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® Dumitru Puni — Construc
țiile locale din regiune în 1963 
(pag. 2-a).

® Carnet cultural (pag. 2-a).
• Sport (pag. 3-a).
• A fost contramandată reu

niunea miniștrilor de externe ai 
țărilor „Uniunii Europei occiden
tale” (pag. 4-a).

• Minerii francezi au liotărît 
să continue greva (pag. 4-a).

■Pregătiri temeinice
xri.... . —............. ■ -------- ----- -

pentru semănatul porumbului
La un nivel agrotehnic superior

Procedee tehnologice 
avansate

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
La Uzina „7 Noiembrie“ din Craiova, 
aplicarea procedeelor tehnologice 
moderne capătă o tot mai largă răs- 
pîndire. Recent, la secția turnătorie 
a început turnarea în cochile la 
două noi repere pentru remorca cis
ternă. Se extinde forjarea în matri
țe. Pînă la sfîrșitul anului se vor 
obține, prin aplicarea acestui pro
cedeu, aproape 1 100 tone piese. Pe 
această cale se va reduce mano
pera la prelucrările mecanice cu 
peste 30 la sută. Sudura automată 
a fost extinsă de curînd la alte 
două noi subansamble de la remor
ca cisternă. în prezent, un colectiv 
din serviciul metalurg-șef constru
iește aparatura necesară pentru in
troducerea electronituirii la o serie 
de produse.

Gospodăria noastră va culti
va anul acesta o suprafață de 
1120 ha cu porumb. Pregătiri
le pentru semănat sînt ter
minate : reparațiile la trac
toare și la celelalte mașini a- 
gricole au fost încheiate încă 
de la mijlocul lunii februarie; 
sămînța este asigurată ; re
cent am primit în gospodărie 
încă 10 semănători de porumb.

Au fost luate și alte măsuri 
pentru ca în acest an însămîn- 
țările de primăvară să se exe
cute într-o perioadă cît mai 
scurtă și la un nivel agroteh
nic superior.

Cu cîteva zile în urmă a a- 
vut loc o adunare generală 
deschisă a organizației de ba
ză în cadrul căreia s-a dez
bătut planul operativ al cam
paniei agricole întocmit de 
conducerea gospodăriei. Cu a-

cest prilej, membrii de partid 
au făcut multe propuneri pe 
baza cărora biroul organiza
ției de bază a stabilit o serie 
de măsuri politico-organiza- 
torice care să asigure succe
sul campaniei. Printre altele 
am căutat să repartizăm 
membri și candidați de partid 
în fiecare brigadă. Activul 
fără de partid a fost comple
tat cu mecanizatori dintre cei 
mai buni, fruntași în produc
ție. Am instruit activul fără 
de partid și agitatorii cu sar
cinile care ne revin în campa
nia de primăvară, pentru ca 
să antreneze întregul colec
tiv de muncă în vederea re
alizării acestor sarcini. La se
diul brigăzilor s-au confecțio
nat și expus panouri cu- lo
zinci concrete, mobilizatoare, 
în cursul campaniei agricole, 
organizația de bază și comi

tetul sindicatului vor scoate 
o gazetă volantă, prin care 
vor fi popularizate realizările 
obținute în întrecere, vor fi 
evidențiați fruntașii.

în ultimele zile au și înce- 
put_lucrările agricole de pri
măvară. Au fost însărnințate 
primele culturi furajere, iar 
unele brigăzi au început 
grăpatul arăturii de toamnă, 
pe tarlalele care vor fi culti
vate cu porumb. Totodată se 
continuă fertilizarea terenului 
cu 'îngrășăminte chimice.

Mecanizatorii din gospodă
ria noastră sînt hotărîți să 
execute lucrările de însămîn- 
țare în timpul potrivit și de 
calitate superioară.

GHEORGHE UNGUREANU 
secretarul organizației de bază 
G.A.S. Bilciurești, reg. Ploiești

Măsuri bine chibzuite

,, PLin Clteva gospodării 
din Trustul G.A.S. București

Gospodăriile de stat din Trustul 
G.A.S. București extind suprafața 
cultivată cu porumb. In acest scop 
se fac pregătiri intense.

La G.A.S. Borănești, mașinile care 
vor fi folosite în campania agricolă 
de primăvară — 31 tractoare, gra
pele cu disc, grapele reglabile și 
sapele rotative — reparate și revi
zuite' din vreme, se află acum la 
secții gata să înceapă lucrul. Numai 
semănătorile de porumb, reparate 
și ele cu grijă, stau încă aliniate în 
curte. După ce se va face proba fie
căreia astfel ca să 
asigure adîncimea 
și distanțele între 
rînduri și pe rînd 
stabilite, vor fi tri
mise și ele la sec- —————:----—
ții. La cîmp, lucrătorii din gospodă
rie continuă fertilizarea terenului cu 
îngrășăminte chimice.

în legătură cu organizarea muncii 
tov. Alexandru Cocoșilă, directorul 
gospodăriei, ne-a relatat că sarci
nile de plan au fost repartizate din 
vreme pe secții și brigăzi. în afară 
de aceasta s-a indicat fiecărei bri
găzi tarlalele unde va pune porumb, 
hibridul ce-l va folosi, forțele pe care 
le are la dispoziție. S-a alcătuit un 
plan amănunțit de desfășurare a 
campaniei care a fost discutat în or
ganizația de partid. Și mecanizatorii 
sînt bine pregătiți. Instruiți din 
vreme, ei știu cum trebuie să exe
cute diferitele lucrări agricole, cum 
să semene porumbul, densitatea pe 
care trebuie să o asigure și hibridul 
folosit etc.

Asemenea pregătiri au fost făcute 
și în celelalte gospodării. La G.A.S. 
Ion Roată, de exemplu, tractoarele 
și mașinile agricole sînt reparate ; 
în gospodărie s-a adus întreaga 
cantitate de sămînță dublu hibridă; 
oamenii' care vor lucra la semănat 
au fost bine instruiți etc.

Un accent deosebit a pus condu
cerea acestei unități pe buna orga
nizare a muncii, știut fiind că de 
aceasta depinde în foarte mare mă
sură folosirea din plin a capacității 
de lucru a tractoarelor, executarea 
la vreme a semănatului. în gospo
dărie a fost alcătuit un plan amă
nunțit în care sînt prevăzute lucră
rile ce trebuie executate, forțele 
necesare, termenul în care trebuie 
terminat grăpatul, semănatul etc. 
Acest plan a fost defalcat pe secții 
și brigăzi și discutat temeinic cu 
mecanizatorii și ceilalți lucrători. 
Totodată s-a înmînat fiecărei bri
găzi schița de amplasare a porum
bului, însoțită de date privind su
prafața cultivată, hibrizii care vor 
fi folosiți, densitatea ce trebuie asi
gurată etc. în urma instructajelor 
făcute, au fost aleși tractoriștii care 
vor lucra la semănat. In afară 
de aceasta s-au luat măsuri 
pentru jalonarea terenului, asigura
rea semințelor la capul locului, a 
apei și hranei. Toate aceste măsuri 
vor face cu putință ca semănatul 
porumbului să, fie terminat în 7 zile.

Deși în cele mai multe gospodării 
totul este pregătit cu grijă, pînă la 
ultimul amănunt în vederea însă- 
mînțării porumbului, în unele unități 
mai sînt încă probleme de rezolvat, 
și nu dintre cele mai puțin impor
tante. Iată un exemplu : G.A.S. Ur- 
ziceni trebuie să însămînțeze cu 
porumb 1800 ha — cu mult mai 
mult decit anul trecut. Cu ma
șinile existente nu se poate face 
față acestei sarcini. Mai sînt 
necesare tractoare, grape cu discuri, 

astfel ca pregă
tirea terenului și 
semănatul porum
bului să se facă 
la timp. L-am 
întrebat pe tov. 

Ion Vermeșan, directorul gospodă
riei, ce mașini urmează să mai pri
mească, de unde anume. N-a putut 
să răspundă la această întrebare, 
deși Trustul G.A.S. a făcut cunoscut 
conducerii gospodăriei că va primi 
9 tractoare de la G.A.S. Balaciu, 5 
tractoare de la Borănești și 6 de la 
Ion Roată, că trebuie să se îngri
jească din vreme de aducerea 
acestor mașini. Acest fapt arată că 
în unele cazuri nu este suficient să 
se ia hotărîri, să se facă repartiții, 
ci trebuie să se asigure înfăptuirea 
lor prin măsuri organizatorice, prin 
control la fața locului din partea î 
conducerii trustului Gostat.

La G.A.S. Balaciu, repartizarea 
sarcinilor de plan pe brigăzi a intîr- 
ziat mult. Cît de slabă a fost preocu
parea conducerii acestei gospodării 
pentru pregătirea temeinică a cam
paniei de primăvară rezițltă și din 
următorul fapt. întrebat ce hibrizi de 
porumb au fost aduși în gospodărie 
pentru a fi semănați în primăvară, 
fostul inginer șef al unității nu a pu
tut să-i indice precis.

Aceste lucruri trebuie să dea de 
gîndit conducerii Trustului G.A.S. 
București. Ele impun o urmărire a- 
tentă, de zi cu zi a felului cum 
sînt traduse în viață, în gospodării, 
hotărîrile luate și măsurile stabilite, 
un control temeinic, amănunțit al 
modului cum sînt instruiți mecani
zatorii, cum își asigură mașinile ne
cesare gospodăriile care vor cultiva 
cu porumb suprafețe mari, cum e 
organizată munca etc. în felul aces
ta semănatul porumbului va putea 
fi făcut la timp și în bune condiții, 
fapt ce va asigura obținerea unor 
producții mari.

Ing. GH. PASCU 
R. ATANASESCU

La gospodăria a- 
gricolă da stat Cos- 
tești-Vale, din raio
nul Titu, au începui 
lucrările în cîmp. 
Conducerea gospo
dăriei a organizat 
grăpatul arăturilor 
din primele zile 
cu timp prielnic. Ia- 
tă-1 pe tractoristul 
Gheorghe Alexan
dru, de la secția 
Săicuta, lucrînd la 
pregătirea terenului 
cu grapa cu discuri.

Lucrări

Modernizări de drumuri

BACĂU (coresp. „Scînteii”). — 
Odată cu dezvoltarea industrială a 
regiunii Bacău s-au desfășurat și nu
meroase lucrări de modernizare și 
îmbunătățire a drumurilor. în pre
zent, regiunea dispune de o rețea de 
drumuri modernizate în lungime de 
circa 500 km. Cu cîteva zile în urmă 
au început lucrările de modernizare 
a drumului Bacău—Onești. Vor con
tinua și lucrările de modernizare a 
drumului Bacău—Moinești. Anul 
trecut s-au executat pe drumurile
locale un volum de 269 000 mc tera- 
samente și s-au așternut 161000 mc
material pietros.

de îngrijire a odoarelor
TIMIȘOARA (red. ziarului „Dra

pelul roșu“). — După ce au terminat 
semănatul culturilor din prima ur
gență, mecanizatorii de la gospo
dăria de stat Liebling, regiunea Ba
nat, au trecut la pregătirea supra
feței de 2 400 ha ce va fi însămînța- 
tă în această primăvară cu porumb.

în timp ce unii mecanizatori efec
tuează lucrări de fertilizare a solu
lui (pînă acum s-au administrat 175 
tone superfosfat, pe o suprafață de 
544 ha, iar pe 100 ha azotat de 
amoniu), alții discuiesc și.grăpează 
terenul.

Pînă în prezent au fost pregătite 
300 ha.

In zilele vacanței
A început vacanta 

de primăvară a elevi
lor. Pe lîngă odihna 
reconfortantă și orele 
suplimentare de... joa
că, zilele vacantei se 
anunță bogate, cu 
programe din care nu 
lipsesc excursia sau 
spectacolul de teatru, 
filmul ori întrecerea 
pe terenul de sport. 
Conducerile școlrior, 
cu sprijinul organiza
țiilor U.T.M., au luat 
măsuri menite să asi
gure pionierilor șl 
școlarilor o vacanță 
plăcută. Programele 
de activitate pe timpul 
vacantei prevăd , vizi
tarea unor obiective 
Industriale, a muzee
lor de artă, întîlniri cu 
fruntași din diferite 
ramuri de activitate, 
seri literare etc.

Un loc deosebit o- 
cupă în programul de 
vacanță capitolul „ex
cursii“. Numeroși elevi 
din București și din 
alte orașe vor vizita 
muzeul Doftana. Elevii 
din raionul Tr. Seve
rin vor face o excursie 
la casa unde a trăit 
Tudor Vladimirescu. 
Pionierii și școlarii 
craioveni vor fi oas

peții muncitorilor de 
la uzinele „Electropu- 
tere", de la Combina
tul de industrializare 
a lemnului din Tg. Jiu, 
de la Uzinele mecani
ce de la Tr. Severin. 
Ei vor poposi și în cî
teva gospodării colec
tive din regiune.

La Sinaia, Bușteni, 
Predeal, Tușnad și în 
alte localități pitorești 
au fost amenajate ta
bere turistice pentru 
elevi din diferite re
giuni. Agențiile O.N.T. 
vor organiza, de ase
menea, drumeții la 
cabanele din Bucegi, 
Piatra Mare, Piatra 
Craiului, Muntele Ro
șu ș.a. Numeroși elevi 
din regiunile Dobro- 
gea și Bacău vor 
face excursii la Bucu
rești și pe Valea 
Prahovei, în timp ce 
la Cluj, Năsăud, Baia 
de Arieș s-au făcut 
pregătirile necesare 
pentru primirea mici
lor drumeți din împre
jurimi.

în zilele vacantei au 
fost programate ci
cluri de filme artistice 
și documentare la clu
burile întreprinderilor. 
La căminele culturale

și casele de cultură 
vor avea loc specta
cole de teatru susți
nute de formații profe
sioniste și de amatori, 
simpozioane etc. Pe 
lîngă spectacolele pă
pușarilor, Palatul pio
nierilor din Capitală 
va prezenta micilor 
săi prieteni filmele 
„Festival Chaplin“, 
„Cîinele sălbatic Din
go“, „Baronul Mûn- 
chausen", „Călăto
rie spre centrul pă- 
mîntului” etc. Pe 
scenele caselor de 
cultură ale tineretului 
din București se vor 
desfășura concursurile 
echipelor artistice de 
amatori din rîndurile 
elevilor.

Din filele calendaru
lui vacanței elevilor 
din Capitală mai men
ționăm și „Carnavalul 
primăverii" de la Pa
latul Pionierilor. Agen. 
da sportivă ne indică 
întreceri de gimnasti
că, baschet, handbal, 
tenis de cîmp, organi
zate la București, Ga
lați, Constanța, Iași.

