- 
tr-un Orășel italian 
de provincie. Filmul a 
obținut premiul „Scoi
că de dur" la Festiva
lul internațional al \ 
filmului de là Sah Se1- 
bastion. / '

CINEMATOGRAFE : O călătorie spre 
centrul pâinîntului — cinemascop (am
bele serii) : Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 16 — Seria de bilete 67Ô și orele 
20 — seria de bilete 417), Patria (bd. Ma- 
gheru 12—14), București (bd. 6 Martie 6). 
1 Mal (bd. 1 Mai 322), Gh. Doja (cal. Gri- 
vfiei 80), Alex, éahia (cal. Văcărești 21). 
Bunica Sabélla : Republica (bd. Maghe- 
ru 2). I. C. Frirnu (bd. 6 Martie 16), Gri- 
vlța (calea Griviței — ltngă podul Ba- 
sarab), Ștefan cel Mare ($os. Ștefan cel 
Mare Colț cu Str. Lizeanu), Olga Bancic 
(cal. 13 septembrie 1S6). Dosarul furat : 
rulează la cinematografele Magheru (bd. 
Magheru 29), 23 August (bd. Dimitrov 
116). Flacăra (cal. Dudesti 22). G. Coșbud 
1). Camelia ; rulează là cinematografele 
V. Alecsandfl (str. Grigörescu 24), volga 
(șos. Die Plntllie 61). Festivalul Chaplin i

■>z4.AvA-.y.y..>z->

Orice con- 
se transmit 

respective

puse

/

■■■Uf

Èlèna Pavel țbd. 6 Martie 14), Floreasca 
(str I. S. Bach 2). Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30). Din Argentina în Me
xic : Tineretului (căi. Victoriei 48). Di
vorț italian : Victoria (bd. 6 Martie 7). 
Din toamnă pînă în primăvară : Central 
(bd. 6 Martie 2). Povestea unei nopți 
stranii ■ Lumina (bd. 6 Martie 12) Mio
rița — dimineața (câl. Moșilor 127) Arta 
(cal. Călărași 153). Program special pen
tru copii — dimineața : 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9). Marile speranțe : 13
Septembrie — după-amtază (str. Doam
nei 5). M. Emlnëscu (str. M. Eminéscu 
127), Cultural (piața Iile PirttiHé 2). Omul 
amfibie : Timpuri noi (bd. 6 Martie 18). 
Meșter Ia toàté : rulează lâ cinematogra
fele Maxim Gdrki (str, 13 DéÊembrie 
5—7), 8 Martie (str. Buzești 9—11). Stolul 
captiv : C'-tin David (șos. Crfngași 42). 
Lupénl 29 — cinemascop (ambele serii) : 
înfrățirea între popôare (bd. Bucureștii- 
Noi). Baronul de Münchhausen : rulează 
la cinematografele Alèx. Popov (cal. 
Grivitel 137). Popular (str. Mătăsarl 31). 
Povestiri despre revoluție : 16 Februa
rie (bd. 30 Decembrie 89). Șapte dădace : 
rulează la cinematografele V. Roaită (bd. 
1 Mal 57). Luceafărul (cal. Rahovel 118). 
Patru inimi : unirea (bd. 1 Mal 143). Mi
rajul : T. Vladlmlrescu (cal. Dudești 97). 
Sub cupola albastră : Munca (șos. Mihal 
Bfavu 221). Maria Candelaria : Moșilor 
(cal. MPșllor 221). Moara diavolului : ru
lează la cinematograful Ilie Plnttlie (șos. 
Colentina 84). Miracolul luptlor — cine
mascop : Libertății (stt. 11 Iunie 75). Fe
cioara : rulează la cinematograful G. Ba- 
covia (șos. Giurgiului 3). Clinele sălbatic 
Dingo: rulează la cinematograful 30 De
cembrie (cal. Ferentari 86). Hamlet: ru
lează la Cinematograful Autel Vlaicu 
(șos. Cotrocenl 9). Balada husarilor: B. 
Delavrancea (bd. Libertății 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Știință și tehnică 
pentru pionieri șl școlari. 19,35 — Filmul 
pentru copil : „Vreau să știu tot- nr. 25. 
19 45 — Recitalul violonistei Nina Beilina
— (U.R.S.S.). 20,05 — Filmul „Cheia". 
20,20 — Teatru — artă realistă (IV). 21,40
— Telesport. In încheiere : Buletin de 
știri.

CUM E VREMEA?

Laboraîorul central ’ de carantină fitosanitară. în fotografie : (stînga) lng. Mihal 
Petrescu execută un examen radiologie al unor vițe de vie pentru depistarea Infecțiilor 
ascunse, (dreapta) ing. Albina Osipova examinează la microscop probe do ceapă pentru 
depistarea nematozllor.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 
șl 14 martie. In țară: După o răcire de 
scurtă durată, mal accentuată în nord- 
estul țării, vremea va continua să se în
călzească ușor. Cerul schimbător, preci
pitații Izolate. Minimele vor fi cuprinse
între minus 8 șl plus 4 grade, Iar maxi
mele între plus 2 șl plus 12 grade.

In București : Vreme relativ călduroa
să, cu cer schimbător. Temperatura ușor variabilă.
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Un rezultot valoros ; P. R o m î n ă—

R. VILARA

Barabaș, Ovidiu 
Stancu, Victoria selecționata R. P. Romîne 

reprezentativa Iugosla-

Finalele campionatelor 
republicane de cros

Concurența din toate colțurile 
țării au găsit la Craiova condiții 
dintre cele mai bune de întrecere : 
un timp splendid de primăvară, 
trasee destul de dificile, dar bine 
alese.

întrecerile finale s-au ridicat la 
o bună valoare tehnică, probînd în 
mod concret că cei mai mulți din
tre participanți au folosit cum se 
cuvine lungile săptămîni ale pe
rioadei pregătitoare. în mod spe
cial, atenția cea mai mare a fost 
acordată curselor seniorilor și se
nioarelor. de clasamentul cărora 
avea să depindă formarea echipe- 

, lor reprezentative ale țării pentru 
Crosul Balcanic de la sfîrșitul 
acestei luni de la Istanbul.

Ö mențiune specială se cuvine, 
din nou, soților Florica șl Constan
tin Grecescu. care au cîștigat pro
bele respective de o manieră ca
tegorică.

Comportări remarcabile au mai 
avut Zoltan Vamoș — debutant 
într-un etos pe distanță de S 000 
metri — Andrei 
Lupu, Florentina 
Coșa și alții.

5Iockhoim7-17mä

STOCKHOLM 
10 (Agerpres).— 
Selecționata R.P. 
Romîne continuă 
să se mențină în 
lupta pentru pri
mul loc în grupa 
secundă a cam
pionatului mon
dial de hochei 
pe gheață din 
Suedia. După 
victoriile repur
tate asupra e- 
chipelor R.P. Po

lone șl Angliei, hocheiștii noștri 
au obținut un nou rezultat valoros, 
terminînd la egalitate : 4—4 (1—1, 
1—1, 2—2) cu puternică iormăție a 
Elveției, fostă campioană euro
peană și care după cum se știe a 
învins de curînd echipa S.U.A. care 
participă acum în grupă A.

„Inferoationaleîe“ de tenis de masă 
ale R. P. Romîne

Ziua de ieri a cam
pionatelor internațio
nale de tenii de masă 
ale R. P. Romîne i-a 
făcut cunoscuți pe pri
mii ciștigători ai aces
tei competiții : echipa 
feminină a țării noa
stre (Mariä Alexandru, 
Ella Constantinescu și 
Geta Pitică), care a 
învins în finală repre
zentativa secundă a 
R. P. Romîne cu sco
rul de 3—0 și la băieți 
echipa R.P.D. Coreene, 
care a învins formația 
R. S. Cehoslovace cu 
scorul de 5—1.

