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9 Carnet cultural : Zara Dolu- 
hanova din nou Ia București — 
de Ada Brumaru (pag. 2-a).

® Victor Perlo : Șomajul — 
problema economică nr. 1 în 
S.U.A. (pag. 4-a).

Organ al Comitetului Central al P.M.R.

9 Viața de partid — Gheorghe 
Blaj — Din experiența instruirii 
aparatului de partid (pag. 2-a).

Consfătuire pe teme gospodăreștiDeputății Sfatului popular al orașului Hunedoara, împreună cu responsabilii de străzi și membrii celor 120 comitete de bloc din localitate, s-au întrunit duminică la clubul „Siderurgistul" într-o consfătuire de lucru. Ei au discutat și stabilit de comun acord un plan de măsuri în vederea efectuării unor lucrări de gospodărire și înfrumusețare a orașului cu participarea cetățenilor. Printre altele s-a propus extinderea cu peste 50 000 mp a parcurilor și zonelor verzi, amenajarea de ronduri de flori, îndeosebi în fața blocurilor noi de locuințe. S-a stabilit de asemenea să se planteze în parcuri și pe marginea străzilor peste 10 00Q pomi ornamentali, arbuști și trandafiri și zeci de mii de flori. (Agerpres)
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: GALAȚI (coresp. 
„Scînteii”). — Ieri, 
colectivul Teatrului 
de Stat din Galati a 
prezentat în premie
ră pe tară 
„Umbra" 
turgiilui : 
ghenii 
recția' 
par ține 
Gheorghe Jora, 
scenografia lui 
hai Tofan.
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FOLOSIND MATRIȚE Colectivul Uzinelor constructoare de vagoane din Arad se preocupă de valorificarea intensă a rezervelor de creș- muncii și de folosirea ra-
În regiunea internațională

Mureș-Aufonomă-Maghiară

Muncitoarele Lucia Albu și Ani Schneider 
secția filatură a fabricii „Firul Roșu“ din 
înaltă productivitate a muncii dînd fire de

din
o

(Foto : Agerpres)

se numără printre fruntașele în producție 
Tîlmaciu, raionul Sibiu. Ele lucrează cu 
bună calitate.

Unul din
Circa 350 de 

muncitori de la 
uzinele meta
lurgice „Uni. 
rea“ din Cluj 
sînt fruntași în 
producție. Prin
tre ei 
mără și 
țerul 
Gergely.

Acum cîțiva 
ani — cină a 
luat ființă tur
nătoria de pre
cizie — tînărului 
i s-a încredințat 
confecționa matrițele

se nu- 
matri- 
Ștefan

Ștefan Gergely 
sarcina de a 

’ ' ' > necesare 
turnării în modele ușor f lizibile 
și în coji de bachelită. O sarcină 
grea, de care s-a achitat cu 
cinste, afirmîndu-și din plin ca
litățile de bun meseriaș.

In prezent Ștefan Gergely este 
unul din oamenii de bază ai 
sculăriei. Lui i se încredințea
ză executarea modelelor pentru 
piesele cele mai complicate. Este 
în permanență preocupat de gă
sirea unor noi metode care să-i 
facă munca mai spornică, mai 
productivă, mai lesnicioasă. Sin
gur și-a confecționat scule speciale 
care-l ajută să realizeze un nu
măr sporit de matrițe. A proiectat 
și executat singur un polizor cu 
ax flexibil pentru șlefuirea cavi
tăților de matrițe. Cu ajutorul 
polizorului, șlefuirea se face me
canizat cu un randament de 2—3 ori mai mare decît înainte. In 
plus, aparatul poate fi folosit și la 
alte lucrări de ajustaj.

Ca „veteran“ în meseria de ma- 
trițer .pentru turnătoria de pre
cizie, Ștefan Gergely dă un aju
tor substanțial tovarășilor lui de 
muncă. Pe Lenard Arcadie, Nico
lae Radu, Cociș Alexandru și pe 
alții îi ajută cu pasiune să pă
trundă tot mai temeinic tainele 
meseriei. Un fruntaș care, la 
rîndu-i, crește noi fruntași.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii’’

■

Contribuția maistrului
BRĂILA (coresp. „Scînteii“). — 

Gheorghe Bratosin, ca și muiți alfi mai
ștri de la Uzinele de utilaj greu „Pro- 
gresuT'-Braila, a conceput în ultima 
vreme mai multe dispozitive care, fără 
investiții speciale, au dus la ridicarea 
productivității muncii. Cu ajutorul cî- 
forva muncitor' maistrul Gheorghe 
Bratosin a dat în exploatare un dispo
zitiv pentru prelucrarea crucilor de la 
axele cardanice ale grederului con
struit în uzină. Productivitatea muncii 
a sporit la această operație cu 75 la 
sută.

a productivitățiițională și economisirea metalului. La executarea unor piese de mare serie, în scopul prevenirii uzurii, se folosesc matrițe cu corp din oțel obișnuit și pastile din oțel special, care au o durabilitate sporită și se confecționează dintr-o cantitate minimă de oțeluri superioare. Executarea unor bucșe prin refulare asigură o înaltă productivitate a muncii și un consum specific scăzut de metal. Prin refularea a 14 repere, în 1963 se vor economisi aiproaipe 15 tone de oțel, iar productivitatea muncii va crește simțitor, (de la Iosif Klam- pețkl coresp. voluntar).
PLOIEȘTI (coreep. „Scînteii“). — La Fabrica textilă din Pucioasa s-a trecut anul acesta la mărirea turației unui număr de 60 războaie. Cu mașinile modernizate se obține un spor al randamentului de 25—28 la eută. Pînă la sfîrșitul primului semestru al anului se va mări turația la alte 60 războaie de țesut.La întreprinderea „Dorobanțul"-Ploiești s-a realizat în lunile ianuarie—februarie un randament de 3705 bătăi pe război/oră față de 3 560 bătăi pe război/oră cît prevăd sarcinile de plan. Randamentul războaielor a sporit și la Țesătoria de in și cînepă Păulești, ca și la Fabrica de postav din Azuga.

Rezerve care pot fi mai bine
puse în valoareși-a demonstrat din plin avantajele. Pînă acum au și fost 'turnate în forme cu maselote exoterme peste 150 tone piese' din oțel. ' 'în ultimul timp a fost pus la punct procesul tehnologic de turnare după această metodă la noi repere pentru vane și instalațiile de foraj. Datorită introducerii turnării în forme cu ■maselote exoterme, indicele de utilizare a oțelului lichid a crescut cu 2

în ultimele luni metalurgiștii din Tîrgoviște, sub conducerea organizației de partid, au acordat o mai mare atenție extinderii metodelor a- vansate de lucru, perfecționării tehnologiei de fabricație, mecanizării lucrărilor grele și a celor- cu volum mare de muncă. Aceasta a contribuit, firește, la punerea în valoare a mari rezerve de creștere a productivității muncii.— Rezultatele pe care le-am ob- la sută față de realizările din anul ținut în primele două luni ale acestui 1962.an, ne spunea, ing-.. Eugen Cristescu, ' directorul general al uzinei, arată că mergem pe un drum bun. în a- ceastă perioadă sarcinile de plan la producția globală și marfă au fost îndeplinite și depășite ; productivitatea muncii a crescut față de media realizărilor din anul 1962 cu 11 la sută.în ce direcții se îndreaptă, în continuare, preocupările colectivului, ce rezerve mai există în sectoarele uzinei tîrgoviștene și cum vor fi ele valorificate — iată cîteva lucruri pe care le poți afla vizitînd secțiile de fabricație ale întreprinderii.

selor. Mai mult de 25 la sută din fi- letările la produsele de serie mică se execută acum după acest procedeu care, față de filetarea prin aș- chiere, asigură o productivitate sporită cu 15—20 la sută și o calitate superioară. Au fost eliberate, totodată, un șir de mașini-unelte care se folosesc laPentru traducerea logice pe perații, se vor adapta pe mașini noi
alte operații.viitor se prevede in- unor noi procese tehno- bază de game de o-

1

ÎN SECTOARELE CALDE...Turnătoria de oțel a uzinei a devenit, în ultimii ani, de nerecunoscut. Au fost construite hale noi pentru formarea, turnarea și curățirea, pieselor, s-au montat diferite utilaje pentru prepararea mecanizată a pă- mîntului, pentru transportul intern al pieselor, dezbatere mecanică etc. Capacitatea de producție a secției a crescut astfel simțitor.Sporirea indicelui de utilizare a oțelului lichid este unul din obiectivele importante care au stat Și continuă să stea în centrul preocupărilor turnătorilor și oțelarilor. Și e firesc : cu cît dintr-o tonă de oțel lichid se realizează o cantitate niai mare de piese turnate, cu atît munca este mai spornică, mai productivă.în uzină s-au depus eforturi susținute pentru introducerea turnării pieselor în forme cu maselote exoterme. Noul procedeu tehnologic s-a lovit la început de unele greutăți și, îndeosebi, de inerția unora prea o- bișnuiți cu vechile metode de lucru. Dar inginerul Cornel Stănescu de la serviciul metalurgic, maistrul Albert Rădulescu de la turnătoria de oțel au încercat zile în șir diferite rețete pentru amestecul exoterm, au perfecționat construcția maselotelor etc. — și pînă la urmă noua metodă

— In prezent, ne spune inginerul Eugen Bratu, șeful sectorului de prelucrare la cald, facem intense pregătiri în vederea introducerii turnării pe conveier, la crud, a pieselor pentru armăturile din oțel. Pînă acum am și turnat în acest mod, experimental, 80 tone oțel lichid, rezultatele fiind din cele mai bune. După ce vor fi puse în funcțiune conveie- rul și mașinile de format mecanic, vom putea spori productivitatea muncii în sectorul unde se va aplica acest procedeu cu pînă la 100 la sută.Și totuși, examinînd atent, punînd sub reflector munca ce se desfășoară în turnătorie pentru extinderea metodelor avansate, constați că există încă destul de multe rezerve și posibilități nefolosite. Este vorba mai ales de faptul că o serie de utilaje și mecanisme construite în noua turnătorie de oțel nu sînt utilizate la întreaga capacitate. Conducerea uzinei va trebui să grăbească punerea în funcțiune a stației de aer comprimat pentru a se putea trece pe scară largă la formarea mecanică. Dezbaterea pieselor se face încă manual, în timp ce dezbătătorul nu poate funcționa din cauza faptului că instalația de absorbire a prafului nu e pusă la punct.La forjă s-au depus mari eforturi pentru extinderea forjării în matrițe. în calea acestui procedeu a- vansat stă însă încetineala cu care se execută matrițele necesare.

scule si dispozitive. Proiectarea și realizarea acestora merge totuși în- tr-un ritm foarte încet. Pe de o parte serviciul tehnologic lucrează încă destul de slab, iar pe de altă parte sculăria e în restanță cu multe scule, mai ales la produsele în pregătire. Vor trebui luate măsuri pentru eliminarea gîtuirilor care există în acest important sector ducție.în uzină s-a acordat mul timp o mai mare mecanizării operațiilor grele și a celor ce necesită un volum mare de muncă. Grupa de mecanizare organizată în cadrul serviciului tehnologic execută, pe baza unui plan, proiectele diferitelor mecanisme și urmărește pe teren realizarea lor.
N. PANTILIE 

coresp. „Scînteii”

de pro-în ulti- atenție

(Continuare în pag. Il-a)

Tn dimineața zilei de duminică, 
printre primii care pășeau pragul 
Muzeului regional din Tg. Mureș 
erau și colectiviștii loan Rodan de la 
Sărmaș și Mikloș Augustin din comu
na Cîrfa, raionul Ciuc. Atîf ei cît și 
alfi vizitatori au cercetat cu un deo_ 
sebif interes expoziția permanentă: 
„Știința sovietică cucerește spațiul 
cosmic“. Grupuri de muncitori de pe 
șantierul de construcții al fabricii de 
zahăr, de elevi ai școlilor medii din 
oraș, de sludenți ai Institutului de 
Medicină și Farmacie, s-au oprit în
delung în fața documentelor isto
rice prezentate în cadrul expoziției 
„Istoria societății de pe teritoriul 
patriei noastre — de la originea 
omului pînă la feudalism“.

O mare afluență a cunoscut în 
această zi și Muzeul de artă plas
tică din Tg. Mureș. Aci s-a deschis 
recent o expoziție a sculptorului 
clujean Szervatius Eugen.

La aceleași ore ale dimineții, gru
puri de vînăfori, membri ai Filialei 
Tg. Mureș a A.G.V.S.P., au luat 
parte la o vînătoare colectivă orga
nizată pentru combaterea răpitori
lor în fondurile de vînătoare Glo- 
deni, Voiniceni, Corunca și Ernei. 
Printre cei 18 participant la „expe
diție" se află vechiul și experimen
tatul vînător Gaspar Tiberiu, alături 
de Orza Teodor, maistru de vînă
toare, inginerul Gheorghe Căldă- 
raru, muncitorul Deak Francise 
alții.

în cadrul acțiunii de stîrpire 
vînatului răpitor, membrii filialei 
împușcat în acest an 8 lupi, aproape 
100 de vulpi, o pisică sălbatecă și 
peste 1 000 de păsări răpitoare.

într-un alt loc din regiune, în sta
țiunea Tușnad-Băi, aproape 100 de 
■turiști, printre care 42 lucrători ai In
stitutului de studii și cercetări hi
drotehnice din București, veniți să-și 
petreacă sfîrșitul de săptămînă la 
munte, au pornit într-o excursie la 
lacul Sf. Ana. Deși drumul era plin 
de obstacole — zilele acestea s-a 
așternut pe aici un strat gros de ză
padă — eforturile participanților la 
excursie au fost răsplătite din bel
șug de minunatele priveliști.

în afară de programul turistic a- 
minlit, la clubul stațiunii au avut |oc 
în această duminică diferite mani
festări cultural-artist ice — un 
program de muzică la cererea as
cultătorilor, o audiție colectivă la 
radio, vizionarea programului tele
viziunii. Seara s-a prezentat monta
jul liferar „Viața și opera lui Mihail 
Eminescu".

L. DEAKI 
coresp. „Scînteii“

Dumisaiea sportivă

9

9

0

Hocheiștii sovietici au cîștigat 
campionatul mondial și euro
pean.
Victoria voleibaliștilor rapidiști 
la Paris.
A reînceput campionatul 
fotbal.

(Amănunte în pag. a IlI-a).

...ȘI ÎN SECȚIILE MECANICEMetodele tehnologice noi și-au găsit o largă utilizare și în sectoarele de prelucrare mecanică, precum și la montaj. La secția mecanică u- șoară, de pildă, s-a introdus de cîteva luni filetarea prin rulare a pie-

La sediul O.N.T. „Carpați'/ din Oradea : un grup de colectiviști înainte de a pleca în excursie.