în fotografiile ală
turate : aspecte din a 
doua zi a vacanței.

Pe scena Casei de cultură a raionului 16 Februarie, la concursul echipelor artistice de amatori 
din rîndurile elevilor : o suită de dansuri romînești în interpretarea elevilor Școlii medii mixte nr. 1.

Duminică ia Constanța
CONSTANȚĂ (coresp. „Sein

teil“). — Am vizitat ieri cîteva 
cluburi și alte instituții culturale 
din oraș. Peste tot activitatea se 
desfășura din plin. în orele dimi
neții, la clubul S.N.C., sute de 
muncitori de la șantierul naval 
au ascultat conferința „Aspecte 
actuale ale situației internațio
nale“. în sala de șah a avut loc 
un concurs între secțiile electrică 
și navală, iar la cercul de mu
zică se aflau peste 55 de cursanți.

La Teatrul de stat, după pre
zentarea spectacolului cu piesa 
„Febre“ de Horia Lovinescu, cei 
aproape 600 de spectatori s-au 
întîlnit cu autorul piesei.

Colectivul teatrului de păpuși, 
a prezentat spectacolul „Micul 
prinț“. La clubul D.R.N.C. a avut 
loc un program artistic urmat de 
„balul marinarilor“.

O mare afluență de public au 
cunoscut cinematografele. La fil
mele prezentate ieri au participat 
peste 15 000 de spectatori. Dintre 
aceștia, multi' au văzut filmul 
„Lupeni 29“.

Pentru iubitorii de sport — în 
afară de meciul de fotbal dintre 
Farul și Dinamo București — 
ieri a avut loc întîlnirea de bas
chet dintre echipa feminină con- 
stănțeană și cea din Oradea, 
precum și finala campionatului 
regional de baschet.

Acele indicatoare ale 
aparatelor de măsură 
și control n-au coborit, 
de multă vreme, spre 
semnul zero. Ele osci
lează pe tabloul de con
trol din biroul dispece
rului, semn că morile 
brute și cele de ciment, 
cuptoarele de clincher, 
uscătoarele de materie 
primă de la Fabrica de 
ciment „Temelia" din 
Brașov funcționează din 
plin. Procesul tehnolo
gic nu îngăduie răcirea

cuptoarelor, în ele se 
arde cu foc continuu. 
Ieri dimineața, cină am 
vizitat fabrica, întregul 
proces de fabricație a 
cimentului era stăpi- 
nit de cîțiva oameni. 
Pe cocătorul Martin 
Croicea l-am găsit ur
mărind prin vizorul 
cuptorului procesul de 
ardere a- clincheru- 
lui. Granulatorul Ște
fan Szabo era și el la 
post. Iată-l în fotogra
fie pe lăcătușul de în

treținere Tiberiu Csam- 
par examinînd compor
tarea răcitorului de 
clincher.

La cuptorul nr. II — 
din care o parte se vede 
în fotografie — s-a făcut 
de curînd o reparație 
mijlocie în numai 14 
zile in loc de 20. Ca 
urmare a reducerii 
timpului de execuție a 
reparației, s-au putut 
cîștiga peste 1 000 tone 
de ciment.

(Foto : M. Andreescu)

Concert simfonic susținut 
de Muzica reprezentativă a armatei

Duminică seara a avut loc în sala 
Studioului de radioteleviziune un 
boncert- simfonic su&ținut-de Muzica 
reprezentativă a armatei cu con
cursul soliștilor și corului Ansam
blului de cînteee și dansuri al Ar
matei dirijat de general maior Du
mitru Eremia, laureat al Premiului 
de Stat.

La concert au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Chivu Stoi

ca, Alexandru Drăghici, Gheorghe 
Gaston Marin,, vicepreședinte al 
Consiliului, -de-Minișiri;. Mihail Elo- 
rescu, ministrul industriei petrolului 
și chimiei, precum și un numeros 
public.

Programul a cuprins lucrări de 
George Enescu, Liszt, Ceaikovski, 
Beethoven. Glier, precum și de Ion 
Dumitrescu și Dumitru Eremia.

Concertul s-a bucurat de un fru
mos succes. (Agerpres)

La practică
CERNA VODĂ (coresp. „Scînteii“). 

— De cîteva zile cei 227 elevi din 
anul III al Centrului școlar agricol 
Cerna Vodă au început practica în 
producție. Viitorii mecanizatori, re
partizați în-gospodăriile, de stat din 
reqiune, lucrează pe mașinile agri
cole, aplicînd în practică cunoștin
țele pe care le-au căpătat în 
școală.

In vizită la muzeul de istorie naturală „Grigore Antipa" din Capi
tală. Oaspeții — un grup de elevi din comuna Tomoșani, raionul 
Horezu. (Foto : R. Costin)

450 000 de flori
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").— în 

noile cartiere muncitoreșl'' din bulevar
dele Republici , Andrei Mureșanu și în 
alte centre ale Ploieștiulu' se vof extin
de în această primăvară zonele verzi pe 
aproape 50 000 m.p. Pe bulevarde și 
alei a început curățirea arborilor și 
arbuștilor ; în parcuri se pregătește te
renul pe care se vor planta peste 
450 000 de flori și 10 000 de arbuști 
ornamentali.

încălțăminte de primăvară

Colectivul Fabricii de încălțăminte 
„Solidaritatea”-Oradea a pregătit 
pentru sezonul de primăvară și vară’ 
24 modele noi de încălțăminte cu 
talpă lipită, 9 modele de încălțămin
te cusută pe ramă pentru femei și 
10 modele noi de încălțăminte pen
tru copii. Se produc în serie 35 de 
modele noi de încălțăminte „pentru 
litoral și munte. (De la ALEX. OR
BAN, tehnician).

Din scrisorile sosite la redacțieDupă cîteva ore
Miez de noapte. La furnalul nr. 

1 de la Uzina „Victoria", din Că- 
lan munca se desfășoară ca în 
plină zi. Deodată, mecanicul delà 
suflantele noi primește o veste. 
O transmite imediat. Ceva nu ' e 
în ordine. O defecțiune ivită la 
motorul electric pune în pericol 
activitatea furnalului. Muncito
rii iau măsuri urgente dar prima 
intervenție nu dă rezultatul do
rit. Schimbul de dimineață ur
mează să înceapă lucrul. Dar 
cum ? '

Maistrul electrician Gheorghe 
Romoșan chibzuiește ce e de fă
cut. Vin echipe de electricieni, 
bobinatori, lăcătuși.

— Tovarăși, furnalul trebuie să 
dea randamentul așteptat. Dacă 
trimitem motorul la Reșița, pînă 
ce va fi reparat vor trece cîte
va zile. Dar producția nu trebuie 
să stagneze.

Romoșan arată că va fi nevoie 
de pricepere și răbdare. Explică 
fiecăruia ce are de făcut. Sarcina 
nu-i ușoară.

Au urmat ore de muncă 
încordată. Nici Gheorghe Romo
șan, nici Ștefan Megheși, nici 
Viorel Marcu, nici Csapo Aladar 
sau Bauer Alfred nu și-au cruțat 
eforturile.

...Și iată că a venit momentul 
ultimei verificări. Mecanicul a- 
pasă pe buton. Sala întreagă se 
umple de zgomot. Acul manome- 
trului arată că furnalul funcțio
nează perfect. Defecțiunea a fost 
înlăturată după numai cîteva 
ore. întregul colectiv și-a făcut 
datoria.

ALEXANDRU TUZA 
electrician
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Inițiative și oameni

■■

o

în săptămîna înche- 
’iaiă, am primit mai 
multe scrisori de la 
Uzinele „23 Au
gust". Atenți la ce e 
important, cores
pondenții nu se 
mărginesc să înșire 
cîteva realizări și 
cifre, ci dezvăluie

metoda prin care s-a ajuns aci, nu trec sub tăcere 
greutățile, ci arată cum au fost înfrînte ele. Mai întîi 
însă despre o inițiativă.

Buletine de calitate pe sectoare. Strungarul Mihai 
Gheorghilaș și maistrul Leontin Rurcaru ne scriu că din 
inifiativa comitetului de partid, în uzinele „23 August” 
se întocmesc lunar buletine de calitate. Ele scot în 
evidență muncitorii și colectivele care au obținut rea
lizări în ridicarea calității, menționează deficientele și 
cauzele lor. Primul bulefm a fost retransmis prin 
radio-amplificare, afișat la toate gazelele de perete 
șl orelucrat în sectoare.

Altă inițiativă, din zona petrolieră a Olteniei, ne-o ves
tește Gh. Lupu de la schela Țicleni. Unora li s-ar putea 
părea că e vorba de un lucru mărunt, dor el merită atenție. 
„Odată eu sosirea primăverii — ne scrie corespondentul 
— colectivul a pornit o acțiune cuprinzătoare pen
tru înfrumusețarea tuturor secțiilor. Curățenie per
fectă la fiecare sondă, la distribuitoare, ame
najarea parcurilor de rezervoare și vopsirea separatoa
relor de ule: sînt cîteva din măsurile luate". Succes, 
tovarăși, și fie ca această campanie să fie cît mei... 
permanentă.

O inițiativă a crescătoarelor de păsări : în raionul 
Pașcani, crescătoarele strînse în consfătuire au primit 
chemarea la întrecere a tovarășelor lor de muncă din 
G.A.C. Moțca, Hălăuceșfi și Tătăruș. Printre obiectivele 
întrecerii sînt: îndeplinirea planului de scoatere din in
cubator, producția de ouă și carne livrată, o cît 
mai bună îngrijire a fiecărui pui. Știrea ne-a trimis-o 
corespondentul voluntar N. Boboc.

Nou ; o expoziție de lucru de mină a colectivistelor 
din comuna Recaș — Banat. Din cîte ne scrie pro
fesorul L. Dunajecz, se află aci costume naționale exe
cutate cu mare măiestrie, obiecte de arfă popu
lară printre care perne pictate în ulei. Zilnic, zeci da 
vizitatori semnează în cartea de impresii. Un lucru de 
refinut : alături de producția tradițională, femeile din 
Recaș au expus și opt tablouri pictate în acuarelă.

Bunu’ gospodar își pregătește vara sanie și iama... 
gheafă, ca să aibă răcoritoare în luna lui cuptor. Tov. 
Gh. Nemes ne scrie că în raionul Luduș, pe lîngă cele 
7 ghețare ce existau în 1962, s-au mai amenajat încă 
6, iar cantitatea de gheață însilozată a crescut cu peste 
două sute la sută. Ei critică însă cooperativele din 
Rîciu, Sînpefru ș.a. care au neglijat această problemă 
și scrie ■ „Ce vor răspunde conducătorii acestor coope
rative fn toiul verii, cind cetățenii le vor cere o bău
tură rece!".

Să ne întoarcem la Uzinele „23 August". La turnăto
ria de fontă scrie Marin Enache, secretarul organiza
ției de partid, au fost cazuri cînd fonta nu era de ca
litate corespunzătoare. „Unii au fost de părere că ar 
trebui să ne mărginim a cere conducerii secției să 
ia măsurile corespunzătoare. îmi aduc însă aminte 
că turnătorul Grigore Marin explica : „Mai bune 
rezultate vom avea dacă măsurile vor conținerezultate vom ... . _. __
analiza critică a faptelor, propunerile a zeci de 
oameni cu experiență". în continuare, corespondentul 
arată concret cum s-au alcătuit colective de analiză a 
unor probleme, cum s-au introdus apoi discuiarea și 
analizarea chiar pe locul de producție. Propunerile 
elaborate au făcut ca din 75 piese turnate în ianuarie 
pentru experimentare, doa' două să fie rebutate. E o 
scrisoare valoroasă, pentru că pune în lumină eforturile 
întregului colectiv și metodele folosite.

Din vecini, de la „Republica“, corespondentul I. Bo- 
ghean ne scrie frei pagini foarte interesante despre 
îmbunătățirea indicilor de utilizare a laminoarelor. 
Desigur, în rubrica de față nu pufem cita pe larg, 
dar astfel de materiale sînt foarte folositoare; adesea, 
dacă nu sînt publicate, ele slujesc la elaborarea unor 
articole de ansamblu. După ce înșiră cîfiva evidenfiafi 
în întrecerea de la laminoare, corespondentul adaugă : 

„Nu strică să spun cîteva cuvinte despre ei. Acum 
zece ani tovarășii Tașcă Mlhakea, B. Niță, Ceauș Ni
colae și alții au venit în uzină de pe băncile școlii 
profesionale. Ii cunosc bine : aveau pe atunci 17—18 
ani, dar nu s-au speriat de munca de ia laminoare, s-au 
încadrat în lucru cu atîta elan, îneît au fost repede 
promovați. îmi amintesc că lucram în aceeași echipă 
cu Dobre Ttidor. Tînăr, energic, disciplinat, a ajuns încă 
cu mulți ani în urmă șef de echipă. La fel și Tașcă Mi- 
halcea, care este astăzi secretarul unei organizații de 
bază P.M.R., de asemenea Ceauș Nicolae, șef de echipă. 
Ei sînt astăzi membri de partid".

lată unul dintre corespondenții fot mai numeroși care 
nu se mulțumesc să înșiruie numele oamenilor din jur, 
ci îi prezintă așa cum i-a cunoscut de-a lungul anilor. 
Se zice uneori că îndărătul realizărilor se ascund oa
menii ; însă în scrisorile unor asemenea corespondenți, 
oamenii înaintați nu se mai „ascund", ci sînt gafa dez- 
văluijj, uneori în culori vii.
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Pe scena artiștilor amatoriconcert
Danuta Kolodziejska și Istvan Antal

Sindicatului

Cineclub

Matinee cinematografice pentru

Paavo Berglund și Ion Voicu
■. ■

IOSIF CONTA •

Plans Swarowsky la Filarmonică

■construcției 
concepută

II ți pentru 
școlile me- 
programate 

martie—6 a-

studențesc

maestrului 
scop pentru

La Teatrul ,„C. I. Not- 
tara" are loc astă seară 
un spectacol cu piesa 
„Ziariștii" de Al. Miro- 
dan, dat de Casa de 
cultură a »fudenfilor

citoresc C.F.R. din Timișoara, care 
le-au vorbit despre activitatea -lor 
și le-au prezentat cîteva filme; de 
scurt metraj, realizate în cadrul 
cineclubului ceferiștilor.

Consiliului Superior al 
Agriculturii prezintă 
piesa „Băieții veseli" de 
H. Nicolaide. Regia a- 
parține lui Petre Popa.

„Grigore Preoteasa". Re
gia este semnală de Ta- 
deu Arsene.