In acest 
parea la 
te a fost 
țin bogată
ediții, fapt explicat de 
data foarte apropiată 
a campionatelor mon
diale, programate la 
Praga. Majoritatea ju
cătorilor de primă va-

a preferat să 
oboseala unui 

și chiar a unui

Războiul colonialist din Angolao

și dificultățile economiei portugheze
LONDRA 10 (Agerpres). — Răz

boiul cblonialist din Angola provoa
că Portugaliei serioase dificultăți e- 
conomice. După cum relatează ziarul 
englez „Guardian“, acest război îm
potriva mișcării de eliberare a costat 
Portugalia peste 37 de milioane de 
lire- sterline în 1961 și mai mult de 
57 milioane de lire sterline în 1962. 
Alte 62 de milioane de lire sterline 
sînt prevăzute a fi cheltuite anul 
acesta, adică mai mult de un sfert 
din totalul cheltuielilor bugetare ale 
guvérnului. Această povară apasă 
greu pe umerii populației. Impozi
tele sînt tot mai ridicate și taxe su
plimentare au fost adăugate la pre
țul majorității mărfurilor de consum.

„Tabloul economic nu esté deloc 
roz“, subliniază ziarul. Guvernul por
tughez a elaborat un plan de dez
voltare dar Ministerul Finanțelor a 
anunțat că nu poate procura suma 
prevăzută pentru investiții. Agricul
tura portugheză. în care este cu
prinsă peste jumătate din populâția 
țării, se află, de asemenèa, într-o 
stare tristă.

Pe de altă parte, rentabilitatea in
dustriei portugheze este extrem de 
scăzută, ceea ce face ca mărfurile 
portugheze să nu poată concura cu 
succes pe piața internațională.

„A schimba această stare dé lu
cruri înseamnă a răsturna întreaga 
structură socială“, relevă ziarul,

Hocheiștii romîni au servit o replică 
viguroasă echipei elvețiene și, po
trivit aprecierilor comentatorului 
France Presse, meritau să cîștige. 
Dominați de-a lungul partidei, con
duși cu 4—3 în repriza ă 3-a, elve
țienii au egalat de abia în ultimul 
minut de joc.

Evoluția scorului, angajarea pa
sionantă a celor două echipe și 
ritmul viu al jocului au făcut ca 
meciul să fie urmărit cu interes de 
spectatori. Scorul a fost deschis în 
minutul 15 de elvețianul Berry, 
pentru ca numai după două minute 
Ferenczi să egaleze în urma unei 
pase primite de la Varga. Romî- 
nii au dominat categoric în această 
primă repriză, transmite corespon
dentul France Presse, șutind de 
zece ori la poartă, față de numai 
4 pucuri expediate de elvețieni. 
Repriza a doua începe cu atacuri 
insistente ale hocheiștilor romîni 
care ridică scorul în minutul 7 
prin G. Szabo. Rezultatul rămîne 
neschimbat pînă în minutul 17, cînd 
Elveția egalează prin Berry. Ace
lași Berry va marca al treilea gol 
pentru Elveția la începutul celei

de-a 3-a reprize. Dar după aceasta 
echipa romînă preia inițiativa și 
pucul se află aproape tot timpul 
în zona de apărare a echipei el
vețiene. Acest „pressing“ se con
cretizează prin două goluri înscrise 
de frații Szabo. Este 4—3 pentru 
R. P. Romînă. Se pare că victoria 
nu va scăpa echipei romîne, dar în 
minutul 19, o ezitare a apărării și 
înaintașul elvețian Salzmann resta
bilește situația.

în urma acestui rezultat pe pri
mele locuri în grupa B se află 
echipele Elveției și R. P. Romîne, 
neînvinse și cu cîte 5 puncte fie
care. Elvețienii au însă un golave
raj mai bun (20—5) față de gola
verajul echipei romîne (16—9).

Astăzi, 
întîlnește 
viei.

*■
R. S. Cehoslovace a Su

Dezvăluiri semnificative despre criza franchismului

MADRID 10 (Agerpres).
„Muncitorii și țăranii din 

Spania luptă pentru a pu
tea supraviețui, în timp ce 
moșierii din această țară 
realizează venituri fabu
loase. Salariile oamenilor 
muncii se mențin la un 
nivel scăzut. întreaga fără 
trece printr-o criză eco
nomică".

Această apreciere sum
bră a actualei situații din 
Spania și prevestirea „cri.

zei și falimentului", care 
devin inevitabile pentru 
regimul franchis!, sînt spe
cificate în mesajul secret 
al unu!
membri ai Consiliului na
tional al falangei sau, 
cum o numesc franchiștii, 
al „mișcării nationale", 
mesaj pe care ei l-au a- 
dresat Iui Franco. Cores
pondentul special 
Spania al 
italian burghez

a objinuf acest „docu
ment secret".

Printre autorii docu
mentului care, după cum 
scrie corespondentul, con
fine „demascări senzațio
nale ale crizei franchis- 
mului", figurează aseme
nea sprijinitori ai falangei 
ca Miguel și Pilar Primo 
de Rivera — frați ai înte
meietorului falangei, Jose 
Antonio Primo de Rivera.

Echipa
vins cu scorul de 8—3 (1—3, 5—0, 
2—0) echipa R. D. Germane și cu 
10—1 (5—0, 4—0, 1—1) echipa
S.U.A. Suedia a dispus cu 
(1—0, 1—0, 2—0) de echipa 
landei.

Fază din meciul Steaua-Dinamo 
Oradea. mare grup de I

4—0 
Fin-

Așteptată cu mult interes, întîl
nirea de baschet disputată dumi
nică dimineața în cadrul cuplajului 
din sala Dinamo, dintre echipele 
masculine Steaua și Dinamo Ora
dea, a dat cîștig de cauză bucu- 
reștenilor, care în acest fel s-au re
vanșat pentru înfrîngerea suferită 
în tur la Oradea. Cu toată replica 
dîrză opusă de dinamoviștii oră- 
deni, campionii au știut să găsească 
mai ușor drumul spre coș, astfel 
că au terminat învingători cu sco
rul de 90—61 la capătul unei în- 
tîlniri cu faze spectaculoase.

In cea de-a doua întîlnire, pre
zentând o formație mai puțin omo
genă, jucătorii de la Voința Iași au 
fost depășiți de cei de la Știința 
București cu scorul de 67—52, după, 
o partidă de un nivel tehnic 
modest.

In cadrul primei întâlniri desfă
șurate sîmbătă seara la Giulești, 
baschetbalistele de la Progresul au 
pierdut la. scor în fața formației 
Știința București. Rezultatul final : 
51—27.

lucind sub așteptări în prima 
parte a meciului, baschetbaliștii de 
la Rapid lăsau să se întrevadă o 
victorie la scor a echipei Steagul 
Roșu-Brașov, care la pauză condu
cea cu 39—25. După o revenire pu
ternică spre sfîrșit, rapidiștii ega
lează și în ultimele secunde de joc 
scorul devine 75—75 (1). Comițînd 
însă unele greșeli elementare în 
apărare, ei pierd meciul la o dife
rență de un coș, deziluzionîndu-și 
suporterii. Scor final : 77—75 pen
tru brașoveni.

A. CONSTANTIN

R. S.loare 
evite 
drum 
turneu peste hotare.

In întrecerea forma
țiilor feminine publi
cul a avut emoții mai 
puține deoarece cele 
două serii au revenit 
reprezentantelor țării 
noastre, 
subliniată 
rea echipei 
compusă din 
și M. Tompa.

Atenția a 
special reținută de e- 
voluția formațiilor 
masculine în care apă
reau cîțiva jucători cu 
valoare internațională 
recunoscută. Formația 
țării noastre a deza
măgit în această între
cere ratînd finala încă 
de sîmbătă seara cînd 
a pierdut la mică di
ferență (5—4) în fața

Merită a fi 
comporta- 

secunde 
C. Folea

fost în

reprezentativei 
Cehoslovace. >

Comportarea sub ni
velul așteptărilor a e- 
chipei noastre mascu
line s-a văzut și în 
jocul de ieri cu echipa 
R.P.F. Iugoslavia care 
a revenit oaspeților cu 
5—1.