■ ' J I
aS

Expoziție
de desene și picturi ale copiilor

Ieri sub auspiciile Comisiei naționale 
a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
s-a deschis la Palatul Pionierilor din 
Capitală Expoziția 
desene și 
„Patria mea", 
leviziunea și 
R. P. Polone 
vîntul de deschidere a fost rostit de 
conf. univ. Valentin Lipatfi, directorul 
Secretariatului Comisiei Naționale a 
R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O. Ex
poziția cuprinde 200 desene și picturi 
aparținînd unor copii între 5—15 ani. 
Lucrările au fost selecționate din cele 
105 000 lucrări prezentate de copii din 
80 de țări — printre care și R. P. Ro- 
mînă — la concursul internațional finul 
anul trecui la Varșovia. (Agerpres)

internațională de 
picturi ale copiilor 
organizată de Radiofe- 
Comisia nafională a 

pentru U.N.E.S.C.O. Cu-

^priiiLcIr
Evident că +4 grade în miezul zi

lei nu este o temperatură primăvăra- 
tică. Și totuși, în Cișmigiu, în jurul 
havuzului încă împodobit cu țurțuri 
de gheață, au evoluat ieri primele 
bărci din acest an, în vreme ce, la 
cîțiva pași, în bazinul destinat lor, o 
„escadra’ de pelicani plutea cu gra
ție sub privirile copiilor.

Dar primăvara a început să-și ara
te semnele nu numai prin ghioceii 
culeși în pădurea Băneasa sau prin 
cele dinții vizite la Muzeul Satului. 
Ieri dimineața, în localul unei școli 
din str. Prelungirea Ferentari, am în- 
tîlnit primăvara în... ședință de lucru. 
Împreună cu cetățenii din cartier, 
deputatul Constantin Bălășoiu discu
ta proiecte gospodărești legate de 
noul anotimp : plantarea de pomi și 
peluze cu ilori, amenajarea unui so
lar pentru copii, cultivarea cu legu
me a unui teren viran și alte lucrări.

Locatarii blocurilor din strada Dru
mul Taberei, colț cu Drumul Serii, au 
și ieșit ieri la prima lor acțiune gos
podărească din acest an. în pămîntul 
pe alocuri încă înghețat au apărut 
gropi pentru viitorii castani și arbuști 
ornamentali și șanțuri pentru gardu
rile vii.

Aceste cîteva instantanee bucureș- 
tene arată că orașul începe să-și re
capete respirația de primăvară, cu 
zeci de mii de oameni răspîndiți în 
parcuri și pe marile bulevarde și, 
bineînțeles, cu nelipsita aglomerație 
duminicală în tramvaiele și troleibu
zele ce duc spre stadioane. Semnele 
primăverii au apărut.

i

Zi de primăvară (Foto : Gh. Vințilă)

La G. A. S. Vaiiaș, regiunea Banat

Crai dWOfeWl creșterea
și îngrășarea porcilor

Gospodăria agricolă de statVariaș este așezată în plină cîmpie a Banatului, nu prea departe de orașele Timișoara și Arad. Ea dispune de un sol fertil, care unor recolte bogate de cereale și în special de porumb. Avînd aceste condiții, unitatea noastră a fost profilată îndeosebi pentru producerea de porumb și alte plante furajere valoroase, care să-i permită realizarea unor cantități cît mai mari de carne și lapte. Anul trecut, mai mult de jumătate din cele 2 502 ha teren arabil cît are gospodăria au fost cultivate cu porumb boabe. Astfel am putut să dezvoltăm îndeosebi creșterea porcilor, ca ramură de bază, carnea de porc repre- zentînd acum indicele principal în planul producției-marfă al gospodăriei.Datorită eforturilor depuse de lucrătorii gospodăriei, complexului de măsuri tehnico-organizatorice luate, s-au obținut succese tot mai mari în sectorul porcin. în fiecare an noi am reușit să depășim prevederile planului ; încărcătura de porci la suta de 
hectare a crescut foarte mult, ajun- 
gînd în anul trecut la peste 500 de 
capete. Aceasta ne-a dat putința să 
livrăm statului la suta de hectare 
teren 51200 kg carne de porc. Rezultate bune am obținut și în.ceea ce privește reducerea prețului de cost al acestui produs. Anul trecut 
am Izbutit să realizăm 1 kg carne de

• PESTE 500 DE PORCI LA SUTA DE HECTARE • FURAJE TOT MAI 
IEFTINE ® AVANTAJELE HRĂNIRI1 ANIMALELOR CU NUTREȚURI 
.VERZI ® CHELTUIELILE DE PRODUCȚIE SÎNT URMĂRITE ÎN TOT 

CURSUL ANULUIasigură obținerea porc greutate vie la un preț de cost 
cu 0,72 lei mai mic decît am avut 
planificat. în felul acesta gospodăria noastră a înregistrat numai prin valorificarea cărnii de porc un beneficiu de peste 3 milioane lei.Ce factori au contribuit la nerea acestor rezultate ?

Hrăni re rațională 
cu furaje ieftineDupă cum se știe al kilogramului de este determinat în măsură de costul

obți-
cost porc mareprețul de carne de cea mai furajelor. Noi ne-am străduit să lucrăm tot maibine terenul cultivat cu diferite plante furajere — și îndeosebi cu porumb și orz (principalele concentrate folosite în hrana porcilor) — pentru a obține producții mari și la un preț de cost scăzut. Dacă în 

1959, kilogramul de porumb ne costa 
0,64 lei, în 1960 el a ajuns 
lei, în 1961 la 0,40 Iei, iar 
la 0,38 lei. 
kilogramul 
a ajuns laCe mareceasta pentru reducerea prețului de cost al kilogramului de carne de porc rezultă din următoarele cifre ;

la 
în 
în 
în

0,44 
1962 
1960 
1962

La orz, de unde 
a costat 0,41 lei, 
numai 0,33 lei.însemnătate a avut a-

în 1962 prețul de 
cost al unei uni
tăți nutritive a fost 
doar de 0,52 lei 
față de 0,78 Iei cît 
fusese prevăzut.La obținerea a- cestor rezultate a că noi am extins

am administrat porcilor furaje verzi (din aprilie și pînă în septembrie), 
sporul de creștere în greutate al 
fiecărui animal a fost cu cel puțin 
100 gr pe zi mai mare, iar prețul 
cost al unei unități nutritive 
scăzut cu 15—20 la sută.Pe timp de iarnă am introdus hrana porcilor puși la îngrășat siloz de mazăre și porumb, în scopul sporirii apetitului animalelor și completării necesarului de vitamine, lingă furajele concentrate și lente amintite mai sus, mare punem pe furajarea porcilor grășat cu subproduse de la crarea laptelui (lapte ecremat, zer etc.).

de
aîn

Pe sucu- accent la în- prelu-
contribuit faptulmult metoda furajării porcilor puși Ia îngrășat cu nutrețuri verzi pe timp de vară și cu siloz pe timp de iarnă. Această măsură a avut un dublu efect : pe dé o parte a dus la reducerea consumului de concentrate și deci la reducerea prețului de cost, căci concentratele costă mai scump ; pe de altă parte am înregistrat sporuri însemnate de creștere în greutate, mai mari decît în cazul hrănirii doar cu concentrate.Ce măsuri am luat noi în acest sens ? Culturile destinate pentru masa verde (borceag de toamnă, borceag de primăvară, mazăre, orz și secară) au fost amplasate în a- propierea îngrășătoriei. Pentru a a- sigura obținerea unor producții mari, terenurile respective au fost bine îngrășate cu gunoi de grajd și urină și lucrate cu aceeași atenție ca și grîul și porumbul.în primăvară, timpuriu, chiar în 

a doua decadă a lunii aprilie, a și 
început furajarea suplimentară a 
porcilor din îngrășătorie cu secară 
masă verde și borceag de toamnă. La început am administrat zilnic fiecărui animal cîte 100 gr de furaje verzi. Treptat am mărit această cantitate pînă la peste 1 kg. Proce- dînd astfel, pe toată perioada cît

Atenție creșterii 
tineretului porcinPentru a asigura porcii necesari îngrășării, gospodăria noastră are și maternități de scroafe. Ținînd seama că de calitatea purceilor obținuți aici și de prețul lor de cost depind în foarte mare măsură rezultatele ce se obțin cînd porcii sînt puși la îngrășat, noi am dat o deosebită atenție și acestui sector.Pentru a obține animale bune de îngrășat, am hrănit scroafele în perioada gestației cu rații bogate în principii nutritive, iar purceilor, încă din primele zile, le-am dat cele mai~ bune furaje existente în gospodărie, bogate în albumină și vitamine. Printr-o furajare echilibrată, completă și bogată, din care iarna nu au lipsit morcovii și puțin siloz de mazăre, precum și microelemen- te, am reușit să înțărcăm cei peste 

10 000 purcei obținuți la o greutate 
medie de 16 kg. Avînd osatura și tubul digestiv bine dezvoltate, în perioada care a urmat ei au realizat mari sporuri de creștere în greutate

Ing. IOAN AGEU 
directorul gospodăriei de stat 

Variaș, regiunea Banat

(Continuare în pag. IlI-a)
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In sălile de concert

Perspectivă arhitectonica

urmărit,

valoare

Vineri, 22 martie, orele
20,00, Marius Rintzler, a-

Miercuri, 20 martie, o- 
rele 20,00, orchestra sim
fonică a cinematografiei 
va prezenta la Ateneul 
R. P. Romine un concert

cu care 
audito-

Duminică, 24 martie, 
orele 19,30, va avea loc 
la Ateneul R, P. Romine 
un concert dat de orches
tra populară „Barbu Lău- 
taru”. Va dirija Ionel Bu- 
dișteanu. Soliști : Angela 
Moldovan, Maria Lătăre- 
tu, Ana Ispas, Ion Cristo, 
reanu, Vlad Dionisie,

simfonic. Va dirija Da
nuta Kolodziejska (R. P. 
Polonă). In program : 
Rapsodia a Il-a de Enes
cu î Concertul nr. 3 pen
tru pian și orchestră de 
Beethoven — solist Ist
van Antal (R. P. Ungară) ; 
Simfonia I-a de Brahms.

Și 
sale, 

a înfăfișă- 
ruse, sînt 
cu totală 
Declamajia 
unesc gra

IM PRIMELE ZILE DE PRIMĂVARĂ
il

De vreo cîteva 
zile, sutele de scri
sori sosite la re
dacție reflectă o 
sensibilă schimba
re de preocupări a 
corespondenților.

Răsfoindu-le, ai 
oarecum imaginea 
primelor zile de

primăvară — e drept, cam friguroase — vezi 
parcă dezmorțindu-se timpurile ieșite de sub 
zăpezi. Activitatea febrilă din aceste zile la sate se vădește în interesul cu care ne scriu colecti
viștii despre muncile timpului, începute în unele 
locuri, sau despre socotelile și planurile în legă
tură cu ce vor însămânța și cultiva. N-au stat 
oamenii cu mâinile în sîn nici în timpul iernii. 
S-au pus la punct mașinile, atelajele, așa că 
au putut ieși la timp de cum ș-a zvîntat 
pămîntul. De aceea colectivistul Dumitru Iliescu, 
din Creața Leșile, raionul Urziceni, poate scrie cu 
mândrie : „Noi am și însămânțat 22 hectare cu 
mazăre. Am făcut treabă bună și la grădina de 
legume, unde s-au și însămânțat în paturi calde 
ardei, roșii și varză timpurie, pe 1 200 mp".~

Ne pare rău. că nu putem reproduce toată scri
soarea utemistului Andrei Lazăr, care ne vor
bește despre colectiviștii din comuna Rica, ra
ionul Costești. Scrisoarea e plină de termeni ca: 
porumb hibrid generația I-a, amendamente 
calcaroase etc. Dincolo de acești termeni apare 
însă familiarizarea colectiviștilor cu cunoștințele 
științifice. 150 de colectiviști au urmat iarna a- 
ceasta învățămîntul agrozootehnic. Roadele în
vățăturii le vor măsura cu roadele sporite ale 
pămîntului.

Preocupate de creșterea productivității mun
cii, colectivele întreprinderilor dau atenție pu
nerii în valoare a rezervelor interne, îmbunătă- ■ firii utilajelor, extinderii unor procedee avansa- 

: te de lucru, bunei gospodăriri a materiei prime: 
ytOt scrisoare documentată am primit în această 
-privință de la țesătoarea Cecilia Tudor de la În
treprinderea Textilă din Pitești. S-au modernizat 

:,-<20 de laminoare de diferite tipuri mărindu-se de 
rzdouă ori capacitatea de producție a fiecărei ma- 

ețini, iar la unitatea Găvana războaiele uzate T au fost înlocuite cu războaie automate. Mecani
cul de locomotivă Vasile Strențan din Teiuș ne 

-jsb.rie despre preocuparea ceferiștilor de la de- 
:.apoul de locomotive de a face economii. „Numai 

!n cursul lunii februarie, cu toate condițiile deo- 
iSPbite de muncă, mecanicii și fochiștii au economi
sit peste 344 tone combustibil convențional“. Ei 
se pot felicita cu faptul că de la începutul anu
lui au realizat economii de combustibil în vai 
loare de 131 626 lei. Eforturi deosebite au depus și muncitorii de la Uzina Mecanică Galați în 
realizarea planului și punerea în valoare a re
zervelor interne. „Dar să vedeți ce se întîmplă, 
ne scrie tehnicianul George Forman. Avem 
fruntași ca strungarul Radu Dănilă, care execută 
lucrări de înaltă tehnicitate, sau turnătorul Teo
dor Pricop și încă mulți alții —• dar nu sînt larg 
cunoscute metodele lor de lucru. Nu sînt popu
larizați fiindcă n-avem panouri-vitrine în secții".

Multe proiecte edilitare au orașele și comu
nele pentru primăvara aceasta. Corespondenta 
voluntară Elisabeta Ruscan din corn. Vama, ra
ionul Cîmpulung, ne scrie că se va începe, cu 
ajutorul cetățenilor, construcția unei aripi noi 
a școlii existente cu 8 săli. Mare parte din ma
terial este procurat și depozitat pe viitorul șan
tier. Comuna Vama, de altfel, se poate lăuda și 
cu alte realizări edilitare noi.

