
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAj

4 PAGINI 20 BANI

:

Intr-o secție a Complexului pentru industrializarea lemnului Bucureșli-Pipera.

ECONOMII cit mai mariCALITATE a produselor LUCRĂRI AGRICOLE
Cu sprijinul mecanizatorilor

4
1

ț

...grija pentru buna ...preocuparea de a realiza

pr&J&slUüäl aüBçii m

Organ al Comitetului Central al P.M.R

AiwJ XXXII Nr. 5849 Luns Ï apriiie 1963

Äffe™ Ar/to penîm mșlma

(Foto : M. Andreescu)

întreprinderea IPROFIL „23 August" din Tg. Mu
reș și-a dezvoltat an de an capacitatea de pro
ducție, ajungînd ca în momentul de față să fie 
una din unitățile mari ale sectorului de produse 
finite din lemn. Anul trecut întreprinderea a fost 
dotată cu utilaje și agregate moderne — în valoare 
de peste 4 000 000 lei — care ne-au dat posibili
tate să sporim simțitor productivitatea muncii, să 
îmbunătățim, odată cu aceasta, calitatea produ
selor.

Paralel cu dotarea tehnică și, tocmai pentru ca 
aceasta să-și arate din plin eficiența, noi am luat 
o serie de măsuri menite să pună în valoare noi 
rezerve de creștere a productivității muncii.

După calculele economiștilor din întreprindere, 
aplicarea celor 47 de propuneri cuprinse în planul 
de măsuri tehnice și organizatorice al întreprinderii 
pe anul în curs va permite o creștere a producti
vității muncii cu 8 la sută față de realizările anului 
trecut. Introducerea benzilor de montaj la secția ăe 
asamblare a mobilei ne-a permis să organizăm 
mai rațional procesul de producție în această sec
ție, să eliberăm un spațiu de 550 mp, să sporim 
productivitatea muncii și să îmbunătățim calitatea 
mobilei.

Reorganizarea fluxului tehnologic din cadrul uni
tății a- IH-a va permite o sporire a capacității de 
producție a acestei unități cu 2 la sulă ; în plus se 
va realiza, pe 
această bază, 
o reducere a 
cheltuielilor de 
producție de 
peste 200 000 
lei.

Perfecționa
rea continuă a 
cupările noastre 
cu nitroiac a mobilierului de mare serie, la propu
nerea unui colectiv din care fac parte tovarășii 
Bogdanov Zoltan, maistru, Iosif Vereș, muncitor (îm- 
plar, și alții — ne dă putința să mărim mult produc
tivitatea la această operație și în special să îmbu
nătățim calitatea finisajului. Tot în scopul asigu
rării unei înalte calități a produselor, aplicăm pe 
scară largă procedee avansate de turnare a lacu
lui, de lustruire a peliculei ăe lac cu mașini de 
ma« productivitate. Aplicarea lacului pe pies.e prin 
imersie ne ajută să scurtăm timpul ăe executoire a 
acestei operații cu 19 minute pe fiecare garnitură.

Lupta pentru o tehnologie modernă merge mînă 
în mînă cu grija de a asigura condiții cît mai bune 
pentru ridicarea continuă a nivelului de pregătire 
al cadrelor de muncitori și tehnicieni. în acest an, 
încă din luna ianuarie, au început să funcționeze 
24 de cercuri pentru îmbogățirea cunoștințelor pro
fesionale.

O problemă care putea fi rezolvată pînă acum 
este aceea a transportului interior. Deocamdată a- 
ceastă operație se execută cu cărucioare tractate 
manual. Fără cheltuieli prea mari, s-ar fi putut in
troduce aici un transportor cu lanț, acționat meca
nic. Operația de stivuire se execută și acum ma
nual, deși se poate foarte lesnicios să utilizăm mij
loace de transport și stivuit mecanizate, confecțio
nate cu mijloacele proprii ale întreprinderii.