In acest fel echipa 
R.P. Romîne s-a clasat 
de abia pe locul patru, 
ca o consecință a unei 
comportări inegale și 
a unei lipse de comba
tivitate și spirit de 
luptă în momentele di
ficile ale întîlnirii.

Finala a fost de 
scurtă durată : jucă
torii coreeni au con
dus cu 4—0 (campionul 
cehoslovac Miko, pier- 
zînd la Pac Sin II) 
Apoi scorul s-a defini
tivat la 5—1.

„Cupa campionilor europeni" la volei

Rapid P.U.C. (Franța) 3-1

din
săptămînalului 

„Le Ore"

riență în întîlnirile internaționale 
al echipei Rapid. Și apoi a fost vi
zibil în meciul de aseară că la ca
pitolul forță de joc, formația P.U.C. 
este inferioară formației Rapidului 
chiar și atunci cînd aceasta nu se 
află în plenitudinea mijloacelor 
salé. S-au remarcat : Plocon și 
parțial Drăgan de la Rapid, Robie, 
Ronsard și Courtin de la P.U.C.

La sfîrșitul partidei i-am solici
tat antrenorului formației france
ze Tony Lignot cîteva impresii 
despre meci : „Meciul Rapid — 
P.U.C. a purtat amprenta jocurilor 
de cupă, fiind dîrz disputat. For
mația noastră a fost depășită de 
ritmul romînilor, care ieri se pare 
totuși că nu au arătat tot ce pot. 
Desigur lipsa lui Nicolau, pe care 
publicul francez îl cunoaște și-1 
apreciază foarte mult, a constituit 
un handicap serios pentru echipa 
Rapid. Deși la București am fost 
înfrînți cu scorul de 3—1 păstrăm 
speranțe pentru 
la Paris”.

Ieri s-a disputat în sala Dinamô 
din Capitală primul meci din du
bla întîlnire masculină internațio
nală de volei, Rapid-București — 
P.U.C., (Franța) contînd pentru 
sferturile de finală ale Cupei cam
pionilor europeni.

Mai greu decît era dé așteptat, 
Rapidul a ieșit învingător în patru 
seturi.

Deși lipsa lui Nicolau, ieri indis
ponibil, s-a resimțit hotărîtor în 
randamentul general al echipei, 
nu se pot trece cu vederea lipsu
rile pe care le-a arătat în jocul de 
aseară formația noastră campioa
nă. Un blocaj nesigur, atacul șa
blon în forță, greșeli numeroase la 
serviciu — iată principalele lacune 
ale Rapidului în meciul de ieri.

Ceea ce a determinat rezultatul 
de aseară a fost plusul de expe

întîlnirea retur de

M. POPESCU

an particl- 
campiona- 
mai pu- 

ca în alte

EM. VALERIU

întrecînd cuplul Papp—Faludi (R.P.U.) perechea E. Conslantinescu—C. Folea s-a calificat în semifinale.

FotbalZ 0 N
Pregătindu-se pentru meciul de șah 

cu campionul mondial Mihail Botvinnik, 
marele maestru Tigran Petrosian șl-a 
consacrat o mare parte din timp exer- 
cițlilor fizice și Jocurilor sportive. în 
ultimele două luni Petrosian a făcut 
gimnastică, a schiat, a jucat tenis de 
masă și biliard.

în R. S. Cehoslovacă turismul sportiv 
se situează al doilea ca răspîndlre după 
Jocul de fotbal. în cele 1 725 de secții 
turistice activează peste 120 000 de per
soane.

Recent, în Suedia s-a desfășurat tra
diționala cursă de schi pe distanța de 
80 de km între orașele Saeiom și Mura. 
La acest adevărat „maraton al zăpezii’’ 
au participat cîteva mii de concurenți. 
învingător a ieșit pădurarul Stefensson, 
care a parcurs distanța în 4 ore 56 mi
nute 25 secunde.

folosit o

Două orașe americane (Detroit și Los 
Angeles) se află printre candidatele. la 
organizarea Jocurilor olimpice din 1968. 
Pentru a tranșa „rivalitatea” s-a propus 
ca primarii celor două orașe să se în
treacă într-o cursă de marș pe distanța 
de 100 km. Pînă acum nici unul din ei 
n-a acceptat „provocarea”.

Automobilistul Juan Galvez, de 7 ori 
campion al Argentinei, și-a găsit moar
tea în timpul unei curse desfășurate 
lîngă Buenos Aires. Intrînd cu viteză 
prea mare într-un viraj, automobilul a 
derulat șl pilotul a fost proiectat afară.

Pe pîrtiile de la Zakopane (R. P. Po
lonă) au început concursurile de schi 
pentru memorialul „Bronislaw Czech”. 
Probele de slalom uriaș au fost cîști- 
gate de schiorii austrieci : la masculin, 
Schartner, iar la feminin Rebach. Ion 
Zangor (R. P. Romînă) s-a1 clasat pe lo
cul 16. Concursul de sărituri speciale de 
la trambulină a revenit lui Helmuth 
Recknagel (R.' D. Germană). Cea mai

Din străvechea localitate grecească 
Olimpia, trecînd peste mări șl țări, fla
căra olimpică va străbate 22 000 km 
pentru a ajunge la Tokio. Plecarea 
ștafetelor se va face la 10 august 1964, 
iar sosirea la 10 octombrie — ziua des
chiderii Jocurilor Olimpice de la To-

Sportul luptelor este foarte dezvoltat 
în Bulgaria. Federația de specialitate 
are înscriși în controalele sale 18 069 
de luptători. Pînă în 1966 se prevede 
ca numărul luptătorilor (clasice și li
bere) să crească la 50 000.

Pe le--„vrăji tor“...

Pe stadionul Giulești s-a disputat 
duminică meciul amical de fotbal 
dintre echipele bucureștene Rapid 
și Progresul. Feroviarii, au repurtat 
victoria cu scorul de 2—0 (0—0) 
prin punctele marcate de Ionescu 
și Năsturescu.

în meci retur contînd pentru 
preliminariile turneului internațio
nal de fotbal (juniori) — U.E.F.A. 
echipa R. P. Bulgaria a învins cu 
scorul de 1—0 echipa Iugoslaviei, 
calificîndu-se pentru turneul din 
Anglia. Primul joc dintre cele două 
echipe se încheiase la egalitate 
1—1.

it.

Steaua a întrecut Grivița Roșie
N-a lipsit mult ca, după 100 mi

nute de joc (durata celor 2 reprize 
reglementare și . a prelungirilor), 
meciul de rugbi Grivița Roșie — 
Steaua, disputat duminică pe sta
dionul Unirea, să se termine cu un 
scor alb. Cunoscutele formații 
fruntașe ale rugbiului nostru, vechi 
rivale și candidate mai întotdeau
na la cucerirea celor mai impor
tante competiții, s-au întrecut ieri 
în finala „Cupei 6 Martie”. Publi
cul numeros a putut asista la o 
întrecere spectaculoasă, al cărei 
cîștigător — pe merit — a fost 
echipa Steaua. Cu două mi
nute înainte de fluierul final al 
partidei, la sfîrșitul celei de-a 
doua prelungiri, Mateescu, noul 
mijlocaș la grămadă al formației 
militare, a executat cu precizie o 
lovitură de picior căzută, balonul 
trecînd printre barele de sus. Scor 
final 3—0 pentru Steaua.

La meciul acesta, eficacitatea 
a fost 
ambele 
întreagă 
gustate 
intărilor 
deosebit.