La Teatrul pentru ti
neret ți copii, artiștii a- 
matori ai

O scenă din filmul „Rebelul“ — producție a studiourilor engleza

S. F.

In sala de așteptare a centrului de hematologie și trans-

Concertul Orchestrei Cinemato
grafiei, condus de dirijoarea polo
neză Danuta Kolodziejska, și avînd 
ca solist pe Istvăn Antal, din R.P. 
Ungară, s-a dovedit a fi o mani
festare artistică de valoare.

Piesa care a deschis programul, 
„Rapsodia II-a“ de George Ènescu, 
a fost tălmăcită nu numai cu înțe
legerea exactă a partiturii, ci și cu 
o intuiție sigură a subteXtului, a 
caracterului specific național al 
lucrării. în această interpretare s-a 
vădit interesul pentru muzica ro- 
mînească al tinerei dirijoare, a 
cărei activitate concertislică a 
contribuit la popularizarea — în 
Polonia — a numeroase creații ale 
compozitorilor noștri. Deși a păstrat 
partitura pe pupitru, Kolodziejska 
a condus pe de rost, indicînd cu 
precizie mai toate detaliile de 
scriitură.

Cunoscut și apreciat de publicu»

Paavo Berglund ests pentru a 
doua oară oaspetele țării noastre. 
Colaborînd, ca și în stagiunea tre
cută, cu Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii, dirijorul finlan
dez ne-a prezentat joi seara un 
concert al cărui program a fost 
realizat la o înaltă ținută artistică.

Berglund este un șef de orchestră 
bine conturat ; între extremele sale 
de sensibilitate și temperament gă
sim o profunzime muzicală deose
bită.

Toate intențiile sale sînt realizate 
printr-o gestică plastică adecvată. 
Putem avea rezerve în legătură cu 
maniera sa de a cînta Bach sau cu 
construcția 'arhitectonică a Simfo
niei a VIII-a de Șostakovici, dar 
ceea ce și-a propus, Berglund 
realizează cu pasiune, cu convin
gere.

Dirijor al orchestrei Radio din 
Helsinki, familiarizat cit tehnica în-

Sala de sterilizare a instrumentelor și îmbrăcămintei
Centrul de hematologie 

și transfuzie din Cluj este 
una din unitățile sanitare 
moderne date în folosință 
în ultima vreme. Centrul 
cuprinde laboratoare de 
biochimie, hematologie, 
imunologie, sérologie și 
bactériologie, înzestrate cu 
aparatură medicală co
respunzătoare, de înaltă 
tehnicitate : mașini de 
liofilizat plasmă și pre
parate, centrifugi (la rece 
și cald), ultra termo- 
state, fotometre și altele. 
Centrul de hematologie și 
transfuzie mai dispune de 
un sector de patologie, 
unde se fac tratamente am
bulatorii. Aprovizionarea 
cu singe este făcută de 
două salvări, iar în caz de 
urgențe acest serviciu îl 
face și „Aviasanul".

Zilnic pe poarta noului 
centru intră zeci de dona
tori. După ce li se face 
un minuțios examen de la
borator șt clinic, ei trec 
în sala recoltărilor, înzes
trată cu aparatură moder
nă, unde se efectuează o 
sterilizare perfectă. Ina- 

I inte de plecare, fiecărui

odonator i se servește 
masă consistentă.

Singele dăruit de acești 
oameni generoși pornește 
în două direcții : spre u- 
nitățile spitalicești, după 
ce în prealabil a mai 
suferit un examen de la
borator, sau spre alte sec
ții unde este transformat 
în diferite preparate sau 
derivate : plasmă nativă 
lichidă, plasmă 
filică, plasmă 
gamaglobuline, 
de fibrină 
pulbere) etc.

Noua unitate 
duce un aport
apărarea sănătății popula
ției, la salvarea de vieți 
omenești. Cu singele re
coltat la acest centru a 
fost salvată viața a nume
roși bolnavi. Numărul do- 

e în continuă 
Acum, în evi-

comitetului regio- 
Cruce Roșie sînt 
numele a peste

antihemo- 
liofilizată, 

produse 
(pelicule,

sanitară a- 
deosebit la

natorilor 
creștere, 
dența 
nai de 
înscrise 
18 000 de donatori.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scinteii”

Ca și contemporanul său Gustav 
Mahler, compozitorul austriac An
ton Bruckner este un oaspete foarte 
rar al concertelor simfonice. Mulți 
dirijori sînt descurajați de dimen
siunile excepțional de ample ale 
simfoniilor sale. Se tem ca nu 
cumva publicul să se plictisească 
urmărind o muzică ce depășite 
durata medie a unei simfonii. Un 
asemenea mod de a pune proble
ma nu este cel m'ai artistic. Lun
gimea sau scurtimea unei opere 
își are 
ei, dar 
trebuie 
lucrări.
forța, noblețea, originalitatea idei
lor compozitorului. în prezența lor, 
chiar și desfășurările neobișnuit 
de întinse par firești, trec neremar
cate. Bruckner ne transportă într-o 
lume a sărbătorescului unde nu 
este nimic convențional ; compozi
torul, aș spune, îl clasicizează pe 
Wagner și-l romantizează pe Bach.

Trebuie avut apoi în vedere că, 
în virtutea complexității și am
ploarei ei, muzica lui Bruckner, ca 
și cea a lui Mahler, se cere pre
zentată într-un iei special : fără 
includerea în program a unor alte 
piese mari, de felul concertului cu 
solist, poemului simfonic, suitei 
etc, ci doar a unei scurte piese 
introductive.

fără îndoială importanța 
nu de la acest element 
pornit în aprecierea unei 
Esențiale sînt adîncimea,
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După cum se știe, sfaturile popu

lare au de rezolvat sarcini multiple 
și complexe. între acestea un loc 
important ocupă grija și răspunde
rea lor pentru realizarea volumu
lui sporit de construcții de locuințe 
și social-culturale.

Sub îndrumarea comitetului regio
nal de partid, Comitetul executiv al 
Sfatului popular regional Mureș-Au
tonomă Maghiară a obținut în ulti
mii ani realizări însemnate în 
domeniul construcțiilor locale. Ast
fel, în anul 1962, din fondurile 
de Investiții alocate pentru sfatul 
popular regional s-a dat în folosință 
o suprafață locuibilă de peste 32 000 
mp, 32 săli de clasă în mediu ur
ban, 2 policlinici în localitățile To- 
plița și Luduș și altele. Ponderea 
lucrărilor social-culturale a repre
zentat mai mult de jumătate din 
volumul total de investiții al sfatu
lui popular regional.

Planul pe anul 1963 pune în fața 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional sarcini sporite față 
de anul trecut. Pentru realizarea a- 
cestora pe baza experienței de pînă 
acum, au fost luate măsuri, încă 
din anul 1962, pentru a pregăti 
condițiile necesare desfășurării rit
mice a lucrărilor de construcții 
în acest an. Cunoscînd ce lu
crări trebuie efectuate, comite
tul executiv al sfatului popular re
gional a avut posibilitatea să îndru
me și să controleze felul în care se 
pregătesc proiectanții, constructorii 
și beneficiarii de lucrări, pentru 
crearea unor condiții cît mai favo
rabile desfășurării în ritm susținut 
a activității de construcții.

A fost analizat din timp planul 
de construcții-montaj pe anul 1963 
și, prin măsuri concrete, a fost asi
gurată o corelare mai bună a 
planului constructorului cu progra-

mul activității de proiectare. în 
scopul eliminării deficiențelor ca 
au mai existat uneori în ampla
sarea construcțiilor de locuințe, 
comitetul executiv al sfatului popu
lar regional a format încă de 
la jumătatea anului trecut un colec
tiv de cadre tehnice competente, 
care a trecut la alegerea amplasa
mentelor pentru viitoarele construc
ții de locuințe, sub conducerea vice
președintelui de resort. Colectivul a 
studiat la fața locului posibilitățile 
de amplasare în mai multe variante. 
Propunerile făcute au creat condiții 
pentru gruparea construcțiilor de lo
cuințe în imediata apropiere a do
tărilor tehnico-edilitare, într-o serie 
de orașe din regiune ca Tg. Mureș, 
Reghin, Miercurea Ciuc și Odorhei. 
în cursul trimestrului III al anului 
trecut s-au întocmit documentațiile 
tehnice pentru construcții de locu
ințe cu o suprafață de peste 
16 000 m p. La data de 15 februa
rie a.c. s-a terminat proiectarea în
tregului volum de construcții de lo
cuințe cu sarcina de dare în folosin
ță pe anul 1963.

Pe lîngă faptul că proiectarea con
strucțiilor de locuințe noi pe anul 
în curs a fost terminată din timp, 
s-au mai asigurat proiecte pentru 
32 săli de clasă în mediu urban, a- 
menajarea băilor calde din stațiunea 
•Tușnad și alte lucrări. Toate acestea 
vor asigura constructorului condiții 
pentru a munci ritmic și a termina 
lucrările la datele înscrise în plan.

Ridicarea gradului de confort al 
locuințelor a constituit o preocu
pare de seamă a comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional. 
Am urmărit ca încă de la proiec
tare să se asigure extinderea 
încălzirii centrale în cît mai multe 
orașe ale regiunii. Asemenea locu
ințe se vor realiza, de pildă, în o-

rașele Toplita și Miercurea Ciuc. 
Ansamblurile respective sînt prevă
zute cu centrale termice proprii. 
Acestea vor alimenta cu căldură în 
prima etapă peste 100 apartamente, 
în orașele Reghin și Tîmăveni, am
plasarea locuințelor în apropierea 
imediată a centralelor termice exis
tente a creat posibilitatea racordă
rii la acestea a unui număr de pes
te 100 apartamente, realizîndu-se 
astfel o utilizare rațională a com
bustibilului, economisirea unei can
tități importante de lemne de foc și 
cărbuni.

Este bine cunoscută importanța 
aprovizionării ritmice a șantierelor 
cu materialele de construcții nece
sare. în această direcție au existat, 
mai ales în prima parte a anului 
trecut, o seamă de deficiențe. în 
scopul preîntîmpinării lor, au fost 
luate măsuri. încă din toamna anu
lui trecut, pentru a asigura șantie
rele cu materiale de construcții în 
primul rînd din resurse locale. în 
acest an, producția de materiale de 
zidărie (cărămizi și țigle) va crește 
cu peste 4 milioane bucăți, iar pro
ducția de prefabricate de beton 
(fîșii cu goluri pentru planșee) — 
cu 70 la sută față de anul precedent.

Urmărirea calității lucrărilor stă 
in atenția comitetului executiv. în 
vederea ridicării continue a nive
lului calitativ al construcțiilor so- 
cial-culturale, în special a locuințe
lor, s-a trecut la recepția pe faze 
de lucrări și la întărirea controlului 
tehnic de calitate de pe șantiere cu 
cadre competente și exigente. în 
scopul unei documentări mai concre
te se vor organiza periodic de către 
proiectant și executant consfătuiri 
cu locatarii. Ele au menirea să 
contribuie la îmbunătățirea continuă 
a soluțiilor de proiectare, a gradului 
de confort și a calității lucrărilor.

Asigurarea cu cadre de muncitori 
calificați și cadre tehnice medii a 
sectorului de construcții și proiecta
re din regiune constituie, de aseme
nea, una din preocupările de bază 
ale comitetului nostru executiv. în 
același timp se vor organiza cursuri 
de scurtă durată în vederea comple
tării cunoștințelor tehnice ale mun
citorilor, în special în ce privește 
însușirea noilor metode de lucru.

Pe linia îmbunătățirii muncii noa
stre în construcții și proiectare, un 
sprijin deosebit am primit din par
tea comitetului regional de partid, 
care a analizat periodic activitatea 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional, indicînd măsuri 
concrete pentru lichidarea lipsurilor 
și greutăților ce au existat, în anu
mite momente, în realizarea sarci
nilor de plan. Sub îndrumarea co
mitetului regional de partid, în luna 
februarie s-a organizat o consfătui
re cu constructorii și proiectanții, 
la care au participat și activiști de 
partid și de stat, cadre tehnice din 
aparatul sfaturilor populare și bene
ficiarii de lucrări. Participanțij la 
consfătuire au subliniat faptul că în 
anul acesta va trebui să se acorde 
mai multă atenție organizării muncii 
în 2—3 schimburi și ridicării pro
ductivității muncii în toate schim
burile.

Măsurile luate pînă acum pentru 
îmbunătățirea muncii de execuție și 
proiectare, priceperea și hărnicia 
muncitorilor, precum și experiența 
acumulată, constituie o bază traini
că pentru realizarea în, cele mal 
bune condiții a construcțiilor prevă
zute în acest an. 
ne vom îndrepta 
contribuind astfel 
înfrumusețarea în 
șelor regiunii.

Spre acest lucru 
toate eforturile, 
la dezvoltarea și 
continuare a ora-

DUMITRU PUNI
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regii’”" 

Mureș-Autonomă Maghiară

nostru, pianistul Istvăn Antal, so
listul Concertului ni. 3 de Beetho
ven pe care l-am ascultat apoi, 
■și-a evidențiat calitățile mai ales 
.în mișcările ■extreme ale concertu
lui, culminînd în însuflețitul final 
jare a fost, de altfel, bisat.

Un punct de greutate al .progra
mului l-a constituit, pentru diri
joare, Simfonia I-a de Brahms. 
Ascultînd-o, am apreciat constanța 
și simetria tempilor în prima parte 
și în a patra, -simțul 
dramatice a simfoniei, 
ca un monolit.

învățînd din arta 
George Georgescu, 
care a venit la noi ca bursieră a 
Ministerului Culturii și Artelor din 
R. iP. Polonă, valorificîndu-și pro
priile calități, talentata șefă de 
orchestră va dobîndi din ce în ce 
mai frumoase succese artistice.

EUGEN PRICOPE

registrărilor, preocupat continuu 
de problemele artei dirijorale mo
derne, Paavo Berglund a reușit 
ca, în puține repetiții, să rezolve 
problemele atît de dificile ale Sim
foniei a VIII-a de Șostakovici, ob- 
ținînd o realizare deosebită a a- 
cestei simfonii ’monumentale.

în acest concert, dirijorul finlan
dez a avut ca solist pe violonistul 
nostru de frunte Ion Voicu. Inter
pretarea concertului de Beethoven 
a confirmat seriozitatea muncii Iui 
Ion Voicu, profunzimea sa muzi
cală. în afară de .pasajele de vir
tuozitate .remarcabil executate, 
(,,cadenza“ a îneîntat prin echili
brul și precizia ei), momentele de 
intensă poezie din partea mediană 
a concertului au lost cîntate cu o 
grijă deosebită pentru construcția 
ei grandioasă și totodată înari
pată.