Anul trecut s-au realizat două benzi.de montaj 
la operațiile de asamblare a toaletelor și dulapu
rilor tip „Căliman“. Aceste benzi au dat bune re
zultate în creșterea capacității de producție și mă
rirea productivității muncii. Asemenea benzi nu au 
ost extinse însă în continuare și la celelalte ope

rații și produse similare. Ne propunem ca intr-un 
timp scurt să înlăturăm deficiențele de mai sus.

Anul trecut noi am reușit să ne realizăm și să 
ne depășim sarcinile de plan la toți indicatorii, să 
îmbunătățim calitatea mobilei. Rezultatele din pri
mul trimestru nu sînt nici ele mai prejos. Dezvoltînd 
experiența obținută, sîntem hotărîți să depunem o 
muncă stăruitoare pentru îndeplinirea exemplară a 
tuturor sarcinilor ce ne. revin prin plan. Vom împleti 
permanent în activitatea noastră preocuparea de a 
spori productivitatea muncii cu grija de a îmbună
tăți continuu calitatea produselor, îneît marca fa
bricii noastre să-și sporească în continuare presti
giul în rîndurile cumpărătorilor de mobilă.

ION FLOREA 
Inginer-șef

IPROFIL 23 August-Tîrgu Mureș

tehnologiei este una din preo- 
de bază. Trecerea la finisajul

Colectivul fabricii noastre acordă o atenție deo
sebită punerii în valoare a noi rezerve interne me
nite să sporească productivitatea muncii. Odată cu 
aceasta căutăm să folosim mai rațional materia 
primă, să reducem continuu cheltuielile de produc
ție și să realizăm astfel economii cît mai însemnate. 
O sursă însemnată de creștere a productivității 
muncii și, în același timp, de realizare de economii, 
s-a dovedit a fi, în condițiile fabricii noastre, utili
zarea largă în producție a maselor plastice. în cele 
ce urmează îmi propun să redau unele realizări și 
preocupări ale colectivului nostru pe această linie.

în planurile noastre tehnice am trecut diferite 
studii și cercetări, deoarece la reperele aparatelor 
de cîntărit se impun condiții riguroase, ca toleranțe 
de execuție și higroscopicitate.

Nu totul ne-a reușit perfect de la început. în pe
rioada experimentărilor unele repere n-au dat re
zultatele așteptate. Am conlucrat însă cu colective 
de cercetători și cu specialiști de la Combinatul 
chimic din Făgăraș — furnizorul nostru principal 
de mase plastice și pînă la urmă am găsit soluții 
corespunzătoare.

Cu fiecare an am făcut noi pași înainte. Acum, în 
1963, în fabrica noastră masele plastice se găsesc 
aproape pe picior de egalitate cu metalul. Este in
teresant, socotesc, să arăt aici dinamica folosirii ma
selor plastice în execuția aparatelor de cîntărit. în

1959 ele s-au 
folosit la 7 re
pere mici, în
1960 s-au exe
cutat 26 de re
pere, economi- 
sindu-se 18 to
ne metal, iar

în 1962 s-a ajuns la 35 repere, printre care se numă
ră unele de mare importanță. Realizăm de pildă 
din material plastic carcasa balanței semiautomate 
de un kilogram. în urma documentărilor, a probelor 
și a numeroaselor materiale experimentate, realiza
rea carcasei cît și a talerului acestei balanțe se face 
fără dificultăți. Am urmărit produsul în funcțiune. 
Aprecierile beneficiarilor sînt pozitive. Comportarea 
cît și estetica fabricatului sînt superioare celui 
vechi. Aceste constatări ne-au îndemnat ca și alte 
8 repere, tot la acest produs, să le realizăm din 
materiale plastice. Ne-a reușit acest luc,ru.. în afara 
unui însemnat, spor de productivitate, obținem, pe 
această bază, economii de metal a căror valoare se 
ridică la suma de 120 000 lei.

Din reperele funcționale ale aparatelor de cîntărit 
care se execută din bachelită, fac parte și amorti- 
zoarele balanțelor semiautomate. Vechea construc
ție necesită manoperă multă — deci productivitate 
comparativ scăzută — și anumite sortimente de 
metal mai greu de procurat. Prin schimbarea solu
ției au crescut simțitor productivitatea muncii și, 
bineînțeles, și economiile.