într-adevăr redusă, deși 
echipe au
gamă de acțiuni mult 

de spectatori. Lupta îna- 
a pasionat în mod 

De multe ori și liniile de

trei-sferturi au căutat să străpun
gă apărările. Atacurile și contra
atacurile s-au succedat în repe
tate rînduri pînă în apropierea te
renului de țintă. Dar, (fără vreun 
efect practic.

Irimescu și Wusek (Grivița' Ro
șie), perechea de centri ai națio
nalei, și-au redus rolul la simpla 
pasare a balonului între ei sau co
echipierilor 
țînd direct 
înaintare, 
dezordonat, 
că echipa ar fi mers bine dacă nu 
lipseau Demian și M. Rusu, ieri 
indisponibili.

Echipa militară și-a bazat jocul 
mai mult pe aportul lui Penciu (în 
formă excelentă). Cu noile achizi
ții, formația Steaua va avea un 
cuvînt greu în noul campionat care 
începe peste o săptămînă.

•k
Celelalte meciuri ale competiției 

s-au încheiat astfel : Dinamo — 
Gloria 19—8, Progresul — Unirea 
6—5, echipele ocupînd, în această 
ordine, locurile 3—6 ale clasamen
tului final.

— necreator, influen- 
jocul echipei lor. La 

campionii au luptat 
fără concepție. Poate

I. DUMITRIU

Uri mort și 10 răniți — iată bilan
țul incidentelor care s-au produs la 
7 martie là Sao Paulo, după meciul 
de fotbăl dintre Sàntôs, campioana 
Braziliei, și Sao Paulo — cîștigat de 
Santos (echipă lui Pele), cu 5 la 1.

După cum transmite France 
Presse, acest meci contînd pentru 
cupa inter-cluburi, a început cu o 
surpriză — primul gol l-a marcat 
echipa Sao Paulo. Pele, în formă ex
traordinară, a egalat însă și apoi a 
marcat succesiv încă patru noi go
luri pentru echipa sa.

Spectatorii din Sao Paulo, care au 
oroare față de „Perla neagră“ (Pele), 
l-au insultat pe arbitru, apoi, au în
cercat să pătrundă pe teren. Aceas
ta a dat ocazie poliției să intervină 
cu severitate, înregistrîndu-se bilan
țul de mai sus.

Nu cu mult înainte, „Jornal dos 
sports“ relatase un alt incident care 
s-a petrecut cu prilejul campionatu
lui. Pele, care a marcat două goluri 
echipei „Corinthias“, a fost atacat 
de suporterii acestei echipe în auto
buzul care îl ducea la hotel. Ei l-au 
acuzat pe Pele că „este un vrăjitor 
și că golurile pe care le marchează 
sînt datorate magiei negre“.

Ca urmare a acestor incidente, 
clubul Santos a cerut garanții pen
tru viața celebrului său fotbalist.

CRAIOVA (coresp. „Scînteii”).— 
Conform programului de pregătire 
pentru turneul U.E.F.A. din An
glia fotbaliștii comporienți ai lotu
lui de juniori al R. P. Romîne au 
întîlnit ieri după-amiază la Craio
va formația locală Știința de care 
a dispus cu scorul de 3—1. Cele 
4 puncte au fost marcate de Pav- 
lovici, Sorin Avram, Codreanu și 
Anton pentru localnici 
metri.

1 h 01’ 23". Cursa juniorilor I (20 km) a cîștigat-o Dragoș 
Panaitescu (Steaua). în fotografie : cicliștii trec prin co
muna Popeștl-Leordenl. (Foto i M. Cioc)

de șosea.
Competiția inaugurală dotată cu „Cupa Primăverii” — 

la care au participat 100 de cicliști — a avut o desfășu-

bună săritură 
tri.

a sa a măsurat 91,5 me

A-
în semifinaléle turneului internațional 

de tenis de la Nisa, maghiarul Gulÿas 
l-a învins cu 7—5 ; 6—2 pe australia
nul Gérharty, iar Alvarez (Columbia) 
l-a întrècut cu 4—6 ; 8—6 ; 5—1 (aban
don) pe Licis (R. P. Polonă). Proba fe
minină a fost cîștigată de Rosser .(An
glia) care a dispus cu 6—3 ; 6—3 
Barclay (Canada).

★
în stațiunea de sporturi de iarnă 

la Harrakov (R. S. Cehoslovacă) 
continuat întrecerile tradiționalului con
curs international de schi fond. Proba 
de combinată nordică a fost cîștigată 
de austriacul Koéstinger cu 509,41 
puncte urmat de Schoenherr (R. D. Ger
mană) — 478,67 puncte și Legiefski 
(R. P. Polonă) — 471,66 puncte. Săritu
rile de la trambulină au fost dominate 
de Koestinger (Austria) care a totalizat 
254,65 puncte.

★
Proba de 50 km din cadrul con

cursurilor internationale de schi de la 
Puijo (Finlanda) a fost cîștigată de fin
landezul Lauri Bargquist care a realizat 
timpul de 2 h 56’ 25”.

PRONOSPORT

de

de 
au

martie a.c.Concursul din 10
Bologna — Milan (1-2) 2
Catania — Napoli (1-0) 1
Fiorentina — Spal (2-0) 1
Internazionale — Genoa (6-0) 1
Juventus — Lanerossl (2-0) 1
Mantova — Atalanta (0-1) 2
Roma — Palermo (2—0) 1
Sampdorla — Modena (1-1) X
Venezia — Torino (1-1) X
Como — Lazio (1-2) 2
Cosenza — Verona (0-0) X
Luccheae — Padova (0-0) X
Lecco — Meslna (0-3) 2

Sub titlul de mai sus, ziarul vest- 
german „Deutsche Zeitung' a publi
cat corespondența transmisă din Sa
lisbury, referitor la ultimele eveni
mente din Federația Rhodesiei și 
Nyassalandului :

„Se pare că destrămarea Federa
ției Rhodesiei și Nyassalandului nu 
mai poate fi oprită. încă în decursul 
ultimilor doi ani, situația politică se 
complicase în așa fel, îneît se vor
bea despre un stat provizoriu. Pe 
acest fond nimeni 
tepta la o dez
voltare mai de
parte în domeniul 
economic.

Pentru Nyassa- 
land, ieșirea din 
federație provoacă cele mai mari 
greutăți economice. Această țară 
săracă și suprapopulată, cu o struc
tură agrară, a putut rămîne viabilă 
pînă în prezent numai datorită im
pozitelor încasate în Rhodesia de 
nord. în repulsia sa împotriva fede
rației, dr. Banda, șeful de guvern 
negru, a mers atît de departe îneît 
a refuzat investiții economice din 
Salisbury, printre care și proiectul 
pentru construirea unui baraj.

Rhodesia de nord, care deține lo
cul al doilea printre țările producă
toare de cupru din lume, poate fi 
caracterizată ca cea mai bogată 
țără a federației. Industria prelucră
toare însă este concentrată. în jurul 
orașelor Salisbury și Bulawayo,. în 
Rhodesia de sud. Ea formează o 
contrapondere la superioritatea in
dustrială a Rhodesiei de nord în 
cadrul federației, dezvoltarea ei a 
fost sprijinită de guvern mai ales 
datorită faptului că ea oferea un 
număr relativ mare de locuri de 
muncă, reducînd oarecum în acest

nu s-a putut aș-

Răsioind presa, străină

fel dependența unilaterală a venitu
lui național de prețurile la cupru, 
în Rhodesia de sud se află oțelăriile 
„Rhodesian Iron & Steel Company“. 
Țara posedă un cocs de primă cali
tate și minereu de fier de mare va
loare, avînd un conținut metalic de 
45-70 la sută. Cheltuind un capital 
de 8 000 000 de lire sterline se în
cearcă să se ridice capacitatea a- 
nuală la 200 000 de töne oțel. Pînă 
în prezent federația a ocupat, de ă- 
semenea, locul al doilea printre ță

rile producătoare 
de tutun din lume. 
De aceea, viitorul 
congres interna
țional al producă
torilor de tutun va 

avea loc în februarie sau martie la 
Salisbury. I 
întreprinderi 
nual mărfuri 
15 000 000 de 
avea încă o 
pabilă să se dezvolte. în ultimii ani, 
balanța de plăți a fost întotdeauna 
activă, astfel îneît numai factori de 
natură politică au zădărnicit inves
tiții străine mai mari. După Marea 
Britanie, R.F.G. a importat cele mai 
multe mărfuri din această federație, 
ocupînd locul al doilea în expor
tul ei. \

Destrămarea federației va însem
na pentru Rhodesia de nord și Rho
desia de sud ‘rriăî mult o despărțire 
politică. Din punct de vedere eco
nomic, cele două țări sînt ătît de 
legate între ele îneît tendințele se
paratiste au limite firești. Ce anume 
lipsește este stabilitatea politică." 
Articolul vorbește apoi despre po
sibilitățile de dezvoltare ale econo
miei rhodesiene.