Este ceea ce a înțeles pe deplin 
dirijorul vienez Hans Swarowsky 
care, de la pupitrul Filarmonicii 
„George Enescu", a făcut cunoscu
tă publicului bucureștean Simfonia 
a VJII-a de Bruckner. Cum comen
tau glumeț unii ascultători, a lost 
concertul cel mai scurt deși con
ținea cea mai lungă simfonie. în 
program n-a mai figurat decît 
tripticul simfonic al lui Zeno Van- 
cea ■(„Preambul“, „Intermezzo li
ric“ și „Marș"), compoziție' bine
cunoscută, cu momente orchestrale 
ingenioase, mai ales în partea a 
III-a plină de umor prokofievian.

Sobru și echilibrat, Swarowsky 
a trecut simfonia lui Bruckner prin 
filtrul unei viziuni clasice. A sub
liniat în ea nu ceea ce îl lega pe 
compozitor de contemporanii săi 
Wagner și Mahler — fiorul între
bărilor neliniștitoare — ci gran
doarea monumentală a arhitectu
rii. Fraza muzicală este condusă 
de el cu fermitate, limpezime și 
rectitudine, nealunecînd totuși ni
ciodată spre scolasticism. Nu se 
poate spune că este o interpre
tare vibrantă și interiorizată, dar 
este întotdeauna profund muzicală.

în acest concert, Filarmonica 
bucureșteană a dovedit încă o 
dată că se ridică la un nivel pe 
care nu greșim dacă îl numim eu
ropean. Cu cîtă strălucire au cîntat 
alămurile cărora Bruckner le-a 
conferit un rol extrem de impor
tant 1 Cîtă noblețe în cînt la in
strumentele de coarde 1 Ce efect 
covîrșitor au întotdeauna interven
țiile acestui maestru al percuției 
care este Dumitru Lepădat 1

Publicul a reacționat cu același 
entuziasm cu care a salutat, acum 
cîteva luni, prima audiție a Sim
foniei a IX-a de Bruckner, realizată 
de Mircea Basarab. Căldura sa 
era nu numai un omagiu adus in
terpretării, dar și o dovadă că el 
a îndrăgit această muzică. Este 
de sperat că popularizarea operei 
compozitorului austriac 
tinua.

va con-

GEORGE BĂLAN

(coresp. „Scînteii"). — 
într-una din sălile Pa-

Expoziție a pictorilor amatori
BRAȘOV

La Brașov, 
latului de cultură, s-a deschis ex
poziția artiștilor plastici amatori 
din localitate. Sînt expuse peste 60 
de lucrări în ulei, acuarelă, peniță.

La Casa de cultură a studenților 
din Timișoara a luat ființă de cu- 
rînd un cinec/lUb la care participă 
■studenți din localitate. Studenții 
icineașiti amatori s-au întîlnit cu 
cineaști amatori de la clubul mun-

întreprinderea cine
matografică de stat a 
orașului București pro
gramează pe timpul 
vacanței de primăva
ră a elevilor — la ci
nematograful „Copii
lor", precum și la 
„Timpuri Noi", „Flo- 
reasca", „Barbu Dela
vrancea", „Alexandru 
Popov”, „23 August",

„Unirea", „Mihail E- 
minescu", „30 Decem
brie", „înfrățirea între 
popoare“, „Maxim 
Gorki“, „Olga Bande”, 
„Flacăra", „Constan
tin David”, „llie Pin
tilie", „Munca“, „Ti
neretului”, „George 
Bacovia“, „Luceafă
rul“ și „Volga” — o 
serie de matinee cu

copii și tineret
filme pentru copii și 
tineret. Vor rula trei 
cicluri de filme pentru 
preșcolari, elevi din ci
clul I ți 
elevi din 
dii. Sînt 
între 22
prilie peste 50 de fil
me artistice și docu
mentare.

care va rula pe ecrane în săptămîna aceasta. Regia : Robert Day.
O scenă din filmul „Rebelul“ — producție a studiourilor engleze 

— care va rula -pe ecrane în săptămîna aceasta. Regia : Robert Day. 
Scenariul : Halan Simpson, Ray Gallon. Este o satiră plină de haz 
la adresa ridicolelor producții ale ariei obstrucționiste și la adresa 
snobilor care-i țin isonul. In rolul principal are o creație valoroasă 
actorul Tony Hancock.

Scenariul : Halan Simpson, Ray Gallon. Este o satiră plină de haz
la adresa ridicolelor producții ale artei obstrucționiste și la adresa
snobilor care-i țin isonul. In rolul principal are o creație valoroasă
actorul Tony Hancock.

Agendă muz
Luni, 25 martie, orele 

20,00, la Ateneul R. P. 
Romîne va avea loc un 
recital de orgă dat de 
Helmut Plattner. în pro
gram lucrări de Andrei 
-Porfetye, César Franck, 
Bach ș.a.

Joi, 28 martie, oreie 
19,50, orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii va 
prezenta în studioul de 
pe str..Popov 02, un con
cert simfonic. în program: 
Simfonia a XVI-a de Di- 
mitrie Cuclin (prună au
diție); Concertul nr. 1 în 
Mi bemol major pentru

pian și orchestră de Fr. 
Liszt (solistă : Maria Car- 
daș); Uvertura la opera 
„Benvenuto Cellini” de 
H. Berlioz. Va dirija Ema- 
noil Elenescu.

Vineri, 29 martie, oie- 
le 20,00, în sala mică a 
Palatului R.P. Romine va 
avea loc un recital de 
lieduri susținut ûe Nico
lae Secăreanu, acompa
niat la pian de Nicolae 
Rădulescu. In pcogtam lu
crări de Haendel, Schu
bert, Mussorgski, Mihail 
Joia, Paul Constautines- 
cu, Pascal Bentoiu ș. a.

ic a l ă
Sîmbătă, 30 martie, o- 

rele 20,00 și duminică 31 
martie, orele 20,00, or
chestra simfonică a Fi
larmonicii de stat „Geor
ge Enescu” va prezenta 
ia Ateneul R.P. Romîne, 
sub conducerea maestru
lui George Georgescu, un 
concert simfome. în pro
gram : Trei dansuri ro- 
mînești Je Theodor Rc- 
galski; Concertul penfru 
pian și orchestră în Sol 
major de Ravel (solistă : 
Magda Tagliaferro, 
ta) și Simfonia a 
de Schubert.

Fran- 
Vli-a

iiiiș id

în atelierul de restaurare al secției de istorie a muzeului Brukenthal din 
Sibiu. Restauratorii Petru lacoviță și Gertrud Scltink lucrează la restaura
rea unor vase din epoca bronzului, descoperite la Vințul de Jos, regiunea 
Hunedoara. (Foto ; Agerpres)

TEATRE * SflaKsarm * ‘Tëlev/zlune
TEATRE : Teatrul de Operă șl Bale 

al R. P. Romîne : Recital de canto ș 
balet — (orele 19,30). Filarmonica de sta 
„George Enescu" (Ateneul R. P. Romi 
ne) : Recital de orgă. Helmut Plattnei 
— (orele 20). Institutul de Artă teatral, 
șl cinematografică „I. L. Caragiale“ (bei 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Spectaco 
Shakespeare — (orele 15). Teatrul satiri; 
muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : C; 
la revistă — (orele 20). O.S.T.A. (Sal; 
Dalles) : Alo. aici e Stroe ! — (orele 20,30)

CINEMATOGRAFE : Noapte necruță 
toare — cinemascop : Patria (bd. Ma 
gheru 12—14), 1 Mal (bd. 1 Mai 322). Rc 
belul : rulează la cinematografele Repu 
blica (bd. Magheru 2), I. C. Frlmu (bd 
6 Martie 16), Grivița (calea Griviței - 
lîngă podul Basarab). Rîul șl moartea 
rulează la cinematografele Magheru (bd 
Magheru 29), Elena Pavel (bd. 6 Marti; 
14), Floreasca (str. I. S. Bach 2). Bunic: 
Sabella : rulează la cinematografele V 
Alecsandri (str. Grigorescu 24), 13 Sep 
tembrie (după-amiază — str. Doamnei 9) 
Alex. Sahia (cal. Văcărești 21), Arta (cal 
Călărași 153), Libertății (str. 11 Iunie 75) 
Vacanță la mare — cinemascop : Bubu 
reștl (bd. 6 Martie 6), Gh. Doja (cal. Gri- 
viței 80), 23 August (bd. Dimitrov 118) 
Așa se fac cancelarii : Tineretului (cal 
Victoriei 48). Miorița (cal. Moșilor 127). 
O călătorie spre centrul pămîntulul — 
cinemascop (seria I-a) : Victoria (bd. f 
Martie 7), V Roaită (bd 1 Mal 57), Ște 
fan cel Mare (seria II a — șos. ștefan

cel Mare). Șapte dădace : Central (bd. t) 
Martie 2), Popular (str. Mătăsarl 31). 
Festivalul Chaplin : Lumina (bd. 6 Mar
tie 12), Iile Plntilie (șos. Colentlna 84). 
Volga (șos Iile Pintilie 61), Olga Banele 
(cal. 13 Septembrie 196). Program de fil
me documentare : Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Balada husarilor : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (str. 13 De
cembrie 5—7). Dosarul furat : înfrățirea 
intre popoare (bd, Bucureștii-Noi), Par
tea ta de vină : Cultural (piața Ilie Pin
tilie 2). Patru inimi : rulează la cinema 
tograful Alex Popov (cal. Griviței 137) 
Clinele sălbatic Dingo : 8 Martie (str
Buzești 9—11). învierea — ambele serii : 
rulează la cinematograful C-tln David 
(șos. Crîngași 42). Fata cu care am fost 
prieten î Unirea (bd. 1 Mai 143). Camelia : 
Flacăra (cal. Dudești 22). Cinci oameni 
la drum : rulează la cinematograful T. 
Vladlmirescu (cal. Dudești 97). Oameni șl 
fiare — ambele serii : Munca (șos. Mi
hai Bravu 221). Divorț italian : Moșilor 
(cal. Moșilor 221). Povestea anilor înflă
cărați — cinemascop : G. Coșbuc (piața 
G. Coșbuc 1). Meșter la toate : rulează 
la cinematograful G. Bacovla (șos. Giur
giului 3). Tizoc — cinemascop : Drumul 
Serii (str. Drumul Serii 30). Baronul de 
Mftnchausen : 30 Decembrie (cal. Feren 
tari 86). Povestea unei nopți stranii ; Lu
ceafărul (cal. Rahovel 118). Departe de 
patrie : Aurel Vlaicu (șos. Cotroceni 9). 
Marile speranțe : rulează la cinemato
graful B. Delavrancea (bd. Libertății 
70-72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19.15 — Pentru pionieri 
și școlari. 19,45 — Vitrina literară. 20,30 
— Filmul artistic : „Căzută din tună" — 
o producție a studiourilor din R. S. 
Cehoslovacă. 21,55 — Telesport. In înche
iere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA?
In cursul zilei de ieri vremea a fost 

rece și umedă cu cerul schimbător, mai 
mult acoperit în sudul și estul țării. Au 
căzut precipitații sub formă de ninsoare 
în toate regiunile țării. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, cu intensificări în 
Dobrogea și Bărăgan, predominînd din 
nord și nord-est Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 7 grade la Tr. Seve
rin șl minus 3 grade la Cîmpulung Mus
cel. Avrămeni și Tg. Neamț. La 
București: vremea a fost umedă, cu ce
rul acoperit. Au căzut precipitații sub 
formă de ninsoare. Vînt potrivit din 
nord-est. Temperatura maximă a aerului 
a fost de 3 grade.

Pentru următoarele trei zile — 26, 27, 28 : 
vremea se încălzește ușor și treptat, cer 
schimbător. Precipitații izolate. Vini 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară, minimele vor fi cuprin
se între plus 4 și minus 6 grade, local mal 
scăzute la început, iar maximele între 
plus 5 și plus 15 grade. Pentru București: 
vremea se încălzește ușor șl treptat, cer 
schimbător, vînt slab pînă Ia potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.
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Apărarea „Petrolului“ asaltată de lapidiștî

Sala a 
aplauze 

adresate 
Botvin-

de rugbi 
pentru

A. LILIENTHAL 
mare maestru 

internațional de șah

ob- 
mi- 
tac- 

pe

național, a producției in
și agricole, a veniturilor

ȘAH

De regulă, despre un meci în care 
victoria e obținută la astfel de pro
porții nu se spun prea multe lucruri. 
Partida Rapid—Petrolul, în ciuda fi
nalului ei, a avut o desfășurare an
trenantă, deși nu de un prea bun 
nivel tehnic, datorită și stării tere
nului. Jucătorii ambelor echipe au 
luptat totuși cu multă dîrzenie pen
tru fiecare minge. Rapldiștii au do
minat în prima repriză, ploieștenii 
într-a doua.

Cei ce au văzut meciul din tri
bunele stadionului 23 August (circa 
30 000 de persoane) ca și telespec
tatorii âu putut să remarce orien
tarea de joc, stilul ofensiv și eficace 
al echipei bucureștene, care a 
dus, d’e altfel, și la succesul ei. 
înaintarea (Năsturescu, Balint, Ione- 
scu, Georgescu, Kraus) și-a hărțuit 
tot timpul adversarul. încă din pri
mele minute a trecut hotărîiă la 
atac, derutînd apărarea adversă, 
care, în treacăt fie spus, s-a pre
zentat destul de slab. Jucînd combi- 
nativ, folosind mult extremele, rapi- 
diștii âu ajuns destul de ușor în 
fața porții lui Sfetcu. La primele 
două goluri, Fronea și respectiv 
Sfetcu trebuie însă considerați 
coautori alături de rapidiștii Geor
gescu și lonescu, care au introdus 
fără eforturi mingea în poartă. Era 
minutul 23 cînd scorul arăta 2—0 
pentru bucureșteni. Patru minute 
mai tîrziu, la un contraatac al Pe
trolului, Badea a fost faultat în careu 
de un rapidist. Lovitura de la 11 
metri corect dictată de arbitru a 
fost transformată de Vasile Anghel. 
Acest prim gol înscris de ploieșteni 
avea să fie și ultimul. Meciul se 
dispută în continuare într-un ritm 
viu, dar pierde din claritate, deoa
rece jucătorii se înghesuie mult pe 
centru. Spectatorii au asistat cîte- 
odată la veritabile grămezi speci
fice rugbiului, cu cîte 9—10 jucă
tori în jurul balonului. Aproape de 
sfîrșitul primei reprize, rapidiștii în
scriu din nou prin lonescu, care 
transformă o lovitură de la 11 metri, 
în urma hențului comis în careu de 
Anton Munteanu.