Productivitatea a crescut cu 20 la sută și da
torită înlocuirii unor repere din metal cu altele din 
mase plastice la balanțele tehnice de 1—2 kg pen
tru unitățile medicale, farmacii, laboratoare. Dacă 
facem o socoteală simplă asupra economiilor reali
zate prin creșterea productivității muncii și a eco
nomisirii metalului în primele luni ale anului 1963 
ajungem la circa 220 000 lei.

Serviciile noastre de concepție au în centrul a- 
tenției extinderea și Pe mai departe a folosirii ma
selor plastice la fabricația diferitelor produse. Vin, 
de asemenea, din sectoarele de producție numeroase 
propuneri care sînt studiate cu atenție și, în multe 
cazuri, introduse în practică. De pildă, ajustorul 
Sebe Florea a propus înlocuirea camelor din oțel la 
balanța semiautomată de un kilogram cu unele din 
bachelită. Propunerea, găsită bună, a fost accep
tată. La fel și tovarășul Nicolae Paștiu. El a propus 
— și s-a acceptat — executarea scalei de la balanța 
tehnică de 5 kg din aminoplast prin presare, re- 
nunțîndu-se la gravarea pe pantograf.

Ținînd seama de necesitatea de a pune în valoa
re noi rezerve, vom continua aplicarea în fabricație 
la noi și noi repere a maselor plastice. Experiența 
de pînă acum ne arată că acționînd în această di
recție vom avea rezultate tot mai bune în creșterea 
productivității muncii, în realizarea de economii.

Ing. EUGEN ARMIE 
Tehnolog șef 

al uzinei „Balanța”-Sibiu

5S

iMi

■■

Noul complex alimentar din 
stațiunea balneo-climaterica Olă- 
nești.

(Foto : Agerpres)

Complexe
Pentru o mai bună de

servire a populației. în ul
timii ani au fost amenaja
te numeroase complexe 
meșteșugărești. Deschise 
în clădiri noi, aceste 
complexe cuprind ateliere 
și centre de comandă cu 
mai multe ramuri de acti
vitate : croitorie, cizmărie, 
tricotaje, frizerie-coafură, 
ceasornicărie, foto, repa
rații și întreținere a apa
ratelor de radio și televi
zoarelor etc. Anul a- 
cesta vor fi date în func
țiune noi complexe ale 
cooperației meșteșugă
rești. Iată cîteva la care 
în prezent se execută lu
crări de finisaj.

Ploieștiul va fi dotat 
cu un complex de deser
vire amplasat în cartierul 
Halelor. Pentru o mai bună 
folosire a spațiului, cen
trele de comandă vor fi 
amplasate la parter, 
atelierele de lucru la 
jele I, II și III. Noua 
strucție, prin linia sa
dernă, se va încadra gr

iar 
eta- 
con- 
mo-

Colectiviștii din cele 29 de gospo
dării colective din raionul Balș, cu 
sprijinul mecanizatorilor, muncesc 
de zor pentru executarea însămîn- 
țărilor de primăvară.

Gospodăriile au și însămânțat su
prafețe însemnate cu ovăz, mazăre, 
floarea-soarelui și au mai pregătit 
pentru semănat cca 1 200 ha.

In raion se desfășoară o muncă in
tensă pentru plantarea suprafeței de 
450 ha cu pomi fructiferi și 34 ha cu 
vie. Pînă acum, au fost executate 
150 000 de gropi și s-au plantat 100 
ha cu pomi. G.A.C. din comuna Bal- 
dovinești a plantat 12 ha și G.A.C. 
Morunglav 14 ha. (De la N. Rîpeanu, 
coresp. voluntar).

Atenție deosebită îmbunătățirii
pășunilor

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Gos
podăria colectivă din Someș-Odor- 
hei, raionul Zălau, dispune în pre- , 
zent de aproape 600 capete bovine, 
peste 1 400 de oi etc. La sfârșitul j 
acestui an, numărul bovinelor vc^, 
crește în această gospodărie pînă la 
900 de capete. !