Multe scrisori sînt pline de aspecte ale vieții 
culturale. Profesorul D. Cocîlnău ne scrie despre felul cum s-a desfășurat faza in- 
tercomunală a concursului formațiilor mu- 
zical-coregrafice în comunele Bulz și Remeți, 
raionul Aleșd. colectivistul Toma Dumitrescu 
despre activitatea bibliotecii din. comuna Leu — 
raionul Craiova. De la începutul anului s-au 
citit aici 1 653 de cărți. Merită menționat ca 
un semn al timpului faptul că în comună 
sînt 80 biblioteci personale. Cînd există atîta 
sete de cultură, cu atît mai reprobabile apar ma
nifestări de nepăsare ca acelea ale tovarășilor 
de la Sfatul popular al comunei Aninoasa, raio
nul Filiași. Biblioteca din comună, care numără 
2 500 de volume, stă închisă de cîteva luni. înțe
legem indignarea pensionarului I. Croitoru 
față de această situație. Sfatul popular al raio
nului n-are nimic de zis?

V. SEBASTIAN

Rezerve care pot fi mai bine 
puse în

(Urmare din pag. I-a)

au ul- cu

Grupa de mecanizare a primit sarcini și pe linia modernizării utilajelor. Totuși în această privință nu s-a realizat practic pînă acum mai nimic.Conducerea uzinei a luat unele măsuri pentru întărirea serviciilor de concepție. La serviciile constructor-șef, tehnologic și metalurgic fost repartizați în timul timp oamenio bună pregătire profesională și experiență în muncă, cum sînt ing. Dumitru Lambrache, Ion Pe- truș, Florea Dincă și alții. Cu toate acestea în serviciile de concepție lucrează încă un mic număr de ingineri. Nu întîmplător introducerea unor metode a- vansate, pregătirea fabricației, modernizarea utilajelor se desfășoară într-un ritm prea lent.Datorită unor deficiențe în aprovizionarea tehnico- materială, lipsei de decalaj între secții, ritmicitatea producției nu este întotdeauna cea mai corespunzătoare. Acest lucru influențează, într-o mită măsură, asupra mului de creștere a ductivității muncii.In ultimul timp conducerea uzinei a inițiat unele măsuri menite să lichideze aceste deficiențe: reorganizarea muncii în sectorul vane prin amplasarea mașinilor în flux, redistribuirea muncitorilor pe secții pentru evitarea „locurilor înguste", organizarea unui birou de lansare în fabricație și altele. Va trebui însă să se acorde mai mul-
osanaasaBDEKnnKSBmxsixmra

anu- rit- pro-

>»-

tă atenție ridicării calificării muncitorilor, deoarece și în prezent proporția între muncitorii auxiliari și cei direct productivi este încă nesatisfăcătoare.Dip discuțiile purtate cu conducerea uzinei și șefi de secții, cu muncitori fruntași în producție, a reieșit faptul că este necesar un sprijin mai eficient din partea direcției generale și a Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, mai ales în ce privește dezvoltarea sculăriei, îmbunătățirea rețelei de aprovizionare cu energie electrică etc. în prezent colectivul uzinei are unele greutăți în realizarea sarcinilor de plan datorită livrării cu întîr- ziere de către o serie de uzine colaboratoare a u- nor piese și utilaje.Este firesc ca problemele importante ale creșterii productivității muncii să stea mai mult în atenția comitetului de partid. Pare de neînțeles de ce asemenea probleme nu au fost dezbătute pînă a- cum nici în plenarele comitetului de partid, nici în adunările generale ale organizațiilor de bază din secții, tid pînă acum de felul cum sînt aplicate procedeele noi de lucru, de sectoarelor de de ritmicitatea de organizarea rea muncii.Fără îndoială că, prin înlăturarea unor asemenea lipsuri, uzina va obține noi succese în creșterea productivității muncii, în realizarea cu strictețe a sarcinilor de plan.

Comitetul de parmi s-a interesatmunca concepție, producției, și norma-

DIN EXPERIENȚA INSTRUIRII 
APARATULUI DE PARTIDSuccesul întregii activități politi— co-organizatorice desfășurate de organele de partid este determinat în mare măsură de nivelul de pregătire al aparatului de partid, de călirea sa politico-ideologică, de spiritul de inițiativă și capacitatea de orientare în rezolvarea problemelor complexe pe care viața le ridică în toate domeniile, de exigența cu care el realizează controlul îndeplinirii hotărîrilor. Creșterea continuă a rolului conducător al partidului în etapa desăvîrșirii construcției socialismului impune perfecționarea continuă a muncii aparatului de partid, a cărui sarcină este, așa cum a subliniat tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, „de a răspîndi neobosit tot ce este prețios în experiența organizațiilor de partid în domeniul vieții interne de partid, al muncii de masă, al conducerii activității economice’^In cadrul acțiunilor de îmbunătățire continuă a pregătirii aparatului de partid, un rol important revine instruirii periodice a acestuia, înarmării activiștilor cu cunoașterea temeinică a problemelor actuale ale vieții de partid, ale activității economice și construcției de stat, a hotărîrilor partidului și guvernului.Cum organizează Comitetul regional P.M.R. Maramureș instruirea a- paratului de partid ?Planul întocmit de biroul comitetului regional pentru instruirea lunară a aparatului de partid prevede temele expunerilor și cei ce le țin în fața activiștilor, timpul destinat studiului și discuțiilor. Totodată, în cele 8—10 zile de instructaj lunar se desfășoară seminariile diferitelor forme ale învățămîntului de partid în care sînt încadrați activiștii — cercuri de economie politică, economie agrară, filozofie, construcție de partid, studiul individual al marxism-leninismului. Secretariatul comitetului regional se ocupă nemijlocit de asigurarea bunei desfășurări a programului de instruire.Tematica expunerilor ținute în fața aparatului de partid este stabilită pornindu-se de la sarcinile generale trasate de partid, precung

Și de la problemele specifice regiunii noastre; cu prilejul diferitelor evenimente interne și externe o îmbogățim cu noi teme actuale.In cadrul programului de instruire a aparatului sînt prevăzute în mod sistematic expuneri ale primului secretar al comitetului regional de partid cu privire la sarcinile actuale ale organizațiilor de partid din regiune. La instructajul ținut în luna februarie, tov. Iosif prim-secretar al comitetului nai, a vorbit despre stilul și dele de muncă ale organelor
Uglar, regio- meto- și or-

VIAȚA DE PARTID

ganizațiilor de partid, punînd un accent deosebit pe necesitatea îmbunătățirii continue a muncii organizațiilor de partid de la sate. In cadrul instructajului pe luna martie este prevăzută o expunere a primului secretar al comitetului regional despre sarcinile ce revin organizațiilor de partid în timpul campaniei agricole de primăvară și în realizarea ritmică a prevederilor de plan pe al doilea trimestru al anului. Și alți membri ai biroului regional țin expuneri referitoare la probleme din domeniul de care răspund. Tov. Gh. Constantin, secretar al comitetului regional, a vorbit instructorilor despre sarcinile organelor și organizațiilor de partid în asigurarea îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan în industrie. In martie, tov. Mihai Hoban, secretar al comitetului regional, a prezentat un referai despre metodele de muncă folosite de organizațiile de partid pentru întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective.In afara expunerilor făcute de membri ai biroului regional, programul instruirii mâi cupfinde conferințe pe teme economice, de construcție de partid, ideologice sau ale vieții internaționale, ținute de activiști de partid și de stat, leatori ai comitetului regional, specialiști în 
diferite domenii. La una din ulti-

Zara Doluhanova are toate însuși
rile care desemnează o personalitate 
artistică excepțională, de un gen unic 
printre marii cîntăreji contemporani : 
temperament dramatic exploziv, sim( 
poetic desăvîrșif, inteligentă anali
tică și imaginajie înaripată. Un 
glas amplu, cu un timbru specific de 
mare frumusefe, este pus în valoare 
de o perfectă tehnică a cîntului și de 
o cultură muzicală multilaterală. Deși pe 
scena teatrului liric o asemenea in
terpretă ar fi creat roluri de neuitat, 
Doluhanova a ales în mod deliberat 
muzica de cameră, Repertoriul ei este 
foarte larg, cuprinzînd o adevărată 
istorie vie a muzicii vocale vechi și 
moderne, de la cînfecul popular la 
cantata de concert, de la operele 
maeștrilor preclasici la creafia cea 
mai valoroasă a compozitorilor con
temporani. Intr-un recital al Zarei Do
luhanova descoperi întotdeauna o 
structură interioară logică, dictată nu 
numai de bunul gust și de cunoaște
rea profundă a pieselor, a semnifica
ției lor, dar și de măiestria 
artistul știe să-și cucerească 
riul.

Zara Doluhanova pare a fi 
ca un subtext la programul recitalului 
de vineri seara (în care acompania
mentul a fost susfinuf de talentata 
pianistă sovietică Nina Svetlanova), să 
surprindă în imagini pregnante as
pecte ale specificului folcloric al unor 
popoare, așa cum alimentează el 
creafia cîforva cunoscufi compozitori.

Cîntecul rusesc, cu nostalgia 
simplitatea nobilă a jinufei 
acea atmosferă deosebită 
rilor multiple ale naturii 
tălmăcite de Doluhanova 
naturalefe și plasticitate, 
muzicală (intonațiile care 
iul rus cu melodia populară) de ase
menea. Cîntul Doluhanovei sugerează 
imagini, narează întîmplări, participă 
ca personaj la acfiunea povestită. 
S-ar părea că, interpretîndu-i pe Pro
kofiev și pe Sv'ridov, cînfăreafa redă 
însuși spiritul folclorului care i-a in
spirat pe cei doi muzicieni sovietici. 
Patosul romanfelor lui luri Șaporin, 
care păstrează tradifia stilului vocal 
al clasicilor ruși, este întruchipat de 
Doluhanova ca o desfășurare tumul
tuoasă de sentimente generoase.

După o scurtă incursiune în univer
sul romantic al liedurilor lui Robert 
Schumann, Zara Doluhanova a reve
nit din nou la muzica veacului nos
tru, interpretînd un ciclu de Benja-

min Briften, reputat compozitor en
glez contemporan. Artista recurge de 
astă dafă la alle resurse ale tehnicii 
sale; nu numai limba engleză impune 
alte mijloace (Zara Doluhanova inter
pretează întregul repertoriu în limbile 
în care au fost scrise textele cînte- 
celor), dar însuși fondul emotio
nal al muzicii este diferit. Briften re
prezintă o școală najională de com
poziție și Doluhanova sesizează par
ticularitățile acesteia, o anumită nuan
ță sentimentală caracteristică și un a- 
numit relief al melodiei. Să interpre
tezi atît muzica intrată de mult în re
pertoriul cunoscut, cît și pe aceea 
nouă, cu aceeași conturare sigură a 
ceea ce este tipic în expresivitatea și 
limbajul ei — iată o demonstrate de 
vastitate a orizontului artistic ; și prin 
această trăsătură, Doluhanova repre
zintă, alături de un David Oistrah, un 
Rostropovici sau un Richter — ca să 
nu cităm decît cîfeva nume ilustre — 
concepția realistă a școlii sovietice de 
interpretare.

După cum era de așteptat, în mu
zica spaniolă Zara Doluhanova gă
sește un cîmp nelimitat de desfășu
rare a subtilităților arfei sale : vigoa
rea temperamentală, lirismul pătrun
zător, verva capricioasă a ritmurilor 
și diversitatea colorisfică realizate din 
flexibilitatea glasului și un joc abil 
al culorilor vocale, iată prin ce in
terpretarea celor „7 cîntece populare 
spaniole" de Manuel De Falia rămîne 
de neuitat. Alături de „Asturiana", 
„Jota", „Cîntecul de leagăn" și 
„Polo” din acest ciclu, „Habanera" de 
Ravel evocă, numai în cîteva minute, 
însăși esenfa muzicii iberice. Aci gla
sul se comportă ca un instrument cu 
timbru unic ale cărui sonorități plu
tesc fremătătoare, se amplifică în in
tensități nebănuite și descresc uimi
tor, într-un murmur abia perceptibil.

Un splendid cîntec popular armean 
„Cocorul” (pe care Zara Doluhanova 
l-a cînfat în repetate rînduri în fara 
noastră) — și seara se încheie cu o sur
priză : Doluhanova creînd personaje 
de operă. Adolescenta febrilă a lui 
Cherubino (arie din opera „Nunta lui 
Figaro" de Mozart) șj candoarea Lu- 
cieffei (arie din opera „Gianni Schi- 
chi" de Puccini) ne îndeamnă să ne 
închipuim personajele în scenă. Ne 
despărjim de Zara Doluhanova cu- 
noscînd încă o dimensiune a măies
triei sale desăvîrșite.

Marți, 19 martie, orele 
20,00, va avea loc, cu 
prilejul împlinirii a 75 de 
ani de la inaugurarea 
sălii Ateneului, un con
cert festiv cu concursul 
orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de Stat „Geor
ge Enescu”. Concertul va 
avea loc la Ateneul R. P. 
Romine. Conferențiar : 
Ion Marin Sadoveanu. în 
program : Lieduri pe ver
suri de Clément Marot de 
Enescu — solistă Emilia 
Petrescu, la pian : Dago
bert Buchholtz ; Sonata a 
IlI-a pentru pian și vioa
ră în caracter popular 
romînesc de Enescu : vor 
interpreta Valentin Gheor
ghiu și Ștefan Gheor
ghiu : Simfonia a VII-a 
de Beethoven : va dirija 
Mircea Cristescu.

Joi, 21 trtartie, orele 
19,50, in studioul de pe 
strada Popov nr. 62 va 
avea loc concertul or
chestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii, sub con
ducerea dirijorului Paavo 
Berglund (Finlanda). In 
program: Concertul bran- 
demburgic nr. 3 in Sol 
major de Johann Sebas
tian Bach ; Concertul In 
Re major pentru vioară 
și orchestră de Ludwig 
van Beethoven — solist 
Ion Voicu ; Simfonia a 
VIII-a în Do minor de 
Dmitri Șostakovici.

companiat la pian 
Dagobert Buchholtz, va 
susține în sala mică a 
Palatului R. P. Romine 
un recital de balade de 
Karl Loewe. Cuvînt in
troductiv : V. Cristian.

Sîmbătă, 23 martie, o- 
rele 20,00, și duminică, 24 
martie, orele 11,00, or
chestra simfonică a Filar
monicii de stat „George 
Enescu”, dirijată de Hans 
Swarowsky (Austria), va 
prezenta două concerta 
simfonice. In program : 
Triptic simfonic de Zeno 
Vancea și Simfonia 
VIII-a de Bruckner.

noi pe ecraneFilme

Vacanfă la mare — producție a 
studioului cinematografic „București“. 
Autori: H. Nicolaide și Cezar Grigo- 
riu. In rolurile principale ale acestei 
comedii muzicale: lurie Darie, Ale
xandru Munte, Alexandru Ripan, Me
lania Cîrje, Ileana Sandu, Ana Sze- 
les, Ion Finteșteanu, Costache Anfo- 
niu, Jules Cazaban, Aurel Giurumia, 
V. Ron ea.