Posedînd peste 160 de 
textile, care produc a- 

i în valoare de aproape 
lire sterline, Federația 
ramură industrială ca

Rezultate pc care 1c vom dezvolta
(Urmare din pag. I-a)

se iau măsuri operative cînd 
depășesc limitele admise.

Roadele acestor măsuri nu au 
întîrzlat să se arate. De unde în 
anii 1960 și 1961 procentul de de
șeuri și rebuturi se ridica là 1—1,2 
la sută. în ultimele luni el a fost 
redus la 0,39 la sută. S-a îmbună
tățit și nivelul calitativ al anvelo
pelor de cauciuc, crescînd rulajul 
lor în exploătare. Evidențiem în 
mod deosebit rezultatele obținute 
de brigăzile de muncitori conduse 
de Aurelian Crăciun, ion Niță, Va
sile Călin și altele, care du fost 
premiate de mâi multe ori pentru 
calitatea superioară a produselor 
fabricate.

E bfne știut că mâșihile moderne 
și tehnologia îhâintată nu pot fi 
fölösite la întreaga lor productivi
tate fără cadre 
tehnicieni bine 
nivel ridicat de ciinoștințe gene
rale și profesionale. Conducereâ 
uzinei, împreună cu comitetul sin- 
dicătului, a acordat ô mare ăten- 
ție acestei probleme. în ultimii ani 
au furicționăt în uzină nôàstrâ 
cursuri pentru calificarea muncito
rilor în diferite meserii ; cursurile 
au fost absolvite de aproape 300 
oameni, care au căpătat, pe bâză 
de examen, diplomă de muncitori 
călificațl. Paralel s-ău organizat și 
cursuri de ridicăre a calificării 
muncitorilor. în prezent, ele sînt 
urmate de aproape 1 200 operatori 
chimiști, confecționeri de anve
lope, vulcanizatori etc. Pentru 
maiștri, tehnicieni și ingineri a fost 
Initiât un ciclu de expuneri în ve
derea informării lor periodice asu
pra prăblemelor tehnice noi ce 
apăr în industria de anvelope.

Măi trebuie adăugată îmbunătă
țirea continuă a raportului dintre 
muncitorii direct productivi și cei 
auxiliari. Dacă în anul 1960 mai 
bine do jumătate din numărul mun
citorilor lucrau în munci auxiliare, 
de deservire, în prezent numărul 
muncitorilor auxiliari a fost redus 
la 33 la sută. Mulți dintre aceștia 
au fost trecuți, după calificare, să 
lucreze în munci direct productive.

ele

de muncitori și 
calificate, cil uii

întregul nostru colectiv este ho- 
tărît să dezvolte mai departe ex
periența dobîndită, să pună în va
loare noi rezerve de sporire a pro
ductivității muncii. Perfecționarea 
tehnologiei de fabricație, moderni
zarea utilajelor și agregatelor, ri
dicarea calificării muncitorilor vor 
sta permanent în centrul preocu
părilor conducerii uzinei, ale ingi
nerilor și muncitorilor. în prezent, 
atelierul nostru mecanic execută 
un conveier mecanizat pentru sec
torul de confecționare à camerelor 
de aer. Lucrările sînt realizate cu 
ajutorul creditelor de mică meca
nizare. Tot din fonduri de mică 
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mecanizare vom executa o mașină 
de confecție monoband pentru an
velopele de bicicletă și altele. Ma. 
lăxoarele de materie primă vor ii 
modernizate. Prin modificarea an
grenajelor se va mări tiirațiă axe
lor, astfel că randamentul lor va 
crește cu 10-12 là sută.

Întrucît în unele sectoare nu se 
lucrează încă după un flux tehno
logic normal, vöm acordă ô rdai 
mare atenție organizării procesului 
de fabricație. în ultimul timp à 
fost întocmit un prôiéct pentru o 
mai justă amplasare a utilajelor 
din sectorul de confecție à anve
lopelor pentru turisme, 
și tractoare. Se vor 
lajele de amestecare
sectorului A și se văr monta în
tr-o hală mai mică, în așa fel în
eît să existe și posibilitatea auto
matizării operației de dozare a 
materiilor prime. în spațiul răăias 
liber în sectorul A, utilajele vor 
fi aranjate în ordinea strict cerută 
de procesul tehnologic: ; în cănti- 
nuare vor fi adaptate diferite benzi 
transportoare și conveiere care să 
asigure mecanizarea completă a 
lucrărilor de confecționare a an
velopelor.

Măsurile întreprinse văr da co
lectivului nostru posibilitătea de a 
realiza o creștere însemnată a tfro’ 
ductlvității munăii, de à îndeplini 
exemplar toți indicatorii de plan 
pe anul în curs.

camioane 
scoate uti- 
din hala
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in momen- 
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Puternice proteste în rîndul

Ra-

presei l-au de-

Sesiunea Comisiei

multe întîrzieri și 
cercetările științi-

Republica Populară Chineză își 
ocupa locul ce-i revine de drept 
O.N.U.

Greva tipografilor 
din Cleveland

gu- 
țară și „cu privire la li- 
a guvernului".

oamenilor de știință 
„a creat unele goluri 
eforturile științifice ale 

raport, 
a reprodus

★

10 (Agerpres). — După 
agenția France

membru ai Comitetului Central 
Parfidulu1 Comunist din Siria, și o 
rie de membr> a> acestui partid.

SALISBURY 
sișfii 
în

BEIRUT 10 (Agerpres). — Corespon
dentul din Beirut al agenjiei M.E.N., 
referindu-se la relatările ziarului liba
nez „An-Nahar” a anunfat la 10 mar
tie că au fost arestaji Mustafa Amin, 

a> 
se

Solidaritatea F. S. M. cu minerii 

greviști din Franța

PRAGA 10 (Agerpres). — Secreta
riatul F.S.M. a dai publicității o decla
rație prin care salută pe oamenii mun
cii din Franța, sprijinitori activi ai luptei 
minerilor francezi pentru apărarea li
bertăților sind;cale și a dreptulu1 de 
grevă. F.S.M. se solidarizează cu mi
nerii greviști și cheamă pe toți oame
nii muncii, în special pe oamenii mun
cii din Europa, ca prin acțiuni eficiente 
să sprijine pe curajoșii mineri din 
Franța.

economice O.N.U.

Un succes al pairioților 
din Guineea portugheză

Capturarea comandantului 
trupelor colonialiste din sudul tării

CONAKRY 10 (Agerpres). — Par
tidul independenței africane din 
Guineea portugheză și insulele Ca
pului Verde a dat publicității un co
municat în care, referindu-se la 
luptele desfășurate în ultimele zile 
de unitățile de guerilă ale patrioți- 
lor din aceste posesiuni coloniale, 
arată că ele au capturat pe co
mandantul trupelor coloniale por
tugheze din regiunea de sud a Gui

neei portugheze, căpitanul Carreira 
Curto. Acest ofițer portughez, cu
noscut pentru cruzimea lui față de 
populația băștinașă, adaugă comuni
catul, va fi judecat pentru crimele 
sale de o curte marțială.