In repriza secundă. Petrolul are Deschiderea cuplajului din Bucu- 
într-adevăr mai mult timp inițiativa, rești au furnizat-o echipele Progre

sul și Minerul-Lupeni. Jocul a luat 
sfîrșit cu scorul de 2-1 în favoarea 
echipei bucureștene. După aspectul 
general al partidei, un rezultat de 
egalitate ar fi fost mai echilibrat căci 
jucătorii celor două formații au „de
monstrat" timp de 90 de minute — 
în egală măsură — posibilitățile mo
deste de care dispun. Partida nu s-a 
ridicat nici un moment la valoarea 
pe care spectatorii o așteaptă de la 
două echipe care activează în prima 
categorie.

Ținînd seama de eforturile pe care 
federația de specialitate le depune 
pentru ridicarea calitativă a fotba
lului, ar trebui atrasă atenția antre
norilor acestor echipe asupra modu
lui în care au înțeles să-și pregă
tească fotbaliștii, care ieri, pe teren, 
au avut o comportare slabă atît din 
punct de vedere tehnic cît și tactic.

C. M.

.....sSBill :

A

WmW''

află pe locul 5 în clasament, iar 
Petrolul pe locul următor. Pentru 
echipa ploieșteană contează însă 
mai puțin la ora actuală situația din 
clasament, cît faptul că jucătorii au 
arătat ieri o formă slabă. Aceasta 
nu poate decît să-i neliniștească pe 
suporterii formației, căci miercuri, 
după cum se știe, Petrolul are de 
susținut un meci important la Buda
pesta în cadrul „Cupei orașelor 
tîrguri“. Fotbaliștii ploieșteni au 
însă posibilități ca în această întîl
nire internațională să facă un joc 
bun în compania valoroșilor adver
sari — Ferencvaros Budapesta.

I. DUMITRIU

DINAMO—FARUL CONSTANȚA
CLASAM

PROGRESUL—MINERUL 2—1

dar înaintașii ploieșteni au căutat 
numai poziții optime de șut. La ast
fel de situații favorabile n-au ajuns 
însă de prea multe ori deoarece 
bUcureștenii s-au dovedit prompți în 
apărare. în această parte a jocului 
echipa Rapid contraatacă ceva mai 
rar, dar deosebit de periculos. Sco
rul devine 4—1 în minutul 63 cînd 
Dan Coe venit din urmă înscrie cu 
capul la un corner. Ultimele două 
puncte le marchează Kraus.

In urma victoriei de ieri. Rapid se

CONSTANȚA (prin, telefon). — Deși 
a dominat în cea mai mare parte a 
meciului, echipa constănțeană a 
părăsit terenul învinsă, unicul gol 
al partidei fiind înscris în minutul 
68 de centrul atacant dinamovist, 
Ene II, printr-un șut din voie de la 
20 m, la o centrare a lui Selimesy. 
In prima repriză, jocul s-a desfășu
rat mai mult în jumătatea de teren 
a dinamoviștilor, care s-au apărat 
însă cu multă dîrzenie. In această 
parte a meciului, echipa oaspete 
n-a tras nici un șut la poartă.

La începutul reprizei a doua, jocul 
se echilibrează, fotbaliștii bucureș- 
teni, reușind să inițieze atacuri din 
ce în ce mai periculoase. După în
scrierea golului însă, dinamoviștii 
se retrag în apărare, reușind pînă 
la sfîrșit să destrame numeroasele, 
dar în același timp dezordonatele 
atacuri ale echipei constănțene și 
să păstreze astfel rezultatul.

S-au remarcat Datcu, Nunveiler 
III, Éne II de la Dinamo și Stancu 
și Neacșu de la Farul Constanța. A 
condus corect arbitrul Macovei din 
Bacău.

1. Dinamo București
2. Steaua
3. Știința Cluj
4. Steagul Roșu
5. Rapid
G. Petrolul
7. Farul
8. Știința Timișoara
9. C.S.M.S.

10. Progresul
11. U.T.A.
12. Crlșana Oradea
13. Minerul
14. Dinamo Bacău

E N T u L
ÎS 8 6 2 27:12 22
16 8 5 3 39:27 21
16 8 4 4 27:20 20
16 9 1 6 28:29 19
18 7 4 5 31:25 18
16 7 3 6 35:21 17
1G 7 3 6 35:29 17
16 7 3 6 26:23 17
16 4 8 4 28:34 16
16 5 4 7 21:27 14
1« 5 2 9 28:32 12
16 4 3 9 15:33 11
16 3 4 9 16:37 10
16 2 5 9 14:28 9

ȘTIINȚA CLUJ— U.T.A. 4—1

M. POPESCU
STEAGUL ROȘU—ȘTIINȚA

TIMIȘOARA 3—2

Srate de motătosi
Sîmbătă și duminică, la bazinul a- 

coperit Floreasca a avut loc un con
curs de înot al elevilor școlilor spor
tive din țară. La start s-au prezentat 
peste 250 de concurenți. în nume
roase probe s-au întrecut cîte 30-50 
de. participanți, iar acele cronome- 
trelor au înregistrat unele rezultate 
excelente.

Fără nici o îndoială că în acest an 
tradiționalul concurs (aflat la a treia 
ediție) la care s-au prezentat elevi 
din București, Reșița, Sibiu, Timi
șoara,. Tg. Mureș, Cluj, Arad, Ora
dea și Galați, a însemnat un succes 
real, atît prin numărul partici- 
panților cît și prin cel al rezulta
telor înscrise în foile de concurs.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”).— Pe 
un teren îngreunat de zăpada căzu
tă înainte și în timpul jocului la 
Brașov, partida dintre Steagul Roșu 
și Știința Timișoara a atras, în ciuda 
timpului friguros, numeroși specta
tori, care au asistat la un joc viu 
disputat.

Victoria echipei locale se datorește 
unei mai bune orientări tactice, pre
cum și jocului ofensiv practicat de 
brașoveni. înaintașii și-au creat o 
serie întreagă de ocazii favorabile 
dintre care 3 au fost fructificate. 
Astfel în minutul 22 Seredai îl des
chide pe Hașoti care după o cursă 
scurtă centrează pînă la Necula care 
înscrie stabilind scorul primei re
prize.

Celelalte două goluri au fost reali
zate în repriza secundă de Hajdu în 
minutul 55 și Necula în minutul 60. 
In acest meci studenții timișoreni au 
practicat un joc „închis”, bazat mai

practicat un fotbal mult pe contraatacuri. Totuși în mi
nutul 57 Mlțaru profită de o oprire 
a întregii apărări brașovene și în
scrie unicul gol pentru echipa sa.

S-au remarcat Pescaru, Seredai, 
Necula și Hajdu de la Steagul Roșu 
și Georgescu, Petescu și Mlțaru de 
la Știința Timișoara.

CLUJ (ooresp. „Scînteii”).— Me
ciul de fotbal dintre Știința Cluj și 
U.T.A. a oferit celor peste 15 000 de 
spectatori multe faze spectaculoase. 
Știința a dominat majoritatea timpu
lui, aceasta reflectîndu-se și în ra
portul de cornere de 12—1 în fa
voarea ei. După ce Moldovan și 
Adam ratează ocazii favorabile la 
început, în minutul 8 Ivansuc șu- 
tează fulgerător de la 18 metri și 
înscrie primul gol. Studenții mai ra
tează cîteva ocazii și spre sfîrșitul 
reprizei încetinesc ritmul. Oaspeții 
profită de un contraatac și în mi
nutul 38 Sîrbu centrează, ■ mingea 
trece peste portarul Rîngheanu ieșit 
inoportun din poartă și intră în 
plasă.

Nu trec decît două minute și Po
pescu ridică scorul la 2-1 în favoarea 
Științei, înscriind peste portarul Co- 
man. în repriza a doua, studenții 
insistă mai mult și Adam înscrie cel 
de-al 3-lea gol cu capul în minutul 
33. Horațiu Moldovan pecetluiește 
scorul partidei în minutul 43. Scor 
final 4—1 pentru Știința.

CRIȘANA—-C.S.M.S. 0—0

STEAUA—DINAMO BACĂU
3—2

BACĂU (red. ziarului „Steagul roșu*). 
Ieri la Bacău, echipa bucureșteană 
Steaua a reușit să termine învingătoare 
meciul cu echipa locală la o diferență 
minimă, deși conducea la un moment 
dat cu 3—0 ! Jucătorii echipei Steaua 
au acjionat simplu ți eficace în timp ce 
dinamovițfil eu 
confuz.

Au înscris Constantin în minutul 38, 
Tăfaru, minutul 40, Cacoveanu, minutul 
54 pentru Steaua și Eftimie în minutul 
60 și Publik, minutul 83, dlnir-o lovi
tură da la 11 metri, pentru dinamovițti.

*

șl ptnă acum 
prolesloniști 
pe ringurile 
și altor țări

Austriacul Egon Zimmermann 
cel mal bun schior al acestui sezon. 
Titlul l-a fost atribuit de un grup de 
ziariști sportivi, cronicari de schi din 
diferite țări.

Federația de fotbal din Chile a ho
tărî! să sisteze orice activitate com- 
petițîonală în semn de protest față 
de hotărîrea guvernamentală de a 
bloca rețetele tuturor spectacolelor 
sportive.

lui Kid Parret, argentlneannl Lavo- 
rante a plătit scump gloria efemeră. 
Făcut KO la 21 septembrie 1962 La- 
vorante nu și-a revenit nici pînă 
astăzi, cu toate Intervențiile medicilor 
care l-au operat de trei ori.

Agenția France Presse transmite că 
începînd din anul 1900 
aproape 500 de boxeri 
și-au găsit moartea 
S.U.A., Franței, Angliei 
capitaliste,

întrecerea a scos în evidență nume
roase talente tinere promițătoare.

Iată și cîteva dintre cele mai bune 
rezultate :

Fete 33 m. delfin : Anca Andrei 
(Reșița) 25”7 ; 66 m bras : Marino 
Vichy (Buc.) 59”7 ; 33 m liber ; Eu
genia Popescu (Buc.) 23” ; 33 m spa
te : Anca Andrei (Reșița) 26” 2; 100 
m bras : Stela Szekely (Sibiu) 1’33”7; 
66 m liber : Cristina Hohai (Reșița) 
49”3.

Băieți 33 m bras : Andrei Ear- 
bas (Buc.) 31”2 ; 66 m liber : Șerban 
Pop (Timișoara) 44”4 ; 100 m bras : 
Ladislau Costa (Timișoara) 1’23”; 33 
m spate : Mircea Hohoiu (Reșița) 
25” ; 66 m delfin : Zeno Giuraza 
(Reșița) 46”6 ; 100 m liber : Fritz 
Negier (Sibiu) l’04”6; 100 m delfin: 
Dan Boerescu (Sibiu) 1’18”5.

★
în cartea sa, în care tși povestește 

cariera sportivă, atletul Vladimir Kuț 
menționează că tn ultimii șase ani 
de activitate el a alergat peste 55 000 
de kilometri, ceea ce înseamnă o 
scurtă promenadă zilnică de 25 km...

★
Pentru a putea asigura sumele ne

cesare pentru organizarea finalei Cu
pei Davls, programată la sfîrșitul 
lunii decembrie la Adelaida, federa
ția australiană de tenis a hotărît să 
apeleze la contribuția „voluntară” a 
unei firme comerciale de... înghețată. 
Singura condiție impusă de firmă : 
să-și facă nestingherită reclama pro
duselor sale I

★
Un grup de antrenori din țările 

sud-americane au hotărît să ceară fe
derației internaționale de baschet să 
studieze propunerea lor care prevede 
introducerea în acest sport a două 
categorii : una a Jucătorilor de bas
chet pînă la 1,90 m și alta peste a- 
ceastă înălțime I

*
Federația austriacă de natațic a 

cerut să i se acorde dreptul să orga
nizeze în acest an campionatul euro
pean de înot artistic. Federația inter
națională de natație a respins aceasiă 
cerere sub motivul că nu sînt întru
nite condițiile necesare atît regula
mentare cît și cele privind numărul 
de participanți care este foarte redus.

4r.
In ultimele luni boxul proiesionlst 

a tăcut numeroase victime tn S.U.A. 
După moartea tn condiții tragice a

într-un concurs de ciclism desfășu
rat pe velodromul din Tbilisi, a fost 
descoperit un sprinter cu calități fi
zice excepționale. La vîrsta de 18 
ani, gruzinul Omar Phakadze este înalt 
de 1,80 m și cîntărește 94 kg. în 
cursa de viteză pe ultimii 200 m el a 
realizat timpul de 11’6/10. Phakadze a 
fost selecționat în lotul olimpic al 
U.R.S.S.

la Havana s-a desfășurat recent un 
simultan de șah la... 1141 de mese. 
Simultanul a fost dat de 
tri și fruntași ai șahului 
care dintre ei a avut în 
adversari.

40 de maeș- 
cuban. Fie- 
medie 30 de

*

Șafranek fundașul dreapta al echi
pei cehoslovace de fotbal Dukla este 
absolvent al clasei de vioară a Con
servatorului din Praga. De cîte ori 
pleacă în deplasare Șafranek nu uită 
să-șl ia vioara cu el pentru a exersa.

înțelegeți, desigur, 
dragi prieteni, că pen
tru toți iubitorii jocu
lui de șah, ziua de 
sîmbătă a fost neobiș
nuită, emoționantă.

Cu mult înainte de 
inaugurarea meciului, 
am porniț spre Tea
trul de Estradă, iar cu 
jumătate de oră îna
inte ca arbitrul me
ciului să pună în 
funcțiune cronome- 
trul, sala era plină.

Minutele de aștep
tare au trecut pe ne
observate. Și iată că 
pe scenă teatrului au 
apărut campionul lu
mii și pretendentul la 
acest înalt titlu. Ei 
n-au reușit însă să în
ceapă jocul la timp : 
au trebuit să țină sea
ma de „cordonul“ so
lid al fotoreporterilor 
și operatorilor cinema
tografici. Abia după 
ce scena s-a golit, ma
rele maestru suedez 
Sthalberg a avut posi
bilitatea să apese bu
tonul cronometrelor.

Așadar, lupta a 
ceput !

Jucînd cu albele, 
Tigran Petrosian face 
de obicei prima mu
tare cu pionul din fața 
reginei. Tradiția n-a 
fost încălcată nici de

Corespondentă 
din Moscova

astă dată. Curind s-a 
văzut că Botvinnik a 
ales apărarea Nimzo- 
vici. Trebuie remar
cat că în debut pre
tendentul la titlul 
mondial a evitat o 
luptă ascuțită. Acest 
lucru nu a fost ceva 
neobișnuit, căci el în
clină întotdeauna spre 
o luptă pozițională. 
Dar a jucat prea ti
mid. El a realizat 
schimbul pionilor de 
centru sperînd să 
țină un avantaj 
nim. Dar această 
tică nu l-a găsit 
Botvinnik nepregătit.