ADA BRUMARU

Noapte necruțătoare — producjie a 
studioului „Mosfilm“. Scenariul: Ser- 
ghei Ermolinski. Regia : Aleksandr 
Fainfimmer. Interpret!: Aleksandr Be- 
liavski, Larisa Sobolevskaia, Nikolai 
Timofeev.

Rîul șl moartea — producjie a stu
diourilor mexicane. Regia: L. Bunuel, 
în distribujie: Columba Dominguez, 
Miguel Torruco ș.a. (In fotografia de 
sus: o scenă din film).

Kașmlr — documentar realizat de 
studiourile cehoslovace. Regla: Karel 
Hutecka.

CONCURS DE DRAMATURGIE 
ORIGINALĂ

demele instruiri ale aparatului partid regional, tov. Ludovic Pop, adjunct al șefului comisiei economice a comitetului regional, a ținut o expunere pe tema : „Ridicarea productivității muncii — factor ho- tărîtor în dezvoltarea economiei naționale” ; ing. Cornel Costea, președintele consiliului agricol regional, a vorbit despre nificarea munciiCea mai mare instruire este documentelor de partid, hotărîrilor și instrucțiunilor Comitetului Central al partidului, hotărîrilor Consiliului de Miniștri. Astfel, cu prilejul instruirilor din ultimele luni, aparatul de partid a studiat expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la a 15-a aniversare a proclamăriiR. P. Romîne, diferite instrucțiuni ale Comitetului Central al partidului, Comunicatul Direcției Centrale de Statistică cu privire Ia îndeplinirea planului de stat pe anul 1962. De asemenea au fost studiate Hotă- rîrea Consiliului de Miniștri privind dezvoltarea producției de legume și căpșuni pe perioada 1963— 1965, Recomandările secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii cu privire la cultura porumbului în anul 1963 etc. Studiul acestor documente este îndrumat nemijlocit de secretarii comitetului regional.Pe lîngă hotărîrile C.C. al partidului și ale guvernului, aparatul de partid studiază hotărîrile și planurile de măsuri ale comitetului regional de partid.Paralel cu instruirea propriului a- parat, Comitetul regional de partid Maramureș organizează instruirea instructorilor comitetelor raionale care îndrumă munca de partid înS. M.T., G.A.S și G.A.C. La începutul lunii martie a avut loc un instructaj, în cadrul căruia membri ai biroului comitetului regional au ținut expuneri pe teme de economie agrară, de organizare a muncii în unitățile agricole, precum și pe teme referitoare la stilul și metodele de 
muncă als instructorilor comiteteloț

organizarea și plain G.A.C. etc.parte a timpului de consacrată studierii

raionale în îndrumarea organizațiilor de partid din G.A.C. Totodată, a avut loc un schimb de experiență în cadrul căruia mai mulți instructori au prezentat referate cu privire la metodele lor de muncă.Comitetul regional consideră de datoria lui să ajute, de asemenea, la organizarea instruirii aparatului comitetelor raionale și orășenești de partid. De cele mai multe ori programul lunar de instruire este întocmit de acestea sub îndrumarea unui membru al biroului comitetului regional de partid, care participă totodată la desfășurarea instructajului. O bună experiență în instruirea aparatului lor au acumulat comitetele raionale de partid Lăpuș, Sighet, Satu-Mare ; aici, programele de instruire se alcătuiesc judicios, pornindu-se de la sarcinile principale aflate în fața organelor de partid, expunerile sînt ținute de tovarăși cu o bună pregătire, se asigură condițiile necesare studiului instructorilor. La unele comitete raionale se manifestă însă deficiențe atît în ce privește respectarea termenelor de organizare a instructajului, cît și în ce privește stabilirea timpului rezervat instruirii. Pe motivul că activiștii erau prea aglomerați cu sarcini, Comitetul raional de partid Șomcuta a redus timpul de instruire în luna ianuarie la numai două zile, ceea ce a dus la o pregătire superficială făcută în grabă. Tovarășii de aici n-au ținut seama că tocmai o instruire temeinică a activiștilor ajută acestora să-și organizeze mai bine munca, să-și concentreze eforturile spre obiectivele principale.Desigur, instruirea aparatului de partid nu se poate limita la programul de pregătire lunar stabilit de comitetul regional și comitetele raionale, ci trebuie completată cu alte forme de instruire. Rezultate bune dau consfătuirile din cadrul secțiilor comitetului regional, care prilejuiesc analiza muncii activiștilor și un schimb de experiență privitor la metodele de muncă folosite. In cadrul unei consfătuiri'ținute recent la secția organizatorică a comitetului regional s-au purtat discuții rodnice pe baza iriformărilor prezentate de instructorii Gheorghe Orha, Eugen Pop și Gheorghe Sandu cu privire la ajutorul acordat de ei comitetelor raionale în munca de întărire a organizațiilor de partid de la sate. La o ' consfătuire ce a 
avut loc la secția de propagandă și

agitație a comitetului regional, instructorii Vasile Rednic și Vasile Tompos au vorbit despre felul cum au ajutat birourile comitetelor raionale în organizarea, muncii politice și cultural-educative la sate în perioada de iarnă.Și-a dovedit, de asemenea, utilitatea participarea activiștilor de partid la ședințele comitetului regional ; asistînd recent la plenara comitetului consacrată analizării felului cum sînt îndeplinite prevederile conferinței regionale de partid din ianuarie 1962, activiștii au tras concluzii prețioase cu privire la direcțiile principale în care să ajute comitetele raionale să-și îndrepte activitatea. Deosebit de eficace se dovedește îndrumarea pe teren a muncii aparatului de către membrii biroului regional. In deplasările lor pe teren, membrii biroului comitetului regional lucrează nemijlocit cu instructorii teritoriali, ceea ce înlesnește verificarea în practică a rezultatelor instruirii, perfecționarea stilului de muncă al activiștilor.Eficacitatea instruirii aparatului comitetului regional de partid se reflectă în ajutorul mai competent pe care el îl acordă comitetelor raionale. Cea mai mare parte a activiștilor nu se limitează să transmită sarcini, să înregistreze diferite aspecte ale activității organizațiilor de partid și să informeze comitetul regional, ci contribuie efectiv, cu spirit de inițiativă și discernămînt, la răspîndirea experienței înaintate și înlăturarea deficiențelor constatate, asigură controlul permanent al îndeplinirii hotărîrilor luate. Aparatul de partid a adus, de pildă, o contribuție importantă la îndrumarea dezbaterii cifrelor de plan în întreprinderi și a planurilor de producție ale G.A.C. pe anul 1963.Comitetul regional de partid Maramureș este hotărît să îmbunătățească continuu munca de instruire a aparatului de partid, ca un mijloc Important sarcinilor neralizare munca de în mod deosebit atenția spre lărgirea tematicii expunerilor prezentate în fața aparatului, spre asigurarea însușirii temeinice de către instructori a prevederilor cuprinse în hotărîrile partidului și guvernului.

Ide rezolvare cu succes a ce-i stau în față, de ge- a experienței bune în partid. Ne vom îndrepta

GHEORGHE BLAJ 
secretar al Comitetului regional 

de partid — Maramureș

'V

Aspect din timpul recitalului 
care a avut Ioc in studioul de 
concerte al Radioteleviziunii.

(Foto : Agerpres)

în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist, Comitetul de cultură și artă al regiunii Oltenia, în colaborare cu Teatrul Național din Craiova, organizează un concurs dotat cu premii pentru lucrări dramatice pe tema: „In Republica Populară Romînă socialismul a învins definitiv la orașe și sate“.Pot fi trimise la concurs comedii, drame, poeme dramatice etc. realizate de membri și nemembri ai Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă, membri ai cenaclurilor și cercurilor literare ș.a. Lucrările se primesc pe adresa Teatrului Național din Craiova,Mihai Viteazu nr. 1, pînă la data de 31 decembrie a.c. str.
Pe scena artiștilor

La Teatrul „C. I. 
Nottara“ are loc astă- 
seară un spectacol cu 
piesa „Oameni care 
tac" de Al. Voitin. in
terpretată de formația

de teatru a Sindicatu
lui Atelierelor Centra
le I.T.B.La Teatrul pentru 
tineret și copii, ar

tiștii amatori de la

amatori
Uzinele „Electronica" 
prezintă un spectacol 
cu piesa „Fiul secolu
lui“ de I. Kupria- 
nov.CflBdre» Cinematografe)

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. p. Romîne : Gizelle — (orele 19,30). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). 
O.S.T.A. (Sala Dalles) : Alo, aici e Stroe
— (orele 20,30).

CINEMATOGRAFE ; O călătorie spre 
centrul pămîntului — cinemascop (am
bele serii) : Patria (bd. Magheru 12—14), 
București (bd. 6 Martie 0), 1 Mal (seria 
I-a — bd. 1 Mai 322), Ștefan cel Mare 
(seria I-a — șos. Ștefan cel Mare colț 
cu str. Llzeanu), G. Coșbuc (seria I-a
— piața G. Coșbuc 1). Vacanță la mare
— cinemascop : Republica (bd. Maghe
ru 2), Gh. Doja (cal. Grivlței 80). Alex. 
Sahia (cal. Văcărești 21). Rîul și moar
tea : rulează Ia cinematograful Magheru 
(bd. Magheru 29). Povestea unei nopți 
stranii : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (str. Grigorescu 24). Grivița 
(calea Grlviței — lîngă podul Basarab). 
Bunica Sabella : rulează la cinematogra
fele I. C Frimu (bd. 6 Martie 16), 8 Mar
tie (str. Buzeștl 9—11), Miorița (cal. Mo
șilor 127) 30 Decembrie (cal. Ferentari
86). Dosarul furat : rulează la cinemato
grafele Elena Pavel (bd. 6 Martie 14). 
Floreasca (str. I. S. Bach 2). Festivalul 
Chaplin : Tineretului (cal. Victoriei 48) 
înfrățirea între popoare (bd. Bucureștii 
Noi). 23 August (bd. Dimitrov 118), Lu 
ceafărul (cal. Rahovei 118). Balada husa
rilor : Victoria (bd. 6 Martie 7). Came
lia : C'entral (bd 6 Martie 2), Alex. Po 
pov (cal. Grlviței 137). Kașmir — cine 
mascop : Lumina (bd 6 Martie 12). Pro 
gram special pentru copii — dimineața • 
13 Septembrie (str. Doamnei 9). Cîineic 
sălbatic Dingo • 13 Septembrie (după
amiază — str. Doamnei 9), Arta (cal. Că 
lărași 153). Aurel Vlaicu (șos. Cotrocen: 
9). Program de filme documentare : Tim 
puri Noi (bd. 6 Martie 18). Marile spe
ranțe : rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (str. 13 Decembrie 5—7). Numai o 
glumă ; Cultural (piața Iile Pintilie 2). 
Fecioara rulează la cinematografele 
C-tin David (șos. Crîngași 42), Munca 
(șos. Mihai Bravu 221). Omul amfibie : 
rulează la cinematograful V. Roaită (bd. 
1 Mal 57) Marile familii : Unirea (bd. 1 
Mai 143). Șapte dădace : Flacăra (cal. 
Dudești 22), Moșilor (cal. Moșilor 221). 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 39). Mis
terul celor doi domni „N" : rulează la 
cinematograful T. Vladimirescu (cal. Du
dești #7). Divorț Italian : Popular (str.

Mătăsarl 31), Tinerii : 16 Februarie (bd. 
30 Decembrie 89). Din Argentina în 
Mexic : M. Eminescu (str. M. Eminescu 
127), Inelele gloriei : rulează la cinema
tograful Iile Pintilie (șos. Colentina 84). 
Alo !... ați greșit numărul : Volga (șos. 
Ilie Pintilie 61) Revista de la miezul 
nopții — cinemascop : Libertății (str. 11 
iunie 75). Partea ta de vină : rulează la 
cinematograful G. Bacovia (șos. Giurgiu
lui 3). Cinci oameni la drum : Olga Ban
ele (cal 13 Septembrie 196). Lupeni 29 
— cinemascop (ambele serii) : B. Delà- 
vrancea (bd. Libertății 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru pionieri 
și școlari. 19.45 — Mozaic de scurt-me- 
traje. 20,50 — Armonie și dans cu : Irinel 
Liciu. Gabriel Popescu, artiști emeriți. 
Valentina Massini, Magdalena Popa Eu
gen Mărcul. Serglu Ștefanski, Amato 
Checlulescu. 21,30 — Telesport. In în
cheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA?
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral frumoasă și s-a încălzit ușor în ves
tul țării, rămînînd relativ rece în ce
lelalte regiuni Cerul a fost variabil, 
mai mult senin în Ardeal și Banat. A 
nins temporar în Dobrogea și cu totul 
izolat în Moldova, vîntul a suflat slab 
in jumătatea de vest a țării și cu in
tensificări pînă la tare, predomlnînd 
din sectorul nordic. în Moldova și Do
brogea, unde pe alocuri a spulberat ză
pada. Temperatura aerului la ora 14 

oscila între plus 7 grade la Berzeasca. 
și minus 8 grade la Avrămeni. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă și re
lativ rece. Cerul variabil, vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din sud-est. 
Temperatura maximă — plus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de ' 19. 
29 și 21 martie : In țară : Vremea va 
continua să se încălzească, mai accen
tuat spre sfîrșltul intervalului. Cer va
riabil, ploi locale vor cădea cu deose
bire în vestul țării. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în crește
re. Minimele vor fi cuprinse între plus 
2 șl minus 8 grade, iar maximele între 
plus 2 și plus 12 grade. Local mai ridi
cate. Tn București : Vremea va conti
nua să se încălzească. Cer variabil șl 
vînt moderat din vest. Temperatura îu 
creștere,
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voi-E! Rapid—P.Ü.C. 3-0 Un strălucit succes al hocheiului sovietic

Corespondență telefonică din Paris U.R.S.S.-campioană mondială și europeană

TELEGRAME EXTERNE

Duel aerian Constantin — Marin (Fază din meciul Steaua-Crișana) (Foto : Gh. Vințilă)

z*.