Comunicatul arată, de asemenea, 
că unitățile de guerilă din Guineea 
portugheză au respins ofensiva lan
sată de trupele portugheze în mai 
multe regiuni ale țării și au capturat 
30 de soldați portughezi, arme și mai 
multe autovehicule militare.

☆

După cum anunță Agenția France 
Presse, „apelul radiodifuzat al pri
mului ministru Pompidou, care cere 
minerilor greviști să reia lucrul, n-a 
produs pînă acum nici o schimbare 
în situația minelor franceze, a căror 
activitate, întreruptă cu o săptămî- 
nă în urmă, rămîne în continuare 
paralizată”.

Un oarecare domn, pe nume 
David J. P. Zogbaum, director 
pentru Europa la „Careers Incor
porated" din New York, Los An
geles și Washington care repre
zintă 67 de companii americane, 
se află la Londra.

Nimic senzațional în aceasta. 
De altfel, celor mai mulți dintre 
cei 8 milioane de locuitori ai me
tropolei britanice numele oaspe
telui de peste ocean le este cu 
desăvîrșire necunoscut.

Vizita lui Zogbaum își are to
tuși scopurile sale. După cum 
a devenit cunoscut, el se află 
în Anglia pen
tru a convinge 
cît mai mulți oa
meni de știință 
britanici să ple
ce pentru a lucra 
în S.U.A. unde, așa cum li se fă
găduiește, vor fi mult mai bine 
retribuit! decît în Anglia. După 
numai două anunțuri publicate în 
presa engleză, Zogbaum a primit 
2 000 de cereri pentru slujbe în 
Statele Unite.

Faptul ar fi trecut poate neob
servat, dacă el nu s-ar referi la 
o problemă care se pune în pre
zent cu acuitate în Anglia. Din 
cauza salariilor scăzute și a lip
sei de fonduri pentru cercetările 
științifice — relata de curînd a- 
genția „Reuter“ — un număr tot 
mai mare de savanți din Marea 
Britanic părăsesc țara pentru a-și 
continua activitatea în străină
tate. Aceasta provoacă mari difi
cultăți în activitatea de cercetare 
științifică din Anglia.

După 
rînd, în 
țara de 
cei mai 
englezi, 
urmă. Majoritatea se îndreaptă 
spre Statele Unite sau Canada. 
Media personalului universitar 
care emigrează s-a triplat de a- 
semenea.

Această dezvăluire a fost fă
cută într-un raport publicat re
cent de către „Societatea regală 
britanică' (Academia de științe), 
în care se sublinia totodată că

Corespondență 
din Londra

cum s-a relatat de cu- 
fiecare an își părăsesc 
trei ori mai multi dintre 
buni oameni de știință 
decît cu zece ani în

Proiect de reorganizare în dauna feroviarilor
LONDRA 10 (Ager

pres). — închiderea a 
1 500 de gări de călători 
ți a unei serii de linii 
de cale ferată, concedie
rea a 70 000 de feroviari 
și majorarea costului 
biletelor — iată princi
palele recomandări cu
prinse în așa-zisul plan 
de „reorganizare a căi
lor ferate engleze", pe

care îl studiază în pre
zent guvernul britanic. 
Acest plan, a cărui pu
nere în aplicare urmea
ză să se facă în de
cursul mai multor ani, 
a fost pregătit sub eon- ■ 
ducerea lui Beeching, 
președintele 
britanice de transpor
turi, care înainte de a

tt

DAMASC 10 (Agerpres). — Potrivit 
știrilor sosite din Damasc, tancuri și 
mașini blindate continuă să patru
leze pe străzile Damascului. Noul 
regim desfășoară operațiuni de ur
mărire a membrilor fostului guvern 
al lui Khaled el Azem. După cum 
anunță agențiile de informații, fostul 
președinte al Republicii Arabe Si
ria, Nazem El-Kudsi, șase foști mi
niștri, precum și fostul comandant 
șef al armatei siriene generalul-ma- 
ior Zahreddin, se află sub stare de 
arest la domiciliu.

Potrivit unui comunicat oficial al 
„Consiliului revoluționar național", 
începînd din ziua de 10 martie la 
Damasc s-au stabilit noi restricții la 
circulație.

După cum a anunțat radio Da
masc, în seara de 9 martie a avut 
loc prima ședință a noului guvern 
sirian. La această ședință, care s-a

Procesul intentat directorului 
ziarului „Avghi“

opiniei publice din Grecia •
ATENA 10 (Agerpres). — La 9 

martie la Atena a început procesul 
intentat directorului ziarului „Av- 
ghi“, P. Paraskevopulos. Paraske- 
vopulos este învinuit de încălcarea 
legii adoptate în 1962 cu privire la 
așa-numitele măsuri de securitate în 
virtutea căreia publicarea materiale
lor Partidului Comunist din Grecia 
și a informațiilor despre activitatea 
sa reprezintă o „crimă“.

Partea apărării a cerut să înceteze 
persecutarea ziarului „Avghi“. în- 
trucît legea cu privire la măsurile 
de securitate contravine constituției 
și Declarației generale a drepturilor 
omului. Această cerere însă a fost 
respinsă.

Măsurile luate împotriva ziarului 
„Avghi“ au stîrnit un puternic val 
de proteste în rîndul opiniei publice 
din Grecia.

Uniunea redactorilor ziarelor din 
Atena a protestat împotriva arestării 

emigrarea 
de frunte 
serioase în 
țării“. Comentînd acest 
ziarul „Daily Mail 
declarațiile unui specialist de pe 
lingă un important institut me
dical care arată, folosind un 
singur exemplu, că în domeniul 
său de activitate lipsa de fonduri, 
cît și de interes din partea auto
rităților, duc la 
la insuccese în 
fice.

Comentariile
terminat pe ministrul pentru pro- 

. blemele științei, 
lordul Hailsham, 
să declare în ca
drul unei dezba
teri desfășurate 
zilele trecute în 

Camera Lorzilor : „Ne aflăm în 
fața unei campanii de recrutare 
duse în mod sistematic și deli
berat de business-ul american 
pentru cumpărarea capacității in
telectuale engleze", Statele Unite 
fiind nevoite să recurgă la un 
„import de creieri" din alte țări, 
din cauza deficiențelor existente 
în sistemul învățămîntului ameri
can, în special în ramurile de 
bază ale acestuia. Sistemul învă
țămîntului superior american — a 
adăugat vorbitorul — pe care 
unele partide politice îl doresc re
produs în Anglia, este incapabil 
să pregătească numărul necesar 
de oameni de știință pentru ne
voile țării, iar universitățile și 
companiile nord-americane s-au 
învățat să trăiască pe seama cre
ierilor altor popoare". Dacă lordul 
Hailsham s-a referit îndeobște la 
acest aspect, alți vorbitori din 
Camera Lorzilor au mers ceva 
mai departe, crlticînd guvernul 
britanic pentru faptul că nu cre
ează condiții și nu ia măsuri ca 
exodul de savanți britanici să în
ceteze.

Scurgerea din țară a „capaci
tății științifice* nu este decît una 
din numeroasele probleme așa- 
zis mai mici, dar care preocupă 
în prezent opinia publică din An
glia.

JOHN GRITTEN

ocupa acest post, 
unul din directorii

era 
con

cernului chimic „Impe
rial Chemical Indus
tries".

Relatînd unele reco
mandări ale acestui 
plan, corespondentul 
ziarului „Sunday Tele- 

comisiei graph", arată că planul 
va fi dat publicității la 
sfîrșitul lunii martie. 