Acesta a egalat pozi
țiile. iar apoi, prin 
mișcarea pionului de 
pe marginea flancului 
regelui, a început o ac
țiune energică. Petro
sian a întârziat cu ro
cada și curind regele 
său a ajuns intr-o po
ziție grea. Botvinnik 
și-a regrupat forțele 
și a început un atac 
cu figurile dină, una 
după alta, lovituri pu
ternice pe ambele 
flancuri ale adversa
rului. Și iată epilogul: 
la cea de-a patruzeci 
și una mutare, în
tr-o poziție lipsită de 
orice speranțe, Petro
sian a cedat, 
izbucnit în 
furtunoase 
măiestriei lui 
nik.

1—0 pentru campi
onul lumii. In săptă
mâna aceasta se vor 
juca trei partide.

Fruntașele clasamentului 
fiind plecate din București 
a susjine îùtîlniri cu echipe din Ti
mișoara și Petroșeni, au lăsat loc 
altor meciuri pe afișul duminical. 
Toate cele trei partide programate 
ieri în Capitală au avut darul să 
rețină atenția 
lui cu balonul 
care prezenta 
Dinamo servea 
reșteană noii 
Constanța, Gloria reîntîlnea pe 
terna sa rivală C.S.M.S. Iași, iar 
Progresul, pornit cu bine în actuala 
competiție, avea de suportat asaltul 
Unirii.

Din păcate, vremea n-a fost priel
nică ceea ce a făcut să iasă mai 
mult în evidență necesitatea cupla
jelor, deoarece pe un timp rece ca 
cel de duminică, puțini s-au 
metat să străbată distanțele 
stadioanele Dinamo, Gloria si 
greșul ca să asiste la toate

pasionaților sportu- 
oval deoarece fie- 
un interes aparte : 
prima replică bucu- 

promovate Farul 
e-

încu- 
dintre 

Pto- 
parti- 

dele. Ninsoarea și vîntul au dat o 
notă de duritate întregii etape, rug- 
biștij trebuind să facă eforturi de
osebite pentru a tezista.

Efortul cel mai de seamă solicitat 
celor aproape 100 de jucători care 
au evoluat ieri a fost însă de na
tură tehnică. Intr-adevăr, balonul 
greu, terenul alunecos, vizibilitatea 
redusă dimineața din cauza ninsorii 
șl traiectoria ciudată a mingii pur
tate de vînt au constituit probe de 
dificultate la care deopotrivă au fost 
supuși rugbiștii. Poate de aceea me
ciurile n-au fost destul de specta
culoase, întrucît au Ieșit în eviden
tă numeroase deficiențe de natură 
tehnică : pase greșite, opriri nesi
gure ale balonului, șuturi imprecise, 
acțiuni tactice inoportune, pe alocuri

sărăcie de mijloace tactice și din 
toate acestea o nedorită rezultantă: 
nervii. Ieri au fost eliminați de pe 
terenurile de rugbi mulți jucători. 
Ghica Matei (Unirea), F. Vicol și R. 
Făgărășanu (Progresul), M. Serbu 
(Dinamo), S. Lasou (Gloria) au căzut 
pradă nervilor printre altele și da
torită unor incapacități tehnico-tac- 
tice mai evidente în condițiile spe
ciale ale luptei sportive în împre
jurările arătate.

Scorurile au fost minime, excepție 
făcînd cel realizat de campioana 
Grivița Roșie care, la Timișoara, a 
înregistrat și ieri scorul — record 
al etapei : 23—6 în compania for
mației studențești. In rest, doar Di
namo, fără a străluci, a totalizat 11 
puncte în fața celor 15 rugbiști
constănțeni, neprimind nici unul,
ceea ce creează impresia unei vic
torii 
fiind următoarele : Gloria—C.S.M.S. 
3—0 (0—0); Progresul—Unirea 6—0 
(3—0); Știința Petroșeni—Steaua 
0—6; Rulmentul Bîrlad—Știința Cluj 
3—6.

Sesiunea Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 24 (Agerpres).— La 
sesiunea Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, în curs de desfășurare la 
Budapesta, a luat cuvîntul Jénos 
Kâdăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare. El a arătat 
că programul guvernului Republicii 
Populare Ungare este stabilit prin 
hotărîrile Congresului al VIII-lea al 
P.M.S.U. Noi trebuie să muncim pen
tru construirea deplină a socialismu
lui, să îndeplinim și să depășim pla
nul cincinal, care prevede creșterea 
venitului 
dustriale 
reale pe cap de locuitor. în toate 
ramurile 
le au învins relațiile de producție 
socialiste.

Scopul principal al politicii noas-. 
tre externe, a spus Jânos Kâdăr, este 
menținerea păcii, slujirea cu devo
tament a cauzei progresului omeni
rii. împreună cu toate țările socia
liste, noi apărăm și cerem respecta
rea principiului coexistenței pașnice. 
Tn conformitate cu aceasta, noi spri
jinim propunerile Uniunii Sovietice 
îndreptate spre asigurarea păcii și 
securității popoarelor.

In încheiere, Jânos Kâdăr a vorbit 
despre propunerea prezentată de gu
vern și adoptată de Consiliul Prezi
dențial al R.P Ungare cu privire 
la înfăptuirea în țară a unei largi 
amnistii a persoanelor condamnate 
în ultimii ani pentru diferite delicte 
civile, penale și politice.

Adunarea de Stat a aprobat pro
gramul guvernului R.P. Ungare pre
zentat de J. Kâdăr.

0 „mișcare contra armamentului 
atomic" a luat ființă în Franța

Paris a avut 
de presă la 

Claude Bourdel

comode, celelalte rezultate

La 
ferință 
cisfuî 
cunoștință întemeierea organizației in
titulate Mișcarea contra armamentului 
atomic (M.C.A.A.), a1 căre: președinte 
de onoare este cunoscutu biolog, prof. 
Jean Rostand. în cuvîntul său, C, Bour- 
det a anunța* că primul ob'ecf'v al 
mișcări' este lupta împotriva creării 
une: „forfe nucleare proprii' de către 
Franța. Dezarmarea nucleară 
zată de M.C.A A. — a spus 
rul — nu constitué pentru

loc o con- 
care publi- 
a adus la

EM. VALERIU

Franța^Țara Galilor 5*3
PARIS 24 (Agerpres).— Peste 30 000 

de spectator au urmări» la Paris meciul 
international de rugbi dintre selecțio
natele Franței ți Tării Galilor confînd 
pentru ;.Turneul celor 5 nafiuni". Rug- 
biștii francez au obținu* victoria cu 
scoru1 de 5—3 (0—3).

în clasamentul final al competiției, 
primul loc este ocupat de Anglia cu 7 
puncte urmată de selecționatele Fran
ței și Scoției cu cîfe 4 puncte, Irlandei 
3 puncte și Țări' Galilor 2 puncte.

preconi- 
vorbito- 
această 

organizație decît o oarte a dezarmării 
generale în favoarea căreia va acționa 
activ. Mișcarea tranceză va sprijini 
toate măsurile de dezangajare ca, da 
pildă, crearea de zone denuclearizate 
și neutralizate, în special în Europa. 
M.C.A.A. va colabora cu mișcarea pen
tru pace din Franța, precum și cu Con
siliul Mondial Păcii — a declarat 
vorbitorul.

Rasiștii sud-africaiii 
moDiltzcazâ unități militare 

împotriva negrilor

ORADEA (prin telefon). — Echipa 
locală nu a putut cîștiga jocul dis
putat pe teren propriu în compania 
formației ieșene C.S.M.S. La capătul 
celor 90 de minute scorul a rămas 
alb.

P R O N O S P O RT
din 24 martie
București 
Știința Tim.
- Steaua

Concursul
Farul — Dlnamo 
Steagul Roșu — 
Dlnamo Bacău - 
știința Cluj - U.T.A.
Crlșana — C.S.M.S.
Progresul — Minerul
I.M.U. Medgidia — Dlnamo Obor 
Progresul Alexandria —

C.F.R. Roșiori
Flacăra Morenl —

Prahova Ploiești
Unirea Hm. Vîlcea —

Dlnamo Pitești
A.S.M.D. Satu Mare —

C.S.M. Cluj
C.S.O. Baia Mare —

Crlșul Oradea
Vagonul Arad — C.S.M. Reșița

a.c.
(0-1)
(3-1)
(2—3)
(4-1)
(0-0)
(2-1)
(1-0)
(0-1)
(0-2)
(1—2)
(3-1)
(3-0)
(2-2)

2 
1
2
1
x

1
1
2
2

1

1

t

s-au
Olim-

care
I.C.F. 

mani-

Cele trei întâlniri desfășurate 
dimineață în sala Floreasca, în 
drul ultimei etape a returului cam
pionatului republican feminin de 
baschet, au prilejuit dispute atracti
ve, de un bun nivel tehnic (cu ex
cepția primei partide, în care 
întâlnit formațiile bucureștene 
pia și I.C.F.).

In ciuda scorului, sever cu 
au cîștigat jucătoarele de la 
(64—32), ambele formații au
festat în joc lipsuri serioase, arătând 
în acest fel că situația lor în cla
sament nu este întâmplătoare. Ex
ceptând doar cîteva scurte perioade, 
meciul s-a caracterizat în general 
printr-o mișcare lentă a jucătoare
lor, lipsită de orientare tactică și 
printr-o imprecizie exasperantă în 
aruncările la coș (mai ales din par
tea Olimpiei), fapt inadmisibil pen
tru jucătoare de primă categorie.

A doua întâlnire, cea dintre Voin
ța București și Voința Tg. Mureș, a 
oferit un meci interesant, vioi și va
riat, aplaudat în repetate rînduri de 
spectatori.

Echipele au luat pe rînd condu
cerea, scorul avînd o evoluție strîn- 
să în majoritatea timpului. Spre

sfîrșit însă, formația bucureșteană a 
dat dovadă de mai multă decizie în 
acțiuni, terminând învingătoare cu 
scorul de 58—49.

Confruntarea dintre Știința Bucu
rești și Rapid, care avea să desem
neze pe câștigătoarea primei serii, a 
constituit un veritabil „derbi“ al eta
pei, în care protagonistele au de
monstrat o bună pregătire. Studen
tele sînt cele care deschid scorul și 
conduc în primele minute, apoi si
tuația se echilibrează treptat. De 
ambele părți se construiesc faze 
spectaculoase, bine fructificate. Do
rind să-și ia revanșa pentru înfrân
gerea suferită în turul campionatu
lui în fața formației studențești, ra- 
pidistele luptă cu mai multă ardoare 
spre sfîrșit, reușind să cîștige parti
da la diferență de cinci coșuri. Scor 
final : 63—53 pentru Rapid.

A. CONSTANTIN

JOHANNESBURG 24 (Agerpres).
Corespondentul din Johannesbura 

al agenției France Presse anunță, că 
în cele mai mari, arase ale țării au 
fost, puse în stare de alarmă unitățile 
militare alcătuite din coloni albi și 
au fost chemați sub arme rezer
viștii din trupele comandos. Co
respondentul. se referă la știri 
ale ziarelor „Post” și „Sunday 
Express“ care scriu, că la Pretoria 
„s-a dat alarma” pentru „albii din 
unitățile comandos“ și pentru cele
lalte unități înarmate. Ziarul. „Post" 
lasă să se înțeleagă că aceste mă
suri ale autorităților au fost deter
minate de zvonuri despre tulburări 
în suburbiile Pretoriei și Capetown- 
ului locuite de. africani, precum și in 
Transkei.

„Sunday Express" precizează că 
soldaților din regimentul de rezer
viști din Pretoria, li s-a interzis să 
apa.ră izolați pe străzile orașului de 
teamă că „elementele subversive" 
cum îi denumesc rasiștii pe patriota, 
africani — să nu-i deposedeze de 
arme.

Un regim barbar

haltere I 8 recorduri republicane de juniori
Au luai sfîrșit campionatele indivi

duale ale |ării rezervate halterofililor 
juniori. Cu acest prilej au fost stabilite 
în total 8 recorduri republicane de ju
niori la diferite stiluri de către Gh. 
Mincu, C. Kelemen și Z. Fiat.

lată lista noilor campioni de juniori 
în ordinea categoriilor : Z. Fiat (C.S.M. 
Reșifa) 255 kg record ; A. Dumitrescu 
(Siderurgistul Galați) 260 kg ; V. Adler 
(Electromotor Timișoara) 290 kg ; F. 
Marton (C.S.M. Cluj) 330 kg; O. Cris-

fescu (Sirena) 307,5 kg ; C. Kelemen 
(Dinamo Obor) 355 kg record ; Gh. 
Mincu (Dinamo Obor) 395 kg record.

In cadrul unul concurs al lotului re
publican. „semimijlociul* Lisias lonescu 
a stabilit două no recorduri republica
ne de seniori la cat. semimijlocie. El a 
„smuls* 117,5 kg șl a totalizat la cele 
trei stiluri 382,5 kg (vechile recorduri 
erau de 112,5 și respectiv 380 kg).

(Agerpres)

zile cunoscuta atletă australiană Betty 
Cuthbert a corectat recordul lumii în 
proba de 440 yarzl. Ea a realizat în ca
drul unui concurs disputat la Brisbane 
timpul de 53”3/10. Zilele trecute la Mel
bourne, Cuthbert alerqase această distan
tă în 53”5/10.

Selecționata de lupte clasice a R. P. 
Romîne, aflată în turneu prin U.R.S.S., a 
sosit la Alma-Ata, capitala Kazahsta- 
nului. Aici, luptătorii romîni au susținut 
o întîlnire amicală cu reprezentativa A- 
sociatiei sportive „Lokomotiv”. Victoria 
a revenit echipei romîne cu 5,5—2,5 
puncte.

a sărit
4,95 m

Atletul american John Pennel 
cu prăjina din „fibre de sticlă” 
într-un concurs în aer liber desfășura! 
la Memphis. Acest rezultat corectează cu 
1 cm recordul mondial oficial deținut de 
finlandezul Pentti Nikula.

Federația italiană de fotbal a hotărît 
să suspende de la orice activitate spor
tivă pe cei 7 jucători din echipa F.C. 
Neapole, care au fost dovediți că au fo
losit „doping” în meciul disputat la 27 
ianuarie cu F.C. Milano.