In douăIeri, prima fotbal s-a cu... „mondialele" de hochei de la Stockholm, transmise de posturile noastre de televiziune. Totuși, la București, peste 50 000 de spectatori au iost prezenți la deschiderea oficială a sezonului, au asistat la primele jocuri și, totodată, au aplaudat victoriile hocheiștilor sovietici și cehoslovaci asupra celor canadieni și suedezi despre ale căror jocuri au fost informați din zece în zece minute. O notă bună pentru organizatori.Spectatorii au aplaudat apoi, în ordine, pe fotbaliștii de la Dinamo- București, Crișana, Steaua și... mai puțin pe cei de la C.S.M.S. Iași, care au evoluat slab în cuplajul de pe stadionul „23 August“....Neașteptat de viguroasă a fost pentru fotbaliștii echipei Steaua replica Crișanei. După victoria comodă obținută la mijlocul săptămînii trecute asupra Petrolului, în rile loc S-a ale sornic“, primit în minutul 11 un gol înscris de Pugna dintr-o greșeală a ei flagrantă. Apărătorii au continuat să joace nervos (Ivănescu, Cojocaru, Crișan), pînă cînd Voinea a egalat situația. Conducînd mai apoi cu 2-1, prin punctul înscris de același Voinea, înaintașii militari n-au desfășurat, în continuare, cum era de așteptat, un joc spectaculos și eficace, ci înghesuit, cu acțiuni organizate lent de Raksi, Constantin și Cacoveanu.La începutul reprizei secunde, cei care au dominat și au tras mai des

etapă a returului la disputat simultan

rîndu- echipei bucureștene și-a făcut (prea repede) automulțumirea. văzut că unele compartimente formației nu funcționează „cea- că apărarea, îndeosebi, a

Petrolul-Progresul 4-0

PLOIEȘTI (De la trimisul nostru). — 
Prin victoria netă obținută în dauna 
Progresului București, fotbaliștii ploieș- 
feni au reușit ieri să se reabiliteze în 
faja înflăcărafilor lor suporteri.

După un început de slabă factură 
tehnică, în care ambele echipe au prac
ticat un joc lipsit de orientare, cu șu
turi ineficace trimise la poartă de la 
distanje exagerat de mari, jucătorii 
ploieșteni pun treptat stăpînire pe joc. 
Ei combină mai rapid și mai eficace, 
reușind să depășească deseori apăra
rea Progresului. In minutul 35, în urma 
unei astfel de combinații între Badea 
și V. Anghel (fostul dinamovisf), ul
timul înscrie printr-un șut plasat.

După pauză, ploieștenii sînt cei care 
atacă, însă Progresul „reușește" să în
scrie un gol în propria-î poartă, prin 
Panait, care deviază traiectoria balonu
lui șutat de V. Anghel. în minutul 55, 
Moldoveanu îl servește excelent pe 
Badea care, de la 18 metri, trimite ba
lonul în plasă. Deși conduși cu 3—0, 
jucătorii echipei Progresul se complac 
într-un joc steril și fără orizont, prac
ticat dealtfel de-a lungul întregii par
tide. în minutul 76 ei primesc încă un 
gol : Badea frage pe jos de la apro
ximativ 10 metri.

Prin jocul prestat, fotbaliștii ploieș
teni dau speranțe suporterilor pentru 
o comportare bună în apropiatele în
tîlniri cu formația maghiară Ferencva- 
ros în cadrul „Cupei orașelor fîrguri".

Mențiuni pozitive pentru arbitrajul 
prestat de Pop Gavrilă (Brașov) 
și pentru nota de sportivitate în care a 
decurs această partidă.

A. CONSTANTIN
Minerul-Știînța Timișoara 0-0LUPENI (prin telefon). — La Lu- peni formația locală Minerul și Știința-Timișoara au terminat la egalitate (0-0). Ambele echipe și-au împărțit perioadele de dominare.în general, jocul prestat de echipe nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor categoriei A. Pe parcursul meciului s-au observat o serie de lacune în pregătirea jucătorilor, în special la capitolul tehnică. Este adevărat însă că meciul a fost influențat și de starea terenului, complet desfundat.

U.T.A.-Farul 4-0ARAD (prin telefon). — Peste 18 000 de spectatori au asistat la în- tîlniiea dintre echipele U.T.A. și Fa- rul-Constanța. Ei au aplaudat la sfîrșitul celor 90 de minute de joc victoria clară și pe deplin meritată a formației locale. în prima repriză, arădenii acționează mai mult pe contraatac. La unul dintre acestea. Sasu înscrie de la 16 metri primul gol.După pauză, formația constăn- țeană pare hotărîtă să egaleze. Cio- șescu, Dinulescu și Bükosy nu reu-

meciuri,și periculos la poartă (de șapte ori) au fost orădenii. în min. 57 Voinea a înscris cel de-al treilea gol pentru echipa sa. A urmat, ce-i drept, o perioadă de dominare a echipei Steaua, lipsită însă de eficacitate. Reveniți în atac, orădenii înscriu în minutul 80, prin același Pugna, pentru ca abia în ultimele secunde de joc Tătqru să stabilească scorul final : 4—2 pentru Steaua.

13 goluri

CLA S AM ENT
Dinamo Buc. 15 7 6 2 26:12 20
Steaua 15 7 5 3 36:25 19
Știința-CIuJ 15 7 4 4 23:19 18
Petrolul 15 7 3 5 34:15 17
Știința Tim. 15 7 3 5 25:20 17
Farul 15 7 3 5 35:28 17
Steagul Roșu 15 8 1 6 25:28 17
Rapid 15 6 4 5 25:24 16
C.S.M.S. 15 4 7 4 28:34 15
U.T.A. 15 5 2 8 27:28 12
Progresul 15 4 4 7 19:26 12
Crișana 15 4 2 9 15:33 10
Minerul 15 3 4 8 15:35 10
Dinamo Bacău 15 2 5 8 12:25 9In cursul săptămînii trecute corespondentul nostru din Oradea a avut o convorbire cu noul antrenor al Crișanei, C. Voronkovski. Acesta a declarat că va face tot ce-i stă în putință să-și prezinte echipa cît mai bine în retur. Nu-i exclus ca eforturile depuse în pregătirea jucătorilor orăde’ni să-și arate roadele, deoarece formația Crișana dispune de jucători talentați și cu putere de luptă: Neșu, Szücs, Pugna, Solomon. In a- celași timp, antrenorii echipei Steaua au toate motivele să fie nemulțumiți (după cum au declarat, de ali

șese să fructifice nici o ocazie. în schimb, localnicii încep să inițieze atacuri periculoase.în minutul 61 ei înscriu cel de-al doilea gol prin Leac : 2-0.La numai 4 minute după aceea,Csako șutează cu efect de la 20 de metri și scorul devine 3—0.Cu 10 minute înainte de sfîrșitul partidei, Sasu' înscrie cel de-al patrulea gol al acestei partide.A condus corect și autoritar N. Mi- hăilescu-București.
Steagul Roșu-Rapid 2-1

fel) de jocul prestat ieri de echipa lor, la numai patru zile după un joc de bună factură tehnică în compania formației ploieștene Petrolul. Locul doi pe care îl ocupă în clasament îi obligă pe fotbaliștii de la Steaua la mai multă constanță....Mingea nici nu fusese atinsă de toți jucătorii aflați pe teren, căci după 50 de secunde de la începere a și poposit, expediată de Varga, în poarta echipei C.S.M.S. Iași. L-au imitat Nunweiller IV, Ene II (de două ori), așa că în minutul .36 tabela de marcaj arăta 4—0 pentru Dinamo București. între timp Varga, Țîrcovnicu și Ene au mai scăpat cîteva ocazii. Cu 17 minute înainte de sfîrșitul partidei era 6—0 pentru Dinamo București. înscrisese din nou Ene și Selymesi II. Jocul se încheie totuși cu scorul de 6—1 pentru că ieșenii au avut o „sclipire" și au marcat prin Constantinescu. De fapt, scorul acestui fost tot viștilor, relevat prestat (mai cu seamă în prima cînd a realizat faze de fotbal de calitate). Jucătorii bucureșteni au dovedit, pe întreg parcursul meciului, că se află în formă și că o veche lacună a acestei formații a început să fie remediată : ineficacitatea u- nor înaintași. Așteptăm să.~l consemnăm în viitor printre realfiatorii.de goluri și pe... Pîrcălab.După victoria meritată obținută ieri, Dinamo București se situează pe drept în fruntea clasamentului. La ora actuală Dinamo este e- chipa care dispune de cei mai compleți jucători pe care antreno- . rul echipei caută, după cum vede, să-i pună în valoare cît bine.C.S.M.S.-Iași a prestat cel slab joc al său în fața spectatorilor bucureșteni.

meci, care a timpul la discreția dinamo- contează mai puțin. Trebuie în primul' rînd jocul bun de echipa bucureșteană repriză,

se maimai
C. MANTU

BRAȘOV (prin telefon). — Iată declarat la sfîrșitul partidei ce an-atrenorul federal Angelo Niculescu, care a asistat la acest meci : „A fost un meci disputat în vederea obținerii celor două puncte necesare pentru poziția în sament.la sfîrșit s-a consumat cla-De la început și pînă o titate de energie mult prea mare față de execuțiile tehnice care au lăsat de dorit. Jucătorii ambelor echipe au arătat deficiențe în privința jocului combinativ și eficace. Spun aceasta fiindcă au fost foarte puține acțiuni ofensive terminate cu șuturi la poartă. Apărările s-au remarcat îndeosebi prin jocul lor distructiv în detrimentul calității. Liniile de atac n-au reușit să facă un joc combinativ, au acționat individual, dînd posibilitate apărătorilor să-i deposedeze de minge“.Cele trei goluri au fost marcate de Mezaroș (în minutele 24, 55) și Bahnt (în minutul 88).
Dinamo Bacău-Ștlința Cluj 0-0

can-

BACÄU (prin telefon). — Apărarea eupranumerică a clujenilor, intervențiile precise ale portarului Rin- gheanu și... barele au salvat echipa studenților de la o înfrîngere categorică. Echipa băcăoană a dominat jocul cu autoritate, a presat cea mai mare parte a timpului, însă atacan- ții au ratat de nenumărate ori. De trei ori (în minutele 20, 50 și 59) balonul a întîlnit barele porții, revenind în teren. In aceste condiții rezultatul de pe teren îi avantajează pe fotbaliștii din Cluj.
Concursul nr. 11 din 17 martie

Dinamo București—C.S.M.S. (6-1) 1
Steagul Roșu—Rapid (2-1) 1
U.T.A.—Farul (4-0) 1
Dinamo Bacău—Știința Cluj (0-0) X
Petrolul—Progresul (4-0) 1
Minerul—Știința Timișoara (0—0) X
Bologna—Roma (0-0) X
Catania—Sampdoria (0-1) 2
Genoa—Florentina (1-2) 2
Lanerossi—Spăl (1-0) i
Napoli—Juventus (0-0) X
Torino—Atalanta (1-0) 1
Venezia—Internazional« (0—2) 2

Meciul retur al sferturilor de finală 
le „Cupei campionilor europeni“ la 

volei dintre Rapid-București și P.U.C.- 
Paris s-a disputat duminică după amia
ză în sala „Charlefy“ din Paris în fața 
a 2 500 spectatori. Voleibaliștii romîni 
au cîștigat și de data aceasta, reu
șind chiar o performanță mai bună de
cît cea de la București: 3—0 (17—15; 
15—11; 15—9). Ei s-au calificat pentru 
semifinală. Dar mai mul) decît rezulta
tul cred că contează jocul desfășurat 
de cei 12 sportivi romîni — antre
norul Roman a folosit, pe rînd, pe toți 
membrii echipei — joc care a entu
ziasmat pe spectatori, mai ales că în 
primul set studenții parizieni condu
ceau cu 10—3. Rapidișfii au remontat 
însă și au cîștigat.

în repetate rînduri, de-a lungul ce
lorlalte două seturi, Nicolau, Plocon, 
Drăgan, Grigorovici au primif aplauze 
ța scenă deschisă, iar la sfîrșit adver
sarii lor i-au felicitat cu căldură. Ceea 
ce i-a impresionat însă pe cei prezenți 
a fost jocul variat al bucureștenilor, 
atacurile lor fulgerătoare și mai ales 
blocajul. Meciul a fost foarte bine ar
bitrat de italianul Toniolo.

T. VORNICU

Box

STOCKHOLM 17 
(Agerpres). —

Cel de-al 29-lea 
campionat mon
dial și european 
de hochei pe ghea
ță s-a încheiat du
minică la Stock
holm cu un stră
lucit succes al e- 
chipei Uniunii So
vietice, care cîști-

gă pentru a treia oară titlul de 
campioană a lumii ?i a Europei. 
Hocheiștii sovietici au mai fost în
vingători la aceste competiții în 
1954 și apoi în 1956, cînd au cu
cerit și titlul olimpic.

Ultima zi a „mondialelor" a pri
cinuit multe emoții spectatorilor 
prezenți la patinoarul Johannesov 
și milioanelor de telespectatori 
care au urmărit în toată Europa 
desfășurarea celor două meciuri 
decisive. Primul dintre acestea a 
opus echipele Suediei și R. S. 
Cehoslovace. Neînvinsă, reprezen
tativa Suediei avea toate șansele 
să cîștige titlul în cazul unei vic
torii, a unui meci nul cu Ceho
slovacia sau în eventualitatea că 
echipa Canadei învingea reprezen
tativa U.R.S.S. Dar toate calculele 
suporterilor echipei suedeze au

fost răsturnate ieri după-amiază. 
în primul, rînd echipa R. S- Ceho
slovace a învins selecționata Sue
diei cu 3—2 (0—1, 3—0, 0—1), iar 
apoi Canada n-a reușit să țină 
piept echipei U.R.S.S., care a ju
cat excepțional și a repurtat vic
toria cu 4—2 (3—0, 1—0, 0—2). 
Numai în ultima parte a întâlnirii, 
mai precis în ultimul minut, ca
nadienii au reușit să înscrie.

Iată rezultatele ultimelor me
ciuri ale campionatului : Grupa A : R. D. Germană-S.U-A. 3-3 ;
R. F. Germană-R. D. Germană 
4-3 ; Grupa B : R. P. Polonă-Iu- 
goslavia 22-4 ; Franța-Anglia 8-3; Grupa C : R. P. Ungară-R. P. 
Bulgaria 8-3.

Clasamentele finale :
Grupa A : 1. U.R.S.S. 12 puncte; 

2. Suedia 12 puncte ; 3. R. S. Ce
hoslovacă 11 puncte ; 4.
9 puncte; 5. Finlanda; 6. R. 
Germană ; 7. R. F. Germană ;
S. U.A. — cîte 3 puncte.

Grupa B : 1. Norvegia
puncte ; 2. Elveția 9 puncte ; 
R. P. Romînă 9 puncte ; 4. R. 
Polonă; 5. Iugoslavia; 6. Franța; 
7. Anglia.

Grupa C: 1. Austria; 2. R. 
Ungară; 3. Danemarca; 4. R. 
Bulgaria; 5. Olanda; 6. Belgia.

Canada D.8.
10 
3. 
P.