Pe colectiviști îi preocupă foarte 
mult asigurarea bazei furajere. Prin
tre altele ei și-au propus ca in acest 
an să execute defrișări de arborete 
și mărăciniș pe 500 de hectare de 
pășune. Pină în prezent, prin munca 
harnică a colectiviștilor și în special 
a tineretului, s-an curățit 120 hectare 
de pășune. Peste 50 de ha au fost- 
îngrășate cu îngrășăminte naturale. 
Pentru desecarea unei suprafețe de 
20 de ha finețe și pășune Pe care 
băltește apa ău* ineățmt săparea vnur 
șanțuri de scurgere. Vor fi reînsă- 
mînțate cu ierburi valoroase impor
tante suprafețe de pășuni și finețe 
degradate. Pînă la începerea pășu- 
natului s-a prevăzut repararea a 18 
podețe pentru accesul animalelor la 
pășuni și a 7 fîntîni. De asemenea, 
vor fi construite 5 jgheaburi.

II
Sporesc rodnicia ogoarelor

HUȘI (coresp. „Scînteii“). — Co
lectiviștii din raionul Huși transpor
tă zilnic la cîmp cantități tot mai 
mari de gunoi de grajd și îngră
șăminte chimice pe care le împrăș
tie pe culturile de toamnă ieșite mai 
slab din iarnă. Astfel din luna ia
nuarie și pînă în prezent colectiviștii 
din Berezeni au transportat pe cîmp 
aproape 3 000 tone gunoi , cei din 
Vetrișoaia 2 800 tone, din Vutcani 
2 000 tone, din Schiopeni 1 600 tone 
etc. In întreg raionul Huși s-au 
transportat pînă acum aproape 45 000 
tone gunoi pe ogoare. Pînă la înce
perea semănatului colectiviștii con
tinuă să fertilizeze solul.

escoperîrî
ALBA IULIA (coresp. „Scînteii”). 

— Colectivul de cercetători al mu
zeului regional din Alba Iulia a fă
cut recent două noi și însemnate 
descoperiri arheologice. în satul Bu- 
cerdea, cu prilejul plantării unei su
prafețe cu pomi pe terenurile gos
podăriei colective, a fost identificată 
o veche așezare omenească datînd 
din epoca de bronz. Au fost găsite 
fragmente de ceramică, pămînt ars, 
cenușă, cărbuni și oase. Cea de-a 
doua descoperire, făcută în orașul

monios în peisajul oferit 
de blocurile care se vor 
înălța în apropiere.

Și în centrul Slatinei se 
va deschide un complex 
al cooperației meșteșugă
rești. Aici va funcționa, pe 
lingă centrele de coman
dă cu activități obișnuite, 
și un magazin cu produse 
de artizanat.

Unități noi vor fi deschi
se și în centrul Bîrladului. 
Ele vor cuprinde în plus 
un centru de tricotaje-len- 
jerie-remaiat ciorapi și un 
atelier de bijuterie.

La Baia Mare își va în
cepe activitatea un com
plex desfășurat pe aproa
pe 1 000 m p. Aici se vor 
deschide unități de : frize- 
rie-coafură, cosmetică, în
călțăminte, marochinărie, 
croitorie pentru femei, băr
bați și copii ș.a. Clădirea 
noului complex de pe 
B-dul Republicii va avea 
o linie arhitectonică ase
mănătoare cu cea a blocu
rilor ce o înconjoară. Tot 
In acest an vor fi termi-

I

Oaspeți 
ai colectiviștilor

Colectiviștii din comunele Adînca- 
ța, Măneuți, Ilișești și Dolhasca, din 
regiunea Suceava, au avut ieri ca 
oaspeți specialiști de la Institutul de 
cercetări zootehnice din București. 
Oaspeții au dat colectiviștilor con
sultații științifice pe teme privind 
baza furajeră și alimentarea rațio
nală a animalelor. în numeroase 
alte comune s-au deplasat conferen
țiari și brigăzj științifice care au fă
cut expuneri pe diferite teme și au 
răspuns la întrebările colectiviștilor.