Situația din Siria
Arestări de membri ai partidului comunist

desfășurat sub președinția primului 
ministru Bitar, au fost examinate 
problemele elaborării „bazelor 
vernării" în 
nia politică

DAMASC 
cum transmite 
Presse, în dimineața de 10 martie 
la Damasc a sosit o delegație ita- 
kiană condusă de Ali Saleh El 
Saadi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Irak. Din 
delegație fac, de asemenea, parte 
generalul Saleh Mahdi, ministrul de 
război, Taleb Hussein Chebib, mi
nistrul afacerilor externe, precum și 
generalul Taher Yahia, șeful statului 
major al armatei irakiene.

★

Agenfia France Presse anunță că 
„toate instituțiile publice și societăți
le particulare și-au reluat activitatea. 
Sîmbătă au avut loc la Damasc ma
nifestații în cadrul cărora au fost ar
borate drapele irakiene și egiptene“. 
Trimisul special al agenției Franca 
Presse transmite din Damasc că 
„circa 150 de arestări au fost efectuate 
ca urmare a loviturii de stat. Toți 
membrii vechiului guvern se află 
reședință forțată la domiciliu“.

ziariștilor, împotriva proceselor in
tentate lucrătorilor din presă, împo
triva încălcării libertății presei. 
Uniunea a cerut anularea legilor 
antidemocratice care îngrădesc li
bertatea presei.

In același timp la Salonic, a fost 
intentat un alt proces ziarului „Ma- 
kedonia" pentru criticile publicate 
la adresa guvernului.

Comunicatul comun chino-laoțian
PEKIN 10 (Agerpres). — După în

cheierea vizitei oficiale a regelui 
Laosului, Sri Savang Vathana, în 
R.P. Chineză, la Pekin a fost dat pu
blicității un comunicat comun al 
R. P. Chineze și regatului Laos în 
care se arată că China și Laosul con
sideră că țările interesate trebuie să 
respecte riguros toate prevederile a- 
cordurilor de la Geneva, să respecte 
independența, integritatea teritorială 
și neutralitatea Laosului și să nu se 
amestece în treburile interne ale 
Laosului sub nici o formă.

Partea laoțiană, se subliniază în 
comunicat, și-a exprimat speranța că t,—- — • - » •

va 
în

Represiuni rasiste 
în Rhodesia de sud

10 (Agerpres). —
din Rhodesia de sud ajută 

mod activ autoritățile rasiste 
din Republica Sud-Africană în re
primarea populației africane care 
luptă pentru drepturi egale și libertate. 
După cum relatează ziarul englez „Ti
mes”, autoritățile din Rhodesia au dat 
pe mîna rasiștilor sud-africani un nu
măr de 37 de pafrioți care s-au refu
giat din Republica Sud-Africană în 
Rhodesia, pentru a se feri de represiu
nile din țara lor. „Times” reamintește 
că, în urmă cu trei săptămîni, alți 13 
africani au fost predați autorităților 
sud-africane, fiind apoi judecați și con
damnați la pedepse grele.

Partizanii au provocat 
o nouă inlrîngcrc trupelor 

diemiste
SAIGON 10 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția United Press 
International partizanii sud-vietna- 
mezi au provocat o nouă înfrîn- 
gere trupelor clicii diemiste, la 45 
mile la sud de Saigon. Au fost uciși 
25 diemiști și alti 15 au fost răniți.

Partizanii au capturat o mare 
cantitate de armament

★
Corespondentul din Saigon al 

agenției Associated Press anunță că 
la 10 martie s-au prăbușit deasupra 
junglei, la 300 mile nord de Saigon, 
două elicoptere, aparținînd forțe
lor militare aeriene ale S.U.A., care 
acționau în Vietnamul de sud.

Elicopterele participau la opera
țiuni într-o regiune unde sîmbătă s-a 
prăbușit un avion militar american.

Situația economica 
din Congo

PARIS 10 (Agerpres). — Unelti
rile imperialiștilor în Congo, care 
au împins această tară pînă în pra
gul unei catastrofe economice, au a- 
vut repercusiuni grave asupra si
tuației oamenilor muncii. Șomajul 
de masă, subalimentația, epidemiile 
sînt un însoțitor permanent al rea
lității congoleze. In ultimul timp se 
observă o creștere vertiginoasă a 
prețurilor produselor alimentare.'

Exprimînd la o conferință de pre
să protestul oamenilor muncii din 
Congo, Muteba Modeste, unul din li
derii Federației generale a oameni
lor muncii congolezi, a declarat că 
oamenii muncii din Elisabethville 
nu vor ezita să declare greve gene
rale dacă costul vieții în țară va 
continua să crească.

Georges Bidault, 
șeful O.A.S.-iștilor, arestat 

în R.F.G.
BONN 10 (Agerpres). — 

cum transmite agenția 
Presse, ministrul de interne 
variei, Heinrich Junker, a anunțat 
la 10 martie că în dimineața zilei de 
duminică șeful O.A.S.-iștilor francezi, 
Georges Bidault, a fost 
orașul Steinebach din R. 
nă. Junker a precizat că 
tul arestării, Bidault se 
locuință, împreună cu 
agenții care-i asigurau securitatea și 
un ziarist olandez. El a adăugat că 
Bidault avea un „pașaport autentic”.

Potrivit declarațiilor ministrului 
bavarez, conducătorul O.A.S.-iștilor a 
cerut azil politic în Germania occi
dentală, reînnoind astfel cererea a- 
dresată, în urmă cu două zile, can
celarului Adenauer.

„Independenta Braziliei 
nu este de negociat“

Declarația ministrului de finanfe 
al Braziliei înaintea plecării în S.U.À.

RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres). 
— La 9 martie, ministrul de finanțe 
al Braziliei, Francisco Santiago Dan- 
tas, a plecat în Statele Unite, unda 
va purta convorbiri cu oficialități 
ale guvernului S.U.A. în problemele 
acordării unui ajutor economic Bra
ziliei. După cum transmite agenția 
Prensa Latina, Dantas va transmite, 
de asemenea, președintelui Kennedy 
o scrisoare din partea președintelui 
brazilian, Joao Goulart, al cărei con
ținut nu este cunoscut.

Intr-o cuvîntare radiotelevizată, pe 
care a ținut-o înaintea plecării, mi
nistrul brazilian de finanțe a decla
rat că tratativele pe care le va purta 
la Washington nu vor prevedea în
cheierea unor pacte sau obli
gații secrete din partea Braziliei. 
„Independența Braziliei nu va fi ne
gociată", a spus el. „S-ar putea ca 
politica financiară braziliană să nu 
fie considerată ideală de Fondul Mo
netar Internațional, dar trebuie să 
fie clar că actuala orientare a Bra
ziliei nu va fi schimbată".

In comunicat se arată că între oa
menii de stat ai R.P. Chineze și 
Laosului a avut loc un schimb de 
păreri în ce privește dezvoltarea 
continuă a colaborării economice și 
tehnice între cele două țări.

★

HANOI. La 10 martie au sosit 
la Hanoi, într-o vizită oficială, re
gele Laosului Sri Savang Vathana, 
primul ministru al guvernului de 
coaliție, prințul Suvanna Fumma, și 
alți oameni de stat ai Laosului. înal- 
ții oaspeți au fost întîmpinați pe 
aeroport de Ho Si Min, președintele 
R. D. Vietnam, de Ciong Tin, pre
ședintele Comitetului permanent al 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D. Vietnam, 
de miniștri ai R. D. Vietnam, 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din Hanoi, diplomați și ziariști. Ho 
Și Min și Sri Savang Vathana au 
rostit cuvîntări.