Operațiune 
de pedepsire nereușită

NEW YORK 17 (Agerpres). — Noua 
mare operațiune de pedepsire din Va
lea Trestiilor întreprinsă de diemiști îm
potriva partizanilor sud-vietnamezi s->a 
încheiat fără nici un rezultat. După cum 
transmite agenția americană United 
Press International, la operațiune au 
participat peste 5 000 de soldați. To
tuși, pînă și consilierii americani au re
cunoscut că această operațiune între
prinsă la 35 mile de Saigon „nu a luat 
sfîrșit priri încercuirea, distrugerea sau 
luarea în prizonierat a unităților Vief- 
kong-ului comunist (astfel numesc a- 
gențiile americane pe patrioții sud-viet
namezi — N.R.) care țin de mult a- 
ceasfă regiune în mîinile lor“. Începînd 
de la 16 martie detașamentele de pe
depsire care au acționat cu sprijinul 
elicopterelor și avioanelor de vînătoare 
americane au început să se retragă din 
regiunea operațiunilor.

SPANIA i Concedieri 
de muncitori care 

au participat la greve

obținut aseară 
s-a calificat în 
Europei", ur- 
reprezentativa

POLONIA-ROMÎNIA 8-2

ere

Aseară la Lodz (R. P. Polonă) a 
avut loc meciul revanșă pentru 
„Cupa Europei" între selecționatele 
de box ale R. P. Romine și R. P. Po
lone. întâlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat neașteptat : 8-2 pentru pu- 
giliștii polonezi (punctele echipei 
noastre le-au realizat V. Mîrza și V. 
Mariuțan). După cum se știe, în me
ciul de la București boxerii romîni 
du învins cu 7-3.

Prin rezultatul 
echipa R. P. Polone 
semifinalele „Cupei 
mînd să întâlnească 
R. D. Germane.

Triunghiularul internațional lupte libere desfășurat sîmbătă duminică la Brașov a constituit bun prilej de verificare a stadiului de pregătire a sportivilor noștri a- cum la început de sezon. Rezultatele înregistrate sînt mulțumitoare. Astfel, prima echipă a țării noastre a învins reprezentativa R. D. Germane cu 4!4—3!4, iar cu reprezentativa R.S.S. Ucrainene a lipsit puțin pentru a obține victoria. La două categorii de greutate (57 și 63 kg) sportivii- neștri — Marmara și respectiv Geantă — au condus pînă în ultimul minut, cînd primul a fost învins prin tuș, iar al doilea a făcut meci nul.întîlnirea a luat sfîrșit cu rezultatul de 5—3 în favoarea oaspeților, în acest meci s-au remarcat Tăpă- lagă, Geantă și Bolla, iar de la oaspeți Sinianski, Nieberidze și Gure- vici.Iată alte rezultate: R.S.S. Ucraineană — R.D.G. : 7—1 ; R.P.R. — R.P.R. (tineret) 6—2 ; R.P.R. (tineret) — R.D.G. : 3/2—414.
4 recorduri mondiale intr-o ziMOSCOVA miul orașului relevat în a doua zi de întrecere forma excelentă a sportivului sovietic Serghei Lopatin, care a stabilit trei recorduri mondiale la categoria u- șoară. Lopatin a „smuls” 131,5 kilograme, a „aruncat” 157,5 kilograme

17 (Agerpres). — Pre- Moscova la haltere a■ și a totalizat la cele trei stiluri 417,5 i kg.Locul I la categoria semimijlocie a , fost ocupat de Vladimir Beliaev■ (U.R.S.S.) cu 415 kg. Cehoslovacul Hans Zdrajila (412,5 kg), clasat al doilea, a stabilit un nou record mon-‘ dial la „aruncat” cu performanța de 173,5 kg.
Doar meciul de deschidere al noului 

campionat de rugbi — cel disputat 
sîmbăfă între Gloria și Dinamo — s-a 
încheiat cu un rezultat mai puțin scon
tat (6—6). Chiar și victoria formației 
Farul (5—3, la Constanța, cu Știința Ti
mișoara), era oarecum așteptată, dată 
fiind puterea de luptă a rugbiștilor 
constănțeni. Celelalte partide ale pri
mei etape, jucate ieri la București 
și Cluj, au revenit echipelor cu 
mai multă experiență și cu o pregătire 
superioară. Debutul campionilor în ac
tuals sezon a avut loc în compania 
uneia din noile promovate — Rulmen
tul Bîrlad, echipă al cărei potențial era 
însă de așteptat să fie ceva mai bun de- 
cîf cel de anul trecut. Ieri bîrlădenii au 
rezistat fizic doar circa 20—25 de mi
nute, pentru ca apoi să se limiteze la 
o serie de acțiuni strict defensive și la

șuturi interminabile cu piciorul, ca... la 
fotbal. Grivija Roșie, și de această dală 
cu formația incompletă (fără Demian și 
M. Ru’su), a juca* variat. À alternat fazele 
pe înaintare cu cele pe trei-sferturi, 
schimbînd jocul de pe o parte pe alfa. 
Prin acest gen de joc a derutat ad
versarul și a înscris numeroase puncte. 
Grivijenii au cîștigat cu 33—0 (19—0).

Din păcate, Rulmentul a produs o im
presie proastă nu numai prin lipsurile 
tehnice și de orientare pe care le are 
echipa, ci și prin nervozitatea multora 
dintre jucători. Discuțiile între co
echipieri, ca și desele vociferări la de
ciziile arbitrilor, lasă să se întrevadă lipsa 
de disciplină a acestei formații. Este 
adevărat că uneori arbitrul a greșit în 
aplicarea sancțiunilor, dînd chiar de
cizii inverse, dar acest lucru nu dă 
dreptul sportivilor de a se comporta

PRONOSPORT
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La tușă rugblștil Ieșeni au fost mai deciși«,
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NEW YORK 17 (Agerpres). — Citind declarațiile din buletinul mișcării tineretului muncitoresc catolic din Spania, „Juventud Obrera“, serviciul de presă al ziarului „New York Times“, arată într-un articol semnat de Paul Hofman, că, după nouă luni de la conflictele de muncă din Catalonia, „acolo mulți dintre aceia care au fost concediați din cauza grevei continuă a fi șomeri“: Patronii, scrie autorul, refuză să ’.dea de lucru acestor muncitori, deoarece ei sînt „compromiși".Buletinul arată că administrația a folosit grevele din anul trecut',ca pretext pentru a se debarasa de muncitorii „periculoși". „Juventud Obre- ra" relatează că unii șomeri au a- dresat plîngeri la tribunalul pentru conflictele de muncă. Acolo; "însă, ei au fost anunțați că judecătorii nu au competența să intervină în această problemă din oauza „caracterului politic“ al concedierilor. f

Victorie I Hocheiștii sovietici se îmbrățișează de bucurie : slut campioni 
mondiali și europeni.

(Această imagine a fost surprinsă de fotoreporterul nostru Ia sfîrșitul me
ciului U.R.S.S.—Canada, transmis prin „Interviziune” de studioul de televiziune 
București).

© Di Stefano Joacă fotbal în Belgia, la 
echipa F. C. Seraing ! Știrea este per
fect adevărată. Un singur amănunt supli
mentar : nu este vorba decît de un 
simplu „tiz” și nu de celebrul jucător de 
la Real Madrid.

0 La vîrsta de 42 de ani, boxerul Ray 
Sugar Robinson, fost campion mondial la 
categoria mijlocie, este asaltat de oferte 
cu mult mai numeroase decît în epoca lui 
de glorie. Recent el a semnat diferite 
contracte pentru întîlniri în Italia și A- 
merica Latină.

O Federația elvețiană de schi a propus 
Federației internaționale să organizeze 
probe eliminatorii în vederea participării 
la Jocurile Olimpice de iarnă care vor 
avea loc în 1964 la Innsbruck. Cererea 
este motivată de faptul că, în conformi
tate cu regulamentul în vigoare, o țară 
poate înscrie cîte patru concurență Ia 
fiecare probă, ceea ce va duce inevitabil 
la înscrierea a cîte 120—130 de concu
rent!.

© Televiziunea italiană a inițiat o nouă 
emisiune : lecții și sfaturi privind fotba
lul. Prezentatorul lor este Boniperti, fost

RUGBI
necuviincios pe teren. Conducerea a- 
cesfei secjii de rugbi are datoria să se 
ocupe cu mai multă seriozitate de 
educarea jucătorilor.

Cu toate că a jucat pe teren propriu, 
formația bucureșteană Progresul a cîș
tigat greu partida cu C.S.M.S. lași. In 
prima repriză, Progresul a înscris la 
început 3 puncte prin 
care a transformat o lovitură de pe
deapsă, 
general la mijlocul terenului, 
devine 6—0 în urma unei 
reușite a lui Georgescu, 
care a 
pornit de la un jucător al echipei Pro
gresul (Făgărășanu) aflat într-o vizibilă 
poziție de ofsaid. Ceva mai deciși în 
repriza secundă, ieșenii luptă organizai 
și domină jocul. Matevschi transformă 

o lovitură 
este acum 
bucureștenii

P. Niculescu,

Meciul s-a desfășurat apoi în 
Scorul 

încercări
Totuși, faza 

precedat această încercare a

chiar din fața buturilor 
de pedeapsă. Scorul 
6—3. La un contraatac, 
creează fundașului lor lonescu o po
ziție favorabilă de a reuși un drop- 
gol. Dar nu mult după aceea, oaspeții 
atacă din nou. Ei nu pot fi opriți din 
acțiune decît în mod neregulamentar. 
Arbitrul acordă lovitură de pedeapsă 
pentru ieșeni, Același Matevschi trans
formă, astfel că scorul devine 9—6.

începutul celui de-al 
bucureștean (e vorba 
Unirea — Steaua) lăsa să 
o surpriză. „Uniriștii“ au 
rul după cîteva minute, 
și-au revenit și pînă la sfîrșitul reprizei 
au înscris 8 puncte, prin Ciobănel (în-, 
cercare) și Penciu (o transformare și o 
lovitură de pedeapsă). După pauză, 
Steaua a căutat să joace deschis, cu 
multe pase la mînă, dar adversarii s-au 
apărat cu strășnicie. Scor final 8—3
pentru Steaua.

După cum ni s-a comunicat, la Cluj 
studenții din localitate au cîștigat cu 
14—6 întîlnirea cu colegii lor din Pe- 
troșeni. Dar învinșii, depășiți net la 
început (la pauză scorul era 14—3 
pentru clujeni), au dominat în repriza 
secundă.

treilea meci 
de partida 
se întrevadă 
deschis sco- 
Milifarii însă

I. DUMITRIU

international și actual director sportiv a) 
clubului Juventus. Primele emisiuni s-au 
bucurat de un succes extraordinar, re
flectat prin miile de scrisori primite la 
postul de televiziune.

Persecuții împotriva 
partizanilor dezarmăriiLONDRA 17 (Agerpres). — Indignarea opiniei publice engleze față de sentința dată în procesul celor doi tineri militari, Michael Mackenn și Edward Parker, oare au „cutezat” să-și exprime simpatia față de ideile luptei pentru pace și dezarmare nucleară, a determinat autoritățile să facă concesii. După cum relatează presa, termenul de detențiune al acestor tineri a fost redus de la opt luni la patru luni.Cu toate acestea, persecuțiile împotriva partizanilor dezarmării nu încetează. Militarul Kelt Menping, care a scris două scrisori în săptă- mînalul „Peace News” în sprijinul dezarmării, a fost concediat din cadrul forțelor aeriene militare „din cauză de boală”.„Peace News” relatează că în ultimul timp luptători împotriva primejdiei unui război nuclear au fost arestați sau condamnați la diferite amenzi.

Cum organizăm creșterea
și îngrâșarea porcilor
(Urmare din pag. I-a)un consum mic de unități nu-CU. tritive.Folosirea taberelor de vară pe lucernieră pentru scroafe, purcei sugari și tineret porcin a fost unul din factorii hotărîtori în obținerea de animale sănătoase și cu un mare potențial biologic, în reducerea prețului de c-oșt al zilei furajate.în anul 1962, de la 1 mai pînă la 15 octombrie, a fost organizată o tabără de vară pe lucernieră pentru 450 scroafe. Animalele au fătat în tabără, iar purceii au fost crescuți pe lucernieră. După înțărcare, tineretul a fost întreținut, în padocuri special amenajate din deșeuri de scîndură și trestie. Noi am căutat să obișnuim purceii încă de mici cu consumul lucernei prin pășunare. A- cest nutreț a ajuns să fie furajul de bază al tineretului porcin în greutate de 25—30 kg. Tineretul crescut 

în tabără pînă Ia greutatea de circa 
40 kg, după ce a fost introdus în 
îngrășătorie a realizat în medie un 
spor de greutate de peste 600 gr pe 
zi, cu un consum de 4,6—4,8 unități 
nutritive pe kg de spor.Menționăm că în timpul întreținerii porcinelor în tabăra de vară s-a redus cu mult costul unei zile furajate la toate categoriile, a scăzut procentul de mortalitate și îmbolnăviri. Experiența dobîndită ne dă dreptul să afirmăm că purceii năs- cuți și crescuți în tabără de vară pe lucernieră pînă la 40 kg, ajung ușor, la vîrsta de 6 luni, la o greutate de 90—95 kg, iar prețul de cost al unui kg carne (greutate vie) se reduce simțitor. Pe viitor sîntem hotărîți șă întreținem în tabere de vară întreg efectivul de scroafe, pe timpul pășunatului, precum și tineretul pînă la greutatea de 40—45 kg.

acestei

Realizarea sarcinilor 
trebuie urmărită 

în tot timpul anuluiUn factor important în obținerea cărnii sub prețul de cost prevăzut este urmărirea îndeaproape a cheltuielilor efectuate și a rezultatelor obținute. în sectorul porcin noi am organizat patru brigăzi bazate pe
3

a-
Și 
Și

principiul gospodăririi chibzuite : brigăzi la maternități-crescătorie, vînd fiecare peste 250 de scroafe tineretul respectiv pînă la o brigadă la îngrășătorie. activitate a acestor brigăzi șoară pe bază de ordin
șăptămînal, în care arătăm sporul

30 kg, întreaga se desfă- de lucru

ce trebuie realizat în brigada respectivă, rațiile ce vor fi folosite nu numai din punct de vedere cantitativ, ci și al conținutului lor în unități nutritive, albumină digesti- bilă, materialele care pot fi consumate etc. Introducereaforme organizatorice i-a determinat pe brigadieri și pe ceilalți lucrători din acest sector să urmărească cu atenție, zi de zi, cum sînt furajate animalele, cît costă nutrețurile pe care le folosesc, cît reprezintă prețul de cost realizat (bineînțeles, cu aproximație) față de cel prevăzut etc.La baza rezultatelor obținute stă și faptul că noi controlăm zi de zi. precum și la expirarea ordinului de lucru, cum au fost îndeplinite prevederile cuprinse în acesta. în fiecare săptămînă, în gospodărie se ține o ședință tehnică de lucru, la care participă directorul, inginerul șef, contabilul șef și toți șefii de sectoare. în cadrul ședinței analizăm cum au fost îndeplinite prevederile ordinului de lucru, cheltuielile efectuate față de cele planificate etc. De obicei, a doua zi se țin ședințe asemănătoare la nivelul sectorului respectiv. în ședința de lucru a sectorului zootehnic, la care participă șeful sectorului, toți brigadierii, medicul veterinar și cineva din partea conducerii gospodăriei, se ,a- nalizează cum a fost realizat sporul în greutate planificat, costul zilei furajate la toate categoriile de porcine etc. și se emite noul ordin de lucru. în funcție de planul de cheltuieli repartizat, brigadierul trebuie să justifice orice depășire de cheltuieli. în aceste ședințe se analizează și rațiile furajere la toate categoriile de porcine. Dacă este cazul, ele sînt schimbate. La întocmirea rațiilor se are în vedere să nu se depășească cheltuielile planificate pe zi furajată. Cîntăririle de sondaj dau posibilitatea ca, în cazul cînd se constată că porcii înregistrează un spor mic de creștere în greutate, să se mărească rația furajeră și astfel sa se asigure îndeplinirea indicilor stabiliți.Din experiența cîștigată în anul 1962 am constatat că analiza periodică a cheltuielilor este un mijloc esențial pentru reducerea prețului de cost și realizarea de producții spoiite. Pentru anul 1963, lucrătorii gospodăriei noastre sînt hotărîți să dobîndească peste plan 200 tone carne de porc, să reducă prețul de cost la kg de carne sub cel prevăzut, astfel ca prin valorificarea porcilor îngrășați gospodăria să obțină un beneficiu de peste 3 500 000 lei,
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i— Imagini din viata internațională —>
LA O. N. U.