în campania de împădurire
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 

— La ocoalele silvice din raioanele 
Satu Mare, Carei, Somcuta Mare și 
altele din regiunea Maramureș a în
ceput în aceste zile campania de îm
pădurire. Au fost împădurite pînă a- 
cum peste 150 ha. Anul acesta în re
giunea Maramureș noile păduri se 
vor întinde pe o suprafață de peste 
1 100 ha. La lucrările de împădurire 
aduc o mare contribuție colectiviștii, 
îndeosebi tineretul.

Sesiune de comunicări științifice studențești
încheiat la Iași lu-
10-a sesiuni de co-

Duminică s-au 
crările celei de-a 
municări a cercurilor științifice stu
dențești de la Universitatea „Al. I. 
Cuza". în cele două zile, cît a durat 
sesiunea, au fost prezentate în ca
drul celor 10 cercuri științifice un 
număr de 90 de comunicări, rod al

muncii de cercetare științifică a stu.-; 
denților îndrumați îndeaproape dè 
cadrele didactice ale Universității., 
Majoritatea comunicărilor reflectă 
preocupările studenților pentru pro
blemele actuale ale economiei hetas- 
tre naționale, ale culturii și ar-tëi.

(Agerpiiês)' 
•10!t?.
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c e n a arii
I. Nottara” are loc

?
La Teatrul

astă seară spectacolul „Partea leu
lui” de C. Teodoru în interpretarea 
formației de teatru a sindicatului 
Uzinelor „Grivița Roșie". Regia ar
tistică este semnată de Stelian Mi- 
hăilescu. La Teatrul pentru tineret și 
copii, artiștii amatori ai Casei de 
cultură din raionul 1 Mai prezintă 
piesa „Liturghia de la miezul nopții” 
de Peter Karvaș. Regia spectacolu
lui aparține lui Constantin Dlnescu.

★
BRAȘOV (coresp.

Ieri, în satele 
găraș, Rupea

taior amatori
ținătoare orașului Brașov s-a des
fășurat faza intercomunală a celui 
de-al VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori.

Zecile de echipe de artiști amatori : 
brigăzi artistice de agitație, formații 
corale, orchestre de muzică ușoară, 
echipe de dansuri etc au prezentat 
în concurs spectacole inedite, apre
ciate de miile de spectatori aflați în 
sălile căminelor culturale.

„Scînteii"). — 
raioanelor Sibiu, Fă- 

și în comunele apar-

i

Conferințe regionale ale
„Scînteii"). —

O

SUCEAVA (coresp.
în sala „Ciprian Porumbescu“ din 
localitate s-au desfășurat ieri lucră
rile conferinței Uniunii regionale a 
cooperativelor de consum Sucea
va. Delegații au analizat activita
tea desfășurată de consiliul uniu
nii regionale Pe anul 1962, sarcinile 
pe anul 1963, măsurile luate pentru 
îndeplinirea lor.

în anul 1962, unitățile cooperației 
de consum din regiune au vîndut 
populației produse în valoare de 
peste 1 miliard lei, cu aproape 
100 000 000 lei mai mult decît în anul 
precedent.

Pentru îmbunătățirea continuă a

„Pagini mureșene77

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
Sub îngrijirea Casei regionale a crea
ției populare, la Tg. Mureș a apărut 
o culegere cu lucrări ale membrilor 
cercurilor literare din regiune, intitu
lată : „Pagini mureșene". Publicația 
cuprinde numeroase lucrări în proză 
și versùri înfățișînd momente din via
ța nouă a muncitorilor forestieri, a 
colectiviștilor. Mai cuprinde versuri 
din noul folclor al regiunii, traduceri 
etc.

Alba Iulia în timpul unor lucrări e- 
dilitare, se referă la un tezaur de 
monede imperiale romane. El este 
considerat unul din cele mai mari 
tezaure de acest fel, fiind format din 
1195 de piese de argint, datînd din 
anii 230—270 ai erei noastre, adică 
din perioada de părăsire a Daciei de 
către romani.

în prezent, specialiștii muzeului 
valorifică prin studii amănunțite 
cele două descoperiri.

nate lucrările de con
strucție a complexelor din 
Galați, Buzău, Timișoara, 
Găești, Șimleul Silvaniei, 
Simeria, Drăgășani ș.a.

Paralel cu lucrările . de 
finisare la construcțiile în
cepute în 1962, în acest an 
va începe construcția a 
încă 40 complexe de de
servire a populației. Ma
joritatea vor fi înălțate în 
centrele mari ale țării, în 
cartierele muncitorești, în 
stațiuni balneo-climaterice 
și în centrele raionale.

La Hațeg, Breaza, Ro
man, Sibiu și Bicaz, de e- 
xemplu, vor fi înălțate 
complexe de deservire cu 
ramuri de activitate obiș
nuite. Pentru o deservire 
multilaterală a cetățeni
lor, se vor crea centre 
mari de primire în care 
se vor găsi mai multe ac
tivități înrudite (croitorie, 
lenjerie, tricotaje, sau în
călțăminte de comandă 
etc.). Pentru îmbunătăți
ră lucrărilor de repara-

Măgurele va cu- 
în viitorul apro- 
mare dezvoltare.

ții și întreținere, atelierele 
de radioteieviziune din ca
drul acestor complexe vor 
avea un spațiu mai mare, 
cu cabine pentru încerca
rea și controlul aparate
lor.

Turnu 
noaște, 
piat, o
Pentru o mai bună deser
vire a cetățenilor, coope
rația meșteșugărească va 
construi pe B-dul Indepen
denței un complex cu par
ter și două etaje. Noua 
unitate va cuprinde ate
liere și centre de coman
dă pentru diferite activi
tăți.

Printre noile complexe 
ce vor îmbogăți rețeaua 
cooperației meșteșugărești 
mal pot fi amintite cele 
din Reșița, Govora, Con
stanța, Mangalia, Pitești, 
Caransebeș, Cluj, Foc
șani, Suceava, Huși, Slo
bozia etc.

GH. PETRESCU

U. R. C. C.
populației, în anul 
atît prin „construcția

aprovizionării 
care a trecut.
de noi localuri, cît și prin amenaja
rea sau reprofilarea spațiilor exis
tente, au fost date în folosință 75 
unități noi de desfacere cu amănun
tul. A crescut mult volumul produ
selor agricole valorificate d'e către 
colectiviști pe bază de contract și 
achiziții.

în hotărîrile adoptate la confe
rință s-a prevăzut ca pe anul în 
curs volumul total al mărfurilor 
desfăcute de către unitățile coope
rației de consum să crească față de 
realizările obținute în anul 1962.

★
BRĂILA (coresp. „Scînteii“). — La 

Brăila s-au desfășurat ieri lucrările 
conferinței Uniunii cooperativelor 
de consum din regiunea Galați. Din 
darea de seamă prezentată a reieșit 
că valoarea mărfurilor vîndute în 
anul trecut este mai mare cu 
110 000 0.00 lei față de 1961. Au fost 
construite 67 magazine universale, 
magazine mixte și bufete. Beneficiul 
net realizat în anul trecut este 
peste 37 000 000 lei. A crescut și 
mărul membrilor cooperatori cu 
ca 170 000, față de

Biblioteci fruntașe*
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în 

regiunea Ploiești s-a încheiat concursul 
bienal „Biblioteca în slujba construc
ției socialiste" la care au participat 
peste 600 biblioteci orășenești, raio
nale șj sătești dir> regiunea Ploiești. în 
ultimul an aceste biblioteci au înregis
trat 325 000 cititori, care au împrumu
tat peste 2 500 000 cărji. Pentru activi
tatea bogată desfășurată în sprijinul 
întăririi economico-organizatorice a 
G.A.C. au tos* premiate biblioteca ra
ională din Rm. Sărat, biblioteca săteas
că din Izvoarele, raionul Teleajen, și 
bibliotecile comunale din Dărmăneșfi, 
raionul Ploiești, și Dumitreșfi, raionul 