Concursul internațional de schi de la 
Arasa (Elveția) a luat sfîrșit cu desfă
șurarea probei de slalom uriaș. La mas
culin a cîștigat L. Leitner (R.F.G.) urmat 
de elvețianul G. Gruenenfelder și 
austriacul H. Messner. Edith Zimmermann 
(Austria) a cîștigat proba feminină, 
a întrecut-o 
Haas.

Ea 
pe compatrioata sa Christi

Pentru a doua oară In decurs de 7

în meciul 
nală ale 
echipa F.C. 
(3—0) pe Odense (Danemarca), calificin- 
du-se în semifinale. Primul meci reve
nise echipei din Nürnberg cu 1—0.

retur pentru sferturile de fi* 
„Gupei cupelor” la fotbal, 
Nürnberg a învins cu 6—0

După lucrarea „A- 
frica așteaptă anul 
1960“, o carte antico
lonialistă despre Afri
ca, ziaristul italian 
Angelo Del Boca a 
scris o nouă carte ca 
urmare a călătoriei 
sale în Africa de sud : 
„Apartheid — neliniș
te si durere". Iată cî
teva din impresiile 
autorului :

„Să încep prin a 
spune că negrii n-au 
drept de vot, nu pot 
să-și aleagă sau să-și 
schimbe locul de mun
că, nu pot să fie pro
prietarii unei bucăți 
de pămînt nici chiar 
în cadrul „rezervații
lor" ? Ei n-au voie să 
intre într-un hotel, 
într-un restaurant sau 
într-un loc de distrac
ții rezervat albilor. Nu 
pot să călătorească 
alături de albi. Nu se 
pot așeza pe băncile 
pe care stau albii, nu 
se pot servi de ascen- 
soarele lor, Nu se pot 
căsători decît cu o fe
meie de culoare. Nu 
pot pătrunde în gări 
sau în oficiile poștale 
pe aceeași poartă pe 
care intră albii. Nu 
pot frecventa școlile, 
universitățile și bi
bliotecile rezervate al
bilor. Nu pot locui în 
orașele albilor și. dacă 
muncesc în aceste o-

rațe, sînt nevoiți să 
locuiască la 15—20 de 
km de ora?. Dacă un 
negru lucrează în ora
șul albilor nu-și poate 
lua cu el familia. Cînd 
moare, un negru este 
îngropat intr-un cimi
tir rezervat numai oa
menilor de culoare. în 
1943 a fost promulgată 
o lege care a stabilit

Impresiile unui ziarist 
Italian despre Africa 

de sud

că nici un african nu 
are dreptul să locuia
scă într-o zonă urbană 
mai mult de 72 de ore 
dacă nu lucrează în 
acel loc de 10—15 ani 
fără întrerupere. A- 
ceeași lege a stipulat 
că africanii, mulatrii 
și asiaticii trebuiau să 
locuiască în zone spe
ciale.

A fost instituit un 
fel de carnet, cu a- 
proape 100 de pagini, 
in care este trecută 
ziua nașterii ziua în
cheierii contractului 
de muncă, suma im
pozitelor etc. Dacă ne
grul pierde sau uită 
undeva, acest carnet, 
este aspru pedepsit.

1960, opt, 
în 
de

■ Pînă în
albi reprezentau 
Senat 12 000 000

oameni de culoare- în 
1960 această reprezen
tanță a fost abolită. 
Dar nu numai atât : a 
fost ratificată legea 
cu privire la „înăbuși
rea comunismului“ 
lege care dă ministru
lui justiției posibilita
tea de a lipsi ne orice 
cetățean de drepturile 
sale civile, fără nie? 
un fel de proces. Tre
buie adăugat că a fost 
votată și o lege care 
interzice orice legătu
ră între două persoane 
de rasă diferită. Dacă 
un magistrat socotește 
că un negru este leneș 
și „de nedorit“. îl 
poate trimite la mun
că forțată oe timp de 
doi ani. într-o colonie 
agricolă.

In Africa de sud 
sînt legalizate pedep
sele corporale. Dacă 
pentru educația albi
lor guvernul cheltuie
ște 44 de lire sterline, 
pentru un negru chel
tuiește numai 8. Pe 
pământurile rezerva
țiilor muncesc numai 
femeile. Le vezi aple
cate, cv copilul legat 
la spate, condamnate 
la singurătate și la 
mizerie. Le este inter
zis să-și vadă bărbații 
care lucrează în oraș.

Acesta este regimul 
cel mai. barbar, cel 
mai mîrșav din în
treaga lume".
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O declarare a președintelui Kennedy

BONN 24 (Agerpres).— Ministerul 
Afacerilor Externe al Germaniei oc
cidentale a anunțat că reuniunea 
miniștrilor de externe ai țărilor 
„Uniunii Europei occidentale”, pro
gramată pentru zilele de 29 și 30 
martie la 
loc. După 
de presă

Bonn nu va mai avea 
cum au anunțat agențiile 
și ziarele occidentale, a-

O comunic ar e
care intirzie...

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Statele Unite continuă să exercite 
presiuni asupra Braziliei. Curînd 
după ce guvernul Brazilian a decla
rat că nu va împiedica desfășurarea 
la Rio de Janeiro a Congresului la- 
tino-american de solidaritate cu 
Cuba, S.U.A., după cum relatează 
corespondentul din Washington al a- 
genției Associated Press, au lăsat să 
se înțeleagă că „au hotărît să întîr- 
zie anunțarea ajutorului financiar 
pentru Brazilia".

Comunicarea Casei Albe referi
toare la creditul american pentru 
Brazilia, în valoare de aproximativ 
500 milioane de dolari, era așteptată 
la 22 martie, după terminarea trata
tivelor cu ministrul finanțelor al 
Braziliei, Dantas. Comunicarea nu a 
fost însă făcută, la fel cum nu a a- 
vut loc nici proiectata întîlnire din
tre Dantas și președintele Kennedy.

ceastă reuniune urma să constituie 
prilejul unei reîntâlniri între un mi
nistru englez și miniștri ai țărilor 
Pieței comune, inclusiv Franța.

Diplomația occidentală a desfășu
rat o intensă activitate pentru a 
obține o asemenea înțelegere, încer- 
cînd să atenueze astfel, pe calea unor 
contacte directe, încordarea evidentă 
în relațiile dintre guvernele francez 
și englez, ca urmare a torpilării de 
către Franța a tratativelor pentru 
aderarea Angliei la Piața comună. 
Agenția Associated Press scrie că la 
Bonn ca și la Paris nu se ascunde 
faptul că reuniunea a fost contra
mandată ca urmare a faptului că 
„Franța nu dorește să discute situa
ția creată prin veto-ul său față de 
aderarea Angliei la Piața comună”.

TOKIO 24 (Agerpres). — Peste 
70 000 de oameni ai muncii din 
orașul Fukuoka s-au întrunit la 
24 martie într-un miting în par
cul Higasikoen pentru a protesta 
împotriva, tratativelor japono- 
sud-coreene și a ancorării sub
marinelor atomice americane în 
porturile Japoniei, împotriva ex
tinderii de către americani 
zei militare din Itadzuke, 
propiere de Fukuoka.

După miting a avut loc o 
demonstrație. Aproape 100 000 de 
oameni s-au îndreptat spre baza 
militară a S.U.A. din Itadzuke 
scandînd „Cerem lichidarea ime
diată a bazei".

a ba- 
în a-

mare

In S.U.A. șomajul se va intensifica
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

„Dacă nu vom accelera ritmul dez
voltării economice a țării, nivelul 
șomajului va fi de 7 la sută chiar și 
fără o depresiune economică” — a 
declarat la 23 martie la Chicago pre
ședintele S.U.A., J. Kennedy, în le
gătură cu problema folosirii brațelor 
de muncă.

Referindu-se la problema încadră
rii în muncă a tineretului american, 
Kennedy a declarat : „In prezent, 
muncitorii sub 25 de ani, deși ei re
prezintă doar a 5-a parte din forța 
de muncă a țării, alcătuiesc o trei
me din numărul șomerilor. Situația 
tineretului se agravează prin faptul 
că din fiecare zece elevi ai școlilor 
medii, patru părăsesc cursurile spo
rind și mai mult numărul muncito-

Șirilor necalificați cărora le este 
mai greu să găsească de lucru”.

Președintele Kennedy consideră că 
o altă cauză a înrăutățirii situației 
în domeniul folosirii brațelor de 
muncă ar fi „dezvoltarea automati
zării producției”.

„Din pricina șomajului, a subliniat 
președintele S.U.A., Statele Unite au 
pierdut un miliard zile-muncă, ceea 
ce echivalează cu încetarea lucrului 
în întreaga țară pe timp de mai bine 
de trei săptămîni. Toată nenorocirea 
constă în aceea, a spus în continua
re Kennedy, că șomajul crește după 
fiecare declin economic și se va in
tensifica și mai mult în anii urmă
tori din pricina creșterii și mai mari 
a numărului brațelor de muncă”.

După publicarea concluziilor „comisiei înțelepților"

Minerii francezi au hotărît 
să continue greva

Conferința internațională 
pentru amnistierea deținuților 

Si deportaților politici greci
PARIS 24 (Agerpres). — La Paris 

continuă lucrările Conferinței inter
naționale pentru amnistierea gene
rală a deținuților și deportaților po
litici și pentru respectarea drepturi
lor omului în Grecia.

In ședința din dimineața de 24 
martie au luat cuvîntul Thalis Boli
via, președinta Comitetului grec pen
tru apărarea drepturilor omului și 
cetățeanului, care a subliniat că as
tăzi în Grecia sînt călcate în picioare 
toate drepturile și libertățile, iar 
constituția a fost transformată în- 
tr-un simplu petic de hîrtie. Ceilalți 
vorbitori, reprezentanți ai opiniei 
publice din Anglia, Franța, Italia au 
exprimat simpatia față de poporul 
grec cerînd amnistierea deținuților 
și deportaților politici din Grecia,

Minerii francezi au intrat în 
a 24-a zi a eroicei lor greve. 
După cum a anunțat agenția 
France Presse, în seara de 23 mar
tie la Paris au fost date publicității 
concluziile „comisiei înțelepților“, 
instituită conform indicațiilor auto
rităților, în vederea „precizării” si
tuației minerilor francezi și stabilirii 
„caracterului real" al dezideratelor 
lor economice.

Concluziile atestă că salariile oa
menilor muncii din industria carbo
niferă și de la minele de fier 
sînt inferioare cu 7,4 la sută nivelu
lui de salarizare din alte ramuri ale 
economiei naționalizate. Dar, potri
vit datelor uniunilor sindicale ale 
minerilor, nivelul salariului mineri
lor francezi este cu 11 la sută in
ferior nivelului salariilor oamenilor 
muncii din alte ramuri naționalizate 
ale economiei franceze.

In cursul zilei de 24 martie au 
avut loc negocieri între reprezen
tanții sindicatelor și ai direcției mi
nelor, în baza concluziilor „Comisiei 
înțelepților“. In seara aceleiași zile 
negocierile au fost întrerupte de
oarece nu s-a putut ajunge la o în
țelegere. La scurtă vreme după în
treruperea negocierilor, reprezen
tanții celor trei centrale sindicale 
(Confederația Generală a Muncii, 
sindicatele creștine și Fotcb Ou
vrière) au anunțat că greva va con
tinua, întrucît autoritățile nu niimai 
că nu au acceptat revendicările mi
nerilor — mărirea salariilor cu 11 
la sută — dar au încercat să amîne 
chiar și .acordarea procentului ne
mulțumitor de 7,4 la sută recoman
dat de comisie.

O atmosferă de nemulțumire șt

mai maia față de recomandările co
misiei domnește în rîndurile munci
torilor de la uzinele de gaz și elec
tricitate și ale muncitorilor de la 
căile ferate, precum și din alte ra
muri ale economiei, întrucît „co
misia înțelepților“ le-a recunoscut o 
„întârziere” a salariilor, inferioară 
celei a minerilor, de numai 4 la 
sută.

LARGĂ ACȚIUNE
DE SOLIDARITATE A POPULAȚIEI 

CU GREVIȘTII

In întreaga Franță continuă 
vasta campanie de solidaritate a 
populației cu minerii greviști. Mari 
demonstrații ale greviștilor și mem
brilor familiilor lor au avut loc în 
orașele Colmar și Macon.

Continuă, de asemenea, colecta
rea de mijloace financiare pentru 
fondul greviștilor. „L’Humanité Di
manche“ precizează că la 23 martie 
în întreaga Franță s-au colectat 
peste 600 milioane franci vechi. 
Muncitorii și funcționarii mai multor 
întreprinderi din Paris șl provincie 
au propus să doneze salariul lor pe 
o zi pentru fondul de ajutorare al 
minerilor. Această nouă mărturie a 
solidarității proletare a oamenilor 
muncii francezi cu frații lor mineri 
aflați în grevă a devenit deîndată 
cunoscută la Paris ca și în 
orașe din Franța. Ea a avut un 
ternie ecou în rîndurile a zeci 
mii de muncitori și funcționari, 
prezent, colectarea de fonduri 
desfășoară sub lozinca : ;,Guvernul 
scontează înăbușirea mișcării gre
viste a minerilor prin înfometare. 
Minerii contează pe noi : să-i aju
tăm I“.

alte 
ou- 
do 
în 
se

Ce înseamnă „oameni de prisos" ?
Intr-un articol publi

cat de ziarul vest-berli- 
nez „Tagesspiegel” se a- 
rată că Germania occi
dentală este și țara ce
lor 300 000 de „oameni 
de prisos”. „Șomeri, stu
denți exmatriculați, ne
gustori ambulanți făliți,

artiști fără angajamen
te — toți aceștia, scrie 
ziarul, formează o ade
vărată armată ce își 
duce existenta la peri
feria societății. Fără o- 
cupație, hrănindu-se din 
mila cetățenilor, ei au 
pierdut orice încredere 
în forțele lor. Majorita-

tea lor suferă de tulbu
rări psihice”.

Municipalitățile orașe
lor vest-germane „cau
tă prin toate mijloace
le să scape de acești 
„oameni de prisos”, con- 
siderîndu-i musafiri ne
poftiți și expulzîndu-i 
din orașele respective”.IIIIH
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® La Roma (fotografia din stînga sus) s-a ținut 
recent o sesiune extraordinară a Organizației mon
diale pentru alimentație și agricultură (F.A.O.), 
care a chemat Ia o largă colaborare internațională 
în lupta împotriva foametei de care suferă per
manent o parte însemnată a omenirii.

0 Un aspect devenit obișnuit în ultimele săptă- 
mîni în regiunile miniere ale Franței : greviștii își 
proclamă hotărîrea de a continua lupta revendica
tivă (fotografia din dreapta sus).

O Trafalgar Square (fotografia din mijloc), marea 
piață londoneză, a fost teatrul unui mare miting 
împotriva furnizării de armament britanic Repu
blicii sud-africane. La tribună se află Duma Nokwe, 
lider al Congresului național african din R.S.A.