Dezbaterea, situației 
din Rhodesia de sudNEW YORK 17 (Agerpres). Comitetul O.N.U. pentiu aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale a început dezbaterea situației din colonia engleză Rhodesia de sud. Luînd cuvîntul în prima ședință a comitetului, reprezentantul Etiopiei, Tesiaye Gebre-Egzy, a declarat că guvernul condus de Winston Field „desfășoară o politică de discriminare rasială, urmînd modelul lui Verwoerd" (primul ministru rasist al Republicii Sud-Africane).Gebre-Egzy a chemat Marea Bri- tanie să acorde dreptul de vot universal, să abroge constituția din 1961 și să organizeze o conferință în problemele constituționale, la care să participe toți liderii politici din Rhodesia de sud, pentru adoptarea unei noi constituții în interesul majorității poporului acestei colonii — africanii.

Acțiuni în sprijinul unității 
forțelor de stînga în Italia

întrevederi între
Angliei și

ROMA 17 (Agerpres). — Organizația 
Partidului republican italian din orașul 
Enna (Sicilia) a luat hotărîrea de a se 
prezenta da viitoarele alegeri parlamen
tare în alianță cu Partidul Comunist Ita
lian. „Unitatea tuturor forțelor de stin
gă și depitina lichidare a anticomunis
mului —ira declarat reprezentantul a- 
cestui partid, — constituie premisa în
făptuirii unor reforme structurale în 
țară“. -©■.

LONDRA:

război ai
St.-LONDRA 17 (Agerpres). — La 18 martie încep la Londra tratativele între miniștrii de război ai Angliei și R.F.G., Peter Thorneycroft și Kai Uwe von Hassel. După cum arată agenția Associated Press, cei doi miniștri vor examina în spatele ușilor închise diverse probleme militare, politice și economice, legate de planul creării așa-numitei „forțe atomice de șoc a N.A.T.O.”. Agenția subliniază că acest plan „urmărește să dea Germaniei occidentale o participare mai mare la strategia nucleară a Occidentului“.Cei doi miniștri vor examina, între altele, problema cheltuielilor ce vor fi necesare pentru înfăptuirea acestui plan, problemă care pre-

Conferința președinților 
statelor din America centrală SAN JOSÉ 17 (Agerpres). — La 18 martie se deschide în capitala statului Costa Rica, San José, conferința președinților statelor din America centrală la care participă și președintele Kennedy. Sub pretextul „stăvilirii subversiunii comuniste”, adică a ideilor revoluției cubane, care își fac drum tot mai larg în rîndurile maselor din toate țările Americii Latine, se plănuiește crearea unei alianțe politico-militare, după modelul N.A.T.O. I
Ș OMAJIJL — problema

economică nr. 1 în S. U. A.Cea mai recentă cifră oficială a- rată că, în ianuarie 1963, existau în Statele Unite 4 672 000 șomeri, sau 6,6 la sută din totalul forțelor de muncă.într-un mesaj adresat zilele a- cestea Congresului, președintele Kennedy a spus că șomajul este „problema economică nr. 1" în S.U.A. El a mai subliniat că economia a- mericană este din ce în ce mai puțin în stare să asigure locurile de muncă necesitate de o populație în creștere și de brațele de muncă tot mai numeroase arătînd că, dacă actualul ritm de creștere a șomajului se va menține, numărul șomerilor se va ridica în 1967 la 5 500 000.Dar cifrele oficiale privitoare la șomaj sînt departe de a oferi o imagine reală, completă, a amploarei lui. Aceste cifre se referă îndeobște la muncitorii lipsiți de lucru într-o anumită săptămînă sau lună. Un raport special al Ministerului Muncii al S.U.A. publicat recent arată că, în cursul anului 1961, 15 096 000 de muncitori au suferit din cauza șomajului. Ei reprezintă 18,4 la sută din totalul celor 81 963 000 persoane angajate sau care au solicitat de lucru în cursul anului 1961. Astfel, șomajul a lovit aproximativ 1 din 5 oameni ai muncii americani.Chiar și această cifră este într-o anumită măsură, incompletă. De pildă, ea exclude mulți muncitori agricoli și din construcții care au fost angajați în cursul verii și toamnei 1961, dar au devenit șomeri în cursul iernii. în loc de a-i socoti șomeri, statisticienii oficiali îi consideră drept muncitori „sezonieri“ și pretind că în cursul iernii ei nu se află în rîndurile forțelor de muncă. De asemenea, muncitorii care nu pot găsi un serviciu permanent — și care din această pricină nu lucrează, să spunem, decît două zile pe săptămînă — nu sînt considerați drept șomeri. Este neîndoielnic că prin aceste procedee numeroși muncitori care sînt loviți de șomaj pe o perioadă mai mult sau mai puțin îndelungată au fost excluși în mod arbitrar din calcul.

Consultări la Alger cu privire la proiectata 
experiență nucleară franceză în SaharaPARIS 17 (Agerpres). — în urma comunicatului guvernului algerian, prin care acesta declară că nu este de acord ca teritoriul Algeriei să fie folosit pentru efectuarea de către Franța a unor experiențe cu arme nucleare, ambasadorul Algeriei la Paris a avut duminică o întrevedere cu secretarul de stat însărcinat cu problemele algeriene, Jean de Broglie. în legătură cu aceasta, agenția
ATENA 17 (Agerpres). — Armatorii greci au protestat împotriva ho- tărîrii guvernului care interzice vaselor grecești să transporte încărcături în Cuba.După cum arată ziarul „Mesim- vrini”, numeroși armatori greci și-au

Consiliul național al Partidului radical 
italian a hofărît să nu înainteze listele 
candidaților săi la alegerile parlamen
tare și a adresat alegătorilor chemarea 
de a vota pentru partidele de stînga,

Numai în condițiile unirii forțelor de 
stînga din Italia, se arată în hotărîrea 
consiliului partidului radical, Italia va 
putea aduce o contribuție pozitivă la 
destinderea încordării internaționale.

miniștrii 
R. F. G.ocupă în mod deosebit cele două țări. Associated Press subliniază că constituirea amintitei forțe va necesita cheltuieli în valoare de peste 5 miliarde de dolari pentru următorii 10 ani. S-a propus, arată agenția, ca Germania occidentală să a- copere o treime din această sumă iar Marea Britanie 5—10 la sută din ea. Citind surse diplomatice, agenția relevă însă că nici Bonnul și nici Londra nu și-au luat vreun angajament de a pune la dispoziție a- semenea sume.Cei doi oameni de stat,, scrie în continuare Associated Press, vor discuta și o problemă mai veche : aceea a aranjamentelor potrivit cărora Germania occidentală ar urma să acopere o parte din cheltuielile pentru întreținerea trupelor britanice de pe teritoriul R.F.G. Guvernul vest-german nu s-a arătat prea doritor de a satisface în întregime cererile britanice în această privință.
&PARIS 17 (Agerpres). — După cum anunță agenția France Presse, ministrul de război vest-german Kai Uwe von Hassel va sosi la 19 martie la Paris, unde timp de două zile va avea întrevederi cu Dirk Stikker, secretar general al N.A.T.O., precum și cu generalii Lyman Lemnitzer și Pierre Jacquot, din conducerea pactului nord-at.l.antic.

VICTOR PERLO 
economist americanCu tot caracterul său incomplet, raportul Ministerului Muncii confirmă creșterea șomajului în ultimii ani. Acest gen de raport anual a fost întocmit pentru prima oară în1958, un an de recesiune (termenul folosit în S.U.A. pentru criză economică). în acel an au fost înregistrați 14 100 000 șomeri. în anul1959, socotit un an de refacere, cifra totală a scăzut doar la 12 200 000. Dar în 1960, considerat drept o perioadă de boom („prosperitate“), această cifră a sporit la 14 200 000, adică puțin peste cifra din anul de recesiune 1958. Iar în 1961 totalul celor atinși de șomaj, 15 096 000, a fost cel mai înalt de pînă acum. Desigur, anul 1961 a fost întrucîtva de asemenea un an de recesiune, dar scăderea producției a fost mai atenuată decît în 1958.După cum se vede din cifrele mai sus citate, extrase dintr-un raport al unui organ oficial american. în S.U.A. șomajul își păstrează, contrar celor afirmate de apologeții capitalismului, natura sa de fenomen de masă permanent, izvorît din vechea, cunoscuta și cronica incapacitate a orînduirii capitaliste de a folosi complet forțele de producție pe care le-a creat, de a pune aceste forțe în slujba întregii societăți.Asupra proporțiilor șomajului, a- supra formelor și fluctuațiilor sale își exercită influența o serie de condiții economice noi, care s-au ivit după cel de-al doilea război mondial. Una dintre acestea este introducerea pe scară largă în producție a automatizării, a electronicii și a altor perfecționări tehnice, care, în societatea capitalistă/ lasă fără lucru un număr mare de muncitori. O altă condiție, cu deosebire specifică Statelor Unite și altor țări capitaliste, o constituie faptul că, de un șir întreg de ani, ritmul dezvoltării industriale este foarte redus.înainte de război, nivelul șomajului din perioadele de criză era 
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France Presse transmite că la Alger a domnit în tot cursul zilei de duminică o vie activitate diplomatică. Ambasadorii sau reprezentanții țărilor arabe și neutre, acreditați la Alger, au fost convocați de ministrul afacerilor externe, Mohammed Khe- misti, care le-a expus poziția guvernului său față de eventualitatea e- fectuării de către Franța a unei explozii nucleare în Sahara.
exprimat nemulțumirea și protestul vehement în legătură cu măsurile discriminatorii ale S.U.A. față de navele care transportă încărcături în Cuba. Ei consideră că aceste măsuri au fost luate în favoarea armatorilor americani, neliniștiți de concurența navelor comerciale ale altor țări occidentale.Politica S.U.A. față de comerțul cu Cuba provoacă „o dezamăgire profundă”, a declarat armatorul grec Lemos.

*
TOKIO 17 (Agerpres). — Marile so

cietăți de construcții navale din Japo
nia „Mițui", „Mițubisi", „Hitati“, „Isika- 
vadzima-Harima“ și altele s-au pro
nunțat împotriva intenției autorităților 
de a da curs cererilor S.U.A. în ceea 
ce privește îngreunarea comerțului cu 
Uniunea Sovietică.

Revendicările constructorilor de nave 
din Japonia, discutate în cadrul unei 
ședințe speciale din 15 martie, la care 
au participat primul ministru, ministrul 
comerțului și industriei și ministrul 
transporturilor, au fost luate în consi
derare de către aceștia din urmă.

In legătura cu tratativele 
dintre delegațiile R.À.U., 

Siriei și irakuluiCAIRO 17 (Agerpres). — După tratativele de trei zile care au avut loc la Cairo între delegațiile R.A.U.. Irak și Siriei în problemele unității arabe, delegația siriană, în frunte cu Nihad El-Kassem, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a plecat la 17 martie pe calea aerului la Damasc. De asemenea, a părăsit Cairo și șeful delegației irakiene, Aii Saleh El-Saadi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.în comunicatul dat publicității se subliniază printre altele că „tratativele au ajuns la un asemenea stadiu în care delegațiile Irakului și Siriei trebuie să se înapoieze la Bagdad și Damasc" și că aceste delegații urmează a reveni în curînd la Cairo pentru reluarea tratativelor.într-un comentariu consacrat tratativelor, agenția France Presse scoate în evidență unele divergențe care ar fi împiedicat pînă acum realizarea unui acord. Printre ele agenția menționează cele referitoare la modul de organizare a viitoarei federații, la forma de conducere a acesteia — și, în legătură cu aceasta, la organizarea unui plebiscit în cele trei țări — precum și la situația partidelor politice.

considerabil mai mare decît în perioadele de redresare și creștere a economiei, cînd numărul șomerilor scădea la cîteva sute de mii. După război însă armata șomerilor s-a menținut în permanență la un nivel de cîteva milioane, chiar și în perioadele care urmează crizei. In ultimii ani, acest aspect în evoluția șomajului s-a precizat, în sensul că tendința șomajului a devenit în genere ascendentă, cu atenuări reduse în perioadele socotite de „prosperitate“ și cu noi recorduri la fiecare recesiune. Faptul vorbește în mod grăitor despre accentuarea fenomenelor de descompunere și parazitism în economia capitalistă a S.U.A. și confirmă pe deplin tezele privitoare la instabilitatea accentuată a capitalismului în noua etapă — a treia — a crizei sale generale.Mai sînt însă și alte aspecte noi de aceeași natură în evoluția șomajului.După cum se știe, gravitatea unei perioade de șomaj pentru cel ce are de suferit de pe urma ei depinde în mod considerabil de durata ei. Una este ca un muncitor să ră- mînă fără serviciu o săptămînă și cu totul altceva cînd perioada de șomaj se prelungește la două sau trei săptămîni sau chiar la mai multe luni; în acest caz, micile rezerve se epuizează, familiile se alimentează insuficient, uneori sînl evacuate din locuință.Dintre cei peste 15 000 000 muncitor; atinși de șomaj în 1961, 1 700 000 nu au putut obține de lucru în nici o perioadă din cursul anului. în timp ce unii dintre aceștia erau tineri și se puteau bucura încă de sprijinul părinților lor, majoritatea erau adulți în vîrstă optimă de muncă. Alți 2 200 000 au rămas fără slujbă timp de peste 6 luni, 2 800 000 timp de 15—26 săptămîni și 1 700 000 între 11 și 14 săptămîni. Dacă adunăm aceste patru cifre, rezultă că 8 400 000, adică mai bine de jumătate din total, au fost șomeri pe perioade între două luni și jumătate și 12 luni. Pentru aceștia, șomajul a avut con-

MITINGURI ALE MINERILOR GREVIȘTI ÎN FRANJA
O relatare a agenției FRANCE PRESSE

Sîmbătă, la Lens, capitala cărbu
nelui, unde greva rămîne totală, s-a 
desfășurat un mare miting la care 
au participat mai multe zeci de mii 
de greviști, veniți împreună cu so
țiile și copiii lor.

Purtînd pancarte pe care era scris: 
„Cerem majorarea salariilor cu 11 la 
sută", „Vom merge pînă la capăt", 
minerii, in frunte cu purtători de 
drapele (în majoritate roșii), s-au 
concentrat spre centrul orașului cîn- 
tînd „Internaționala". La defilare au 
participat, cu eșarfe tricolore, toți 
parlamentarii comuniști și socialiști 
din bazinul Nord și Pas-de-Calais. In 
decursul mitingului, care marca cea 
de-a 16-a zi a grevei, au fost anun
țate participanților rezultatele con
vorbirilor purtate cu direcția mi
nelor. „După mai mult de două 
ore de discuții cu aceasta, ni s-a pro
mis o majorare de mai puțin de 5 la 
sută. Noi am refuzat și atunci di
recția minelor a cerut un răgaz pen
tru a chibzui asupra revendicărilor 
noastre“, a declarat Martel, pre
ședintele federației C.G.T. a munci
torilor din subteran. „Greva va con
tinua cu mai multă vigoare ca ori- 
cînd", a adăugat Martel.

Cuvintele lui au fost acoperite 
de o explozie de urale. La sfîr- 
șitul mitingului, demonstranții și-au 
reafirmat printr-o rezoluție voința 
lor fermă de a obține satisfacerea 
revendicărilor lor.

La Forbach a avut loc de aseme
nea un miting la care a fost invitată 
să participe întreaga populație. Co
mitetul central de grevă a reamin
tit sîmbătă dimineața că „greva ge

secințe foarte grele- și chiar dezastruoase.Alți 2 600 000 nu au avut serviciu pe perioade între 5 și 10 săptămîni — destul pentru a le provoca daune însemnate. în sfîrșit un număr de 4 100 000 au suferit, comparativ, perioade reduse de șomaj, între 1 și 4 săptămîni.Deși se vorbește mult despre șomaj în Statele Unite, de fapt nu există un program concret de combatere a șomajului și nu se întrevede o perspectivă pentru a atenua în mod serios acest șomaj masiv. Economiștii oficiali și cei ai marilor cercuri de afaceri recunosc că în viitorul apropiat, adică în anul 1963. șomajul va rămîne la nivelul anului 1962 sau va spori. Pentru o perioadă mai îndelungată, guvernul își propune reducerea șomajului la un procent mediu de 4 la sută din forțele de muncă, așa cum sînt ele calculate oficial. Chiar dacă aceet lucru ar fi realizat, ar rămîne încă un număr de 11 000 000 de oameni care ar suferi de șomaj în cursul unui an. In multe cercuri se manifestă scepticism și se consideră că dacă procentul de șomaj s-ar reduce la 5 la sută din forța de muncă aceasta ar însemna o „realizare" im. portantă. De altfel, marii oameni de afaceri nu se rețin adesea să mărturisească fățiș că doresc să mențină o cît mai mare armată de rezervă în scopul evident de a slăbi poziția oamenilor muncii la tratativele cu patronii, de a menține salarii scăzute și de a-și spori profiturile. Tocmai acest lucru face ca situația să fie grea nu numai pentru cei loviți de șomaj în mod direct, dar și pentru ansamblul clasei muncitoare.în S.U.A. se face mult caz de „ajutorul" de șomaj. Este adevărat că, drept rezultat al luptelor muncitorești din cel de-al patrulea decenii' al acestui secol, o parte din șomeri primesc indemnizații de șomaj îr bani, dar acestea nu ajung nicioda tă la o treime din salariile lor. C altă categorie de șomeri poate ol' ține hrană gratuită de la guvern punîndu-se adeseori în situația urni litoare de a face coadă pentru r farfurie de ciorbă. Astfel, ajtitoru1 pentru șomaj reprezintă nu o rezolvare a problemei, ci mai curînd un mijloc de presiune asupra muncitorilor.în problema șomajului, o situație deosebit de grea au muncitorii 

nerală va continua atîta timp cît 
negocierile în curs nu vor aduce ga
ranții cu privire la satisfacerea re
vendicărilor minerilor".

La Metz minerii îmbrăcați în sa
lopetele albastre de lucru au strîns 
ajutoare pentru greviști.

La Lacq, producția obișnuită a 
fost redusă la o șesime. Delegații 
oamenilor muncii din uzinele de gaz 
de la Lacq care au fost primiți la 
ministerul industriei au refuzat să 
dea precizări cu privire la propune
rile guvernamentale ce li s-au făcut 
și pe care ei le vor comunica gre
viștilor. Greva muncitorilor de la 
Lacq are importante repercusiuni 
asupra mai multor uzine din sud- 
vestul Franței.

Agenția France Presse anunță de 
asemenea : In cursul săptămânii vii
toare, studenții vor adresa președin
telui de Gaulle sute de mii de cărți 
poștale. In felul acesta, Uniunea na
țională a studenților din Franța ur
mărește să atragă atenția președin
telui și autorităților asupra proble
mei locuințelor pentru studenți.*COPENHAGA 17 (Agerpres). — Organizația pacifistă daneză „Grupul 61" a organizat la 16 martie în fața clădirii ambasadei franceze de la Copenhaga o demonstrație de solidaritate cu minerii greviști din Franța.Demonstranții purtau mari pancarte pe care scria : „Noi, danezii, sintern solidari cu minerii francezi greviști".
negri. Dintre numeroasele forme de discriminare economică practicate față de negri, cea mai cunoscută este aceea exprimată în formula „ultimii la angajare, primii la concediere“. Acest lucru apare vizibil și din raportul sus-menționat al Ministerului Muncii. Dintre muncitorii albi, în cursul anului 1961 au suferit din cauza șomajului 17,8 la sută, în comparație cu 34,1 la sută dintre muncitorii de culoare. în timp ce ceva mai mult de jumătate din șomerii albi au fost fără serviciu timp de 11 săptămîni sau mai mult, de a- semenea perioade prelungite de șomaj au avut parte două treimi din șomerii negri. Astfel, un număr relativ de două ori mai mare de negri au suferit din cauza șomajului. Trebuie avut în vedere și faptul că salariile negrilor sînt hi genere mai scăzute, așa încît ei au mai puține rezerve cu care să poată rezista în perioadele de șomaj, și că ei sînt mai des excluși de la asigurarea pentru șomaj sau alte forme de ajutor.Sindicatele americane sînt mult mai mari și mai puternice astăzi decît erau în cursul celui de-al patrulea deceniu al secolului nostru. Dar liderii lor de dreapta au contribuit la crearea unei prăpasti; între munci, torii angajați și șomeri. Ei tind să în. lăture pe șomeri de la activitatea sindicală și cîteodată chiar să-i priveze de calitatea de membru al sindicatului. Ei nu întreprind nimic serios pentru obținerea de angajări, și numai în unele cazuri ajută la protejarea membrilor ș’omeri împotriva evacuării din locuințe sau îi sprijină să obțină indemnizația. In ultimul timp se obeervă însă un oarecare reviriment. Devine tot mai evident că șomajul de masă slăbește poziția sindicatelor la tratativele cu patronii și îi ajută pe aceștia să atace dreptul de organizare sindicală al muncitorilor, dreptul lor de a declara grevă, precum și nivelul salariilor. După cît se iare, tot mai mulți conducători sindicali încep să-și dea seama de a- :est lucru.Nu se poate spune în ce formă și a ce dată lupta șomerilor uniți cu muncitorimea în întregul ei, va iniția campanii importante pentru crearea de posturi și pentru a pune capăt amploarei monstruoase a șomajului în S.U.A. Dar faptul că această luptă se va intensifica poate fi prevăzut de pe acum.

2 000 muncitori de la minele 
de Her din Lorena au orga
nizat un „marș spre Paris“. Avînd 
înscrise pe pancarte revendicările 
lor, participanții s-au adunat în 
fața primăriei din Pantin (clișeul din stînga sus). La Viena s-a 
deschis cel de-al 77-lea Tîrg in
ternațional de primăvară. într-un 
pavilion special amenajat expun 
birourile de turism din diferite 
țări. în fotografia din dreapta sus : Standul O. N. T. Carpați. 
Sute de femei elvețiene au de
monstrat pe străzile orașului 
Ziirlch cerînd participarea fe
meilor la vot (clișeul din mijloc. La Steinenbach (Bavaria— 
R. F. G.), atenția fotoreporte
rilor a los; atrasă de casa 
unde — sub supravegherea poli
ției — se adăpostește una din 
căpeteniile organizației fasciste 
O.A.S., Georges Bidault, (fotografia de jos).

SCURTE ȘTIRI
Atentat împotriva 

reprezentantului forțelor 
O.N.U. în Katanga

ELISABETHVILLE. Aci a avut loc un atentat la viața reprezentantului forțelor armate ale O.N.U. în Katanga, H. Waldes. Corespondentul agenției Reuter relatează că necunoscut! au tras focuri de armă prin fereastra locuinței lui Waldes, dar gloanțele nu l-au nimerit.
VARȘOVIA. La 17 martie s-a deschis la Poznan cel de-al 11-lea Tîrg polonez „Primăvara 1963”. în pavilioanele tîrgului sînt prezentate mărfuri destinate vînzării către populație.

NEW YORK. Opinia publică 
progresistă din orașul Newark 
(statul Pennsylvania) a sărbăto
rit la 16 martie cea de-a 39-a ani
versare a ziarului „Worker“. Re
dactorul șef al acestui ziar mun
citoresc, James Jackson, luînd 
cuvîntul la recepția oferită în 
cinstea ziarului, a vorbit despre 
lupta și sarcinile presei progre
siste americane.

BUENOS AIRES. Agenția France Presse relatează că în seara zilei de 16 martie o bombă foarte puternică a explodat în unul din imobilele aparținînd ambasadei americane din capitala Argentinei. Explozia a provocat pierderi materiale.
O hotărîre antidemocratică

TOKIO. Tribunalul suprem al Ja
poniei a adoptat o hotărîre potrivit 
căreia muncitorii și funcționarii de 
la întreprinderile și instituțiile de 
stat care vor participa la greve vor 
suferi rigorile legii ca delicvenți de 
drept comun. Această hotărîre a 
provocat indignarea și protestul opi
niei publice din țară. Numeroase 
uniuni sindicale, printre care Con
siliul general al sindicatelor din 
Japonia, Sindicatul pe întreaga 
Japonie al lucrătorilor de la poștă 
și comunicații, au adresat Tri
bunalului suprem cereri de a revizui 
această hotărîre. Partidul Comunist 
din Japonia și Partidul Socialist au 
adresat, de asemenea, poporului 
chemarea de a lupta pentru apă
rarea drepturilor democratice.

OXFORD-MISSISSIPPI. Studentul 
negru Dewey Greene a prezentat o 
nouă cerere de admitere la Universi
tatea Oxford, din Mississippi, a decla

mat Robert Eilis, director al secretaria
tului acestei universități. Greene este 
ai doilea negru care a cerut 
admiterea sa la universitatea din Missi
ssippi, primul fiind James Meredith, 
care nu a putut pătrunde în universi
tate decît cu ajutorul autorităților fe
derale.

CAIRO. La 21 martie vor începe 
la Cairo tratativele dintre Sudan, 

• Kenya, Uganda, Tanganica și Egipt

cu privire la apele Nilului. Tratati
vele vor privi folosirea cît mai ra
țională a apelor Nilului de către cele 
patru țări riverane.

LONDRA. Ministrul afacerilor externe al Italiei, A. Piccioni, a părăsit Londra, după o vizită oficială de trei zile. Potrivit relatărilor presei, Piccioni a dus la Londra tratative cu primul ministru Macmillan și cu alți membri ai guvernului în problemele politice și militare ale blocului occidental,
DAMASC. Generalul Jamil Fay ad, comandantul șef al trupelor de securitate internă siriene, a declarat presei că „din motive de securitate s-a hotărît că toți locuitorii de origine siriană ori de altă naționalitate care doresc să intre în Siria trebuie să obțină în prealabil o autorizație”. El a precizat că această măsură va fi aplicată atît pentru persoanele care vin din Liban, cît și pentru cele care vin din alte țări.

Demonstrații împotriva 
amestecului S.U.A. în treburile 

interne ale Ceylonului

COLOMBO. In ultimele zile, în 
orașele Galle, Matara, Negombo, 
Bandaragama, Jafna din Ceylon au 
avut loc mari mitinguri și demons
trații împotriva amestecului S.U.A. 
în treburile interne ale țării. In ora
șul Jafna a avut loc conferința 
anuală a tineretului progresist din 
nordul țării. Aceasta a adoptat o se
rie de rezoluții care cheamă la uni
tatea tuturor forțelor de stînga, la 
naționalizarea completă a bunurilor 
societăților petroliere americane și a 
întregului capital străin din Ceylon.

STOCKHOLM. 36 personalități din Suedia, printre care membri ai parlamentului, actori, scriitori și avocați, au adresat un apel guvernului grec în care cer amnistia deținuților politici greci.
HELSINKI. A luat sfîrșit greva parțială a celor 13 000 de constructori finlandezi. Hotărîrea de a înceta greva a fost adoptată după realizarea acordului cu privire la majorarea salariilor.
MANILA. Un incendiu a distrus complet la 16 martie două cartiere cu populație densă din Manila (Fi- lipine). Au ars peste 300 de case, inclusiv clădirea universității. Pagubele totale pricinuite de incendiu se cifrează la două milioane dolari.
TUNIS. Tribunalul Militar din Tunis a pronunțat la 16 martie sentința în procesul a 43 de persoane a- cuzate de complicitate la complotul antiguvernamental nereușit din decembrie anul trecut. Acuzatul Abder- rahman Roms a fost condamnat lo moarte în contumacie, ceilalți la închisoare și muncă silnică pe dife rite termene.