NEW YORK. Marele oraș 
dustrial și centru financiar al State
lor Unite, Cleveland (statul Ohio) 
este lipsit de mai bine de 100 de 
zile de ziare. De o sută de zile și 
nopți în fața redacțiilor ziarelor 
„Press and News" și „Plain Dealer” 
sînt postate pichete de greviști. Con
tinuă greva muncitorii tipografi, dis
tribuitorii de ziare și mecanicii. 
Parficipanții la grevă își susțin cu o 
mare dîizenie revendicările. După 
îndelungi tratative cu patronii, 
membrii sindicatului șoferilor de au
tocamioane (inițiatorii grevei) și ai 
Asociației de presă au obținut ma
jorarea salariilor.

MOSCOVA. N. S.- Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la 9 martie pe U Pe 
Kin, ambasadorui Birmaniei în Uniunea 
Sovietică, la cererea acestuia. In cursul 
convorbirii prietenești au fost abordate 
problemele colaborării sovieto-birma- 
ne, precum și unele probleme interna
ționale actuale.

Avantajele dezarmării

LONDRA. La 10 martie, la Londra 
fost dat publicității raportul unuia

grup de studii asupra economiei mon
diale, din care fac parte economiști, 
lideri sindicali, precum și experți în 
problemele industrializării, apărării și 
dezarmării. „Dezarmarea generală și to
tală — relevă raportul — ar aduce fo
loase imense întregii omeniri".

BONN. Delegații la conferința „Uniu
nii studenților germani”, care a avut loc 
la Hamburg, s-au pronunțat pentru con
tinuarea contactelor cu studenții din ță
rile socialiste. Aceste contacte urmează 
să aibă loc sub forma schimbului de 
bursieri, vizite reciproce de delegații 
culturale, sportive etc. Parficipanții la 
conferință au adresat o telegramă Iul 
Salazar în care cer eliberarea cunos- 
cutulu' luptător pentru eliberarea An- 
golei Pinto de Andrade. Ei și-au expri
mat, de asemenea, protestul împotriva 
politicii de apartheid din Republica 
Sud-Africană.

pentru Asia
și Extremul Orient

ceMANILA. La 9 martie, după 
a examinat o serie de probleme 
legate de situația economică din 
Asia, sesiunea a XlX-a a Comisiei 
Economice O.N.U. pentru tarile 
Asiei și Extremului Orient a anun
țat o pauză în lucrările sale. Re
prezentantul Ceylonului a relevat 
că țările asiatice sînt nevoite să 
recurgă la ajutor străin. El a sub
liniat poziția demnă pe care s-a 
situat tara sa, cînd acum o lună 
Statele Unite au hotărît să nu mai 
acorde ajutor Ceylonului în legă
tură cu naționalizarea unei părți 
a bunurilor companiilor petroliere 
americane.

COPENHAGA. Recent a apărut la 
Copenhaga un nou roman al cunos
cutului scriitor danez Hans Scherfig 
intitulat „Früdenholm”. In noua sa 
operă literară, care pe drept cuvînt 
poate fi denumită o continuare a ro
manului „Idealiștii", Hans Scherfig 
dezvăluie cititorilor adevărul despre 
anii grei ai ocupației fasciste, des
pre luptătorii din timpul rezistenței.

Contra unor restricții 
comerciale impuse de S.U.A.

TOKIO. Kitiheri Hara, președin
tele Asociației filatorilor de bumbac 
din Japonia, a declarat că dacă Ja
ponia va fi de acord cu restricțiile 
impuse de S.U.A. în ce privește im
portul mărfurilor textile japoneze, 
această restricție se poate extinde și 
asupra altor mărfuri japoneze. In
dustriașii japonezi, a subliniat el, nu 
pot fi de acord cu aceasta. Protes
tăm împotriva acestor acțiuni ale 
S.U.A și declarăm că sîntem hotărîți 
să obținem anularea restricțiilor.

MOSCOVA. Vineri a sosit la Mos
cova într-o vizită neoficială regina 
regatului Burundi, Tereza Kanionka.

SAN REMO. La San Remo s-a des
chis duminică cel de-al Vlll-lea festi
val international al filmului comic. La 
festival participă numeroase țări 
printre care Franța, Italia, Ceho
slovacia, Rominia, S.U.A., Elveția și 
altele. (France Presse).

Demisia primului ministru
al Afganistanului

KABUL. Agenția Associated Press 
anunță că primul ministru al Afga
nistanului, Sardar Mohammad Daud, 
și-a prezentat demisia în seara de 9 
martie. Demisia a fost acceptată de 
regele Afganistanului, Mohammad 
Zahir. El a însărcinat pe ministrul 
minelor și industriei în guvernul 
Daud, Mohammad Yusuf, să for
meze noul guvern.

MONTEVIDEO. în Uruguay con
tinuă de 16 zile greva muncitorilor 
de la societatea de telefoane și elec
tricitate. Autoritățile au acceptat în 
sfîrșit tratative cu greviștii, însă, 
drept condiție preliminară a trata
tivelor, ei ău cerut încetarea grevei. 
Muncitorii sînt fermi în hotărîrea 
lor de a relua lucrul numai după ce 
vor fi majorate salariile și vor fi 
satisfăcute celelalte revendicări ale 
lor.

JOHANNESBURG. Trei pastori ai 
bisericii metodiste din Republica 
Sud-Africană au terminat la 10 mar
tie o grevă a foamei pe care au de
clarat-o în semn de protest. împo
triva politicii 
țămînt duse 
Verwoerd

de apartheid în inva
de guvernul rasist

După cum transmiteTEHERAN.
agenția France Presse, ministrul ira
nian al agriculturii, dr. Arsandjani. 
și-a prezentat demisia șefului guver
nului, Assadollah Alam.

VANDENBERG. La baza aeriană 
de la Vandenberg (California) o ra
chetă „Atlas” a explodat sîmbătă la 
cîteva secunde după lansare. (France 
Presse).

WASHINGTON. La Washington 
a fost dat publicității un raport vo
luminos, adresat Congresului S.U.A., 
de senatorul Allen Eilender, care a 
întreprins recent o vizită în mai 
multe țări din Africa. Senatorul a- 
merican sprijină politica de apar'tr 
heid a guvernului sud-african, des
pre care a arătat că „trebuie să fie 
acceptabilă lumii întregi” și a che
mat guvernul S.U.A. să acorde aju
tor economic acestei țări.

BONN. Luînd cuvîntul la Olden
burg (R.F.G.), în cadrul unui miting 
al membrilor Uniunii creștin-demo- 
crate. cancelarul Adenauer a apro
bat din nou, în numele guvernului 
său, planurile creării „forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O.”. 
El a declarat că aceste forțe vor 
contribui la consolidarea relațiilor . 
politice dintre S.U.A. și Europa oc
cidentală.

Procesul unui grup de teroriști
în Ghana

ACCRA. Luînd cuvîntul la proce
sul unui grup de persoane învinuite 
de acte teroriste, 
Kwaw Swanzi a 
din acuzați, fost 
mentului, Otcere, 
întregime vina. Otcere a recunoscut 
că a participat la pregătirea și în
făptuirea actelor teroriste care ur
măreau să înlăture de la putere 
actualul guvern al Ghanei, precum 
și la atentate la viața președintelui 
Kwame Nkrumah. Aceste acte tero
riste. după cum a recunoscut Otcere, 
erau puse la cale de un comitet spe
cial aflat în emigrație.

KUCHING. Agenția U.P.I. rela
tează că Consiliul legislativ al Sara- 
wakului. controlat de autoritățile 
coloniale britanice, s-a pronunțat la 
8 martie în favoarea includerii a- 
cest.ui teritoriu în proiectata federa
ție mala.yeză. Secretarul general al 
Partidului popular unit, din Sara
wak. Stephen Yong, a arătat că po
porul din Sarawak dorește o inde
pendentă reală și respinge planurile 
colonialiste. El a ridiculizat încercă
rile propagandei oficiale britanice de 
a prezenta includerea Sarawaknlui 
și a altor teritorii în Federația Ma- 
layezîei ca un pas spre .indepen
dență,

procurorul ghanez 
declarat că unul 
membru al parla- 
și-a recunoscut în
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