© Numeroși studenți au demonstrat la Bruxelles 
(fotografia de’ jos), cerînd democratizarea învăță- 
mintului, asigurarea tratamentului medical gratuit 
pentru studenți, acordarea de burse.

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA împotriva 
urmează 

26 martie 
reprezintă

arma nucle- 
Să luăm po- 
de naționali- 
a fost de a- 

lui
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SEUL 24 (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, la 22 martie au a- 
vut loc puternice demonstrații la 

Pusan și Kwangju. în baza 
cu o 
sud- 
de-

Miting pentru pace 
la Amsterdam

HAGA 24 (Agerpres).— La 23 mar
tie, mii de locuitori din Amsterdam au 
organizat o demonsfrajie de protest 
împotriva acordului încheiat între gu
vernele R.F.G. și Olandei, care preve
de dizlocarea unor unități ale Bundes- 
wehrului pe teritoriul olandez.

conducerea
Gaitskell, aripa de dreapta 
a partidului laburist 
avea o majoritate domi
nantă în Comitetul execu
tiv al partidului și printre 
deputății laburiști. Această 
situație i-a permis lui 
Gaitskell să ignoreze cere
rea membrilor de rînd ai 
partidului de a se adopta 
o politică înnoitoare atît pe 
plan intern cit și extern. 
Aripa de dreapta a încercat 

Hugh să-și consolideze aceste po
ziții prin desemnarea lui 
George Brown ca lider, dar

De cind Harold Wilson 
a preluat conducerea parti
dului laburist, atmosfera 
politică din Anglia s-a mai 
încins. Polemicile politice 
actuale au devenit mai ac
centuate. Wilson a declarat 
de la început că susține 
prevederea din statutul 
partidului laburist care 
cere să se militeze pentru 
proprietatea statului asu
pra mijloacelor de produc
ție — principiu pe care 
predecesorul său, 
Gaitskell, a încercat să-l 
înmormînteze.

Liderul laburist și-a a- 
firmat de asemenea opozi
ția față de Piața comună 
pe motiv că aceasta urmă
rește o divizare a Europei 
pe linia războiului rece și 
a insistat asupra unei poli
tici de alternativă care in
clude și comerțul cu ță
rile socialiste. Faptul că 
el se pronunță împotriva 
înzestrării cu arme nucle
are a celor două state ger
mane, cit și poziția sa în 
favoarea unei forme oare
care de recunoaștere a 
R. D. Germane, sînt apre
ciate ca un indiciu că Wil
son nu este dispus să ac
cepte o hegemonie vest- 
germană în problemele po
liticii europene.

Toate aceste declarații 
au făcut impresie asupra 
opiniei publice din Anglia. 
Astfel ziarul ultra-conser- 
vator „Sunday Telegraph“ 
a relatat la 17 martie des
pre un sondaj al opiniei 
publice care a arătat că 
partidul laburist ar avea în 
prezent sprijinul a 50 la 
sută dintre alegători, față mentalitate 
de 33,5 la sută pentru 
conservatori. Potrivit ace
luiași sondaj, sprijinul 
pentru liberali scade.

de 
că 

su- 
ca- 
„a-

deputații laburiști au ză
dărnicit acest plan și au în
clinat balanța în favoarea 
lui Wilson, considerat în 
partidul laburist ca expo
nent al liniei mai moderate.

Cu toate declarațiile 
mai sus, este evident 
Harold Wilson rămîne 
ficient de credincios 
noanelor reformiste și
tlantice" în politica internă 
și externă pentru a nu-i 
speria pe conducătorii la
buriști cei mai de dreapta. 
Este semnificativ de alt
minteri nu numai că mulți 
din acești conducători de 
dreapta au salutat alegerea 
lui Wilson ca lider al 
partidului, dar că și în 
presa conservatoare acea
stă alegere s-a bucurat, cu 
puține excepții, de o bună 
primire. „Sunday Times“ a 
dat cititorilor săi urmă
toarele asigurări: „In orice 
caz, H. Wilson nu are o 

de stînga, cu
excepția, poate, a flirtului 
său cu unilateralismul (este 
vorba de cererea de re
nunțare unilaterală de că-

Seul,
„stării excepționale", decretată 
zi înainte, poliția din orașele 
coreene, unde au avut loc 
monstrații, a procedat la arestări în 
masă. După cum relatează corespon
dentul agenției U.P.I., 86 de per
soane care au luat parte la de
monstrația din 22 martie urmează a 
fi deferite curții marțiale. In ciuda

acestor măsuri, demonstrațiile anti
guvernamentale au continuat și în 
alte orașe sud-coreene.

In dimineața zilei de 23 martie, în 
cadrul unei conferințe de presă, a 
luat cuvîntul un purtător de cuvînt 
al guvernului sud-coreean, care a a- 
nunțat că la 25 martie urmează să 
înceapă conferința liderilor politici 
și sindicali, convocată în vederea re
zolvării actualei crize din Coreea de 
sud. Totodată, el a spus că „nici nu 
poate fi vorba de înlocuirea puterii 
militare la 1 august“.

în încercarea sa de a-și prelungi 
puterea, dictatorul Pak Cijan Hi se 
bucură de sprijinul S.U.A. După cum 
relatează agenția Associated Press, 
în ultimele zile el a avut mai multe 
întrevederi cu ambasadorul ameri
can la Seul, Berger, în cadrul cărora 
a fost discutată situația creată în Co
reea de sud.

tre Anglia la 
ară — N.RJ. 
ziția lui față 
zare. El nu 
cord cu încercarea
Gaitskell de a eluda punc
tul 4 din statutul partidu
lui, (privitor la naționali
zări) nu pentru că îl con
sidera important, ci pentru 
că credea că nu este im
portant”. „Sunday Tele
graph“ a făcut următoarea 
apreciere : „Noul lider la
burist va trebui să încerce 
mai mult să calmeze 
dreapta partidului său, de-

cit să mulțumească stînga. 
Astfel, putem conta că vom 
vedea cîtva timp chipul 
moderației pe ecran“. Cu 
toate acestea, în lunile ur
mătoare este de așteptat 
ca o deplasate spre stîn
ga să se manifeste mai 
concret la conferințele sin
dicatelor, ale căror voturi 
determină hotărîrile ce se 
iau în cadrul conferințelor 
de toamnă ale Congresului 
sindicatelor britanice și 
partidului laburist.

Dacă într-adevăr Wilson, 
așa cum afirmă unele surse 
laburiste, va insista ca 
partidul laburist să res
pecte hotărîrile Congresu
lui său, acest lucru ar pu
tea avea anumite efecte 
pozitive în legătură cu si
tuația internațională. După 
cum se știe, Congresul 
partidului laburist s-a pro
nunțat pentru desființarea 
bazelor de submarine în
zestrate cu rachete Polaris, 
în favoarea adoptării pla
nului Rapacki de creare a 
unei zone, denuclearizate, 
în centrul Europei, pentru 
recunoașterea R.D.G., îm-

potriva armelor nucleare 
pentru Germania occiden
tală și pentru măsuri care 
să asigure ca alianțele oc
cidentale să acționeze în 
conformitate cu Carta Na
țiunilor Unite. In toate a- 
ceste puncte trebuie vă
zută, desigur, presiunea ce
rințelor exprimate de ma
sele largi britanice.

Acest curent în favoarea 
unor noi perspective în 
problemele externe ale 
Angliei se dezvoltă alături 
de larga mișcare a oame
nilor muncii împotriva a- 
menințării nivelului de 
trai și a șomajului în creș
tere. Protestul 
șomajului, ce 
a fi prezentat la 
parlamentului 
o acțiune vastă și deosebit 
de semnificativă : el va fi 
înmînat de către reprezen
tanți ai sindicatelor sosiți 
din toate colțurile țării 
pentru a efectua o mare 
demonstrație denumită 
„marșul asupra Lon
drei”, cu scopul de a 
susține revendicările oa
menilor muncii.

Analizînd raportul de 
forțe dintre partide, obser
vatorii se întreabă dacă, 
în cazul unor alegeri, gu
vernul conservator ar 
mai rămîne la putere, 
dată fiind creșterea for
țelor opoziției. Pronos
ticurile sînt, desigur, pre
mature, 
trivit 
primul 
zolva 
alegeri 
tul care 
toamna anului 1964. Or, nu 
pare probabilă o aseme
nea hotărîre a conservato
rilor, tocmai pentru că o 
serie de semne apărute în 
arena confruntării politice 
nu le sînt favorabile în 
momentul de față.

1 ■•
ADEN. La 23 martie, Partidul 

popular din Aden a adresat înaltu
lui comisar englez Charles Johnston 
o declarație în care reafirmă do
rința partidului și a întregului po
por din Aden de a fi liber și in
dependent. „Dorim libertate, inde
pendență și nu închisori”, sublinia
ză declarația.

Deocamdată, po- 
constituției, numai 
ministru poate di- 
parlamentul șj fixa 
înainte de manda- 

expiră abia în

GORDON SCHAFFER

BERLIN. La Salzgitter (R.F.G.) 
a avut loc un ma^e miting de pro
test împotriva legislației speciale 
pe care autoritățile intenționează 
s-o introducă în Germania occiden
tală. Otto Brenner, președintele 
sindicatului muncitorilor metalur- 
giști din R.F.G., a declarat la mi
ting că sindicatele din Germania 
occidentală sînt hotărîte să conti
nue lupta împotriva legislației 
speciale. El a arătat că legile spe
ciale urmăresc, printre altele, „re
primarea sindicatelor“ și privarea 
oamenilor muncii de dreptul la 
grevă.

piere de Paris), a avut loc o festi
vitate consacrată decorării primu
lui pilot cosmonaut sovietic, Iuri 
Gagarin, cu medalia de aur a ora
șului Saint-Denis și decernării lui 
luri Gagarin a titlului de cetățean 
de onoare al acestui oraș. Medalia 
de aur a fost remisă de primarul 
orașului, August Jillot, ambasado
rului U.R.S.S. în Franța, S. A. Vino
gradov, pentru a fi transmisă lui 
luri Gagarin.

HAVANA. Unitățile forțelor ar
mate revoluționare cubane au des
coperit și lichidat trei bande de 
contrarevoluționari din provincia 
Matanzas. Printre aceștia se află și 
Juan Joze Catala, căpetenia lor din 
această provincie.

Greva muncitorilor 
și a funcționarilor de la 
căile ferate din Finlanda 
în céa de-a 24-a zi, fără 
după cum relatează agen-

HELSINKI.
portuari 
poștă și 
a intrat 
a exista,
ția France Presse, vreo speranță 
de reglementare imediată a conflic
tului între muncitori și patroni.

PARIS. La 23 martie, la primă
ria orașului Saint-Denis (în apro-

DAMASC. Corespondentul agen
ției MEN la Damasc, anunță că la 
23 martie, Louai El Atassi, coman
dantul șef al forțelor armate si
riene, a fost numit în funcția de 
președinte al Consiliului național 
al comandamentului revoluției din 
Siria. In decretul dat publicității 
în aceeași zi, sînt stabilite funcțiile 
legislative ale Consiliului național 
al comandamentului revoluției. Po-

trivit acestuia, toate legile trebuie 
să fie semnate de Consiliu, după 
ce în prealabil au fost aprobate 
cu majoritate absolută de către 
membrii săi. In sarcina Consiliului, 
potrivit decretului din 23 martie, 
intră, de asemenea, formarea gu
vernului sirian.

— Corespondentul agenției 
France Presse anunță că prin- 
tr-o hotărîre a „Consiliului națio
nal al comandamentului revolu
ției“ al Siriei, fostului președinte 
ai Republicii Arabe Siria, Nazim 
Kudsi, i-au fost retrase drepturile 
cetățenești. De asemenea, au fost 
lipsite de drepturi cetățenești toa
te personalitățile politice ale re
gimului instituit după ieșirea Siriei 
din R.A.U.

ALGER. Delegația Republicii Al
geriene Democratice și Populare, 
condusă de Bumedienne. ministrul 
apărării naționale, a plecat la 
Cairo. Intr-un comunicat guverna
mental se menționează că Consi
liul de Miniștri a hotărît să trimită 
o delegație guvernamentală la 
Cairo, Bagdad, Damasc și Sanaa,

•fc
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția U.P.I., la 
23 martie un grup de tineri sud-co- 
reeni care studiază în Statele Unite 
au organizat o . demonstrație în fața ( 
Casei Albe în semn de protest împo
triva dictaturii militare din țara lor.

La încercarea studenților de a in
stitui pichete în fața reprezentanței 
diplomatice sud-coreene, poliția a 
intervenit cu brutalitate, reușind să-i 
împrăștie pe demonstranți.

în aceeași zi,' studenții sud-coreeni 
au dat publicității o declarație în 
care și-au exprimat protestul împo
triva „măsurilor inumane, arbitrare, 
antidemocratice și dictatoriale luate 
în ultimele zile de către generalul 
Pak Cijan Hi”, precum și împotriva 
propunerii acestuia de a prelungi re
gimul militar cu încă patru ani.

pentru a studia împreună cu gu
vernele R.A.U., Irakului, Siriei și 
Yemenului situația din lumea ara
bă, în lumina ultimei evoluții a 
evenimentelor.

ISTANBUL. In orașul Bursa 400 
de copii s-au intoxicat cu lapte 
praf de fabricație americană. Șiruri 
neîntrerupte de autobuze și taxiuri, 
transportînd copii intoxicați, se în
dreaptă spre spitalele orașului. 
Autoritățile au cerut tuturor me
dicilor din oraș să acorde asistență 
medicală copiilor. Totodată s-a in
terzis consumul de lapte praf ame
rican. Ziarul „Milliyet“ subliniază 
că laptele praf a fost primit de 
Turcia. în cadrul programului de 
„Ajutor american“.

SAN JOSÉ. Zilele acestea vulcanul 
Irazu din Costa Rica, situat la 30 km 
de capitala tării — San José — a în
ceput să erupă. Cenușa si lava au pro
vocat mari daune culturilor din apro
piere. Nouă localități situate la poalele 
vulcanului au fost, afectale 
deosebit de 
lația lor a 
transportată 
strat gros,
San José. Suprafața afectată de erup
ția vulcanului include provinciile Car
tago, San José, Heredia si Alajuela. 
Potrivit agenției Associated Press, a- 
ceasta este regiunea cea mai bogată și 
cea mai populată. Lucrările agricole au 
încetat în regiune.

in mod 
ploaia de. cenușă, iar popu- 

fost evacuată. Cenușa, 
de vini, a acoperit cu ud 
chiar si străzile orașului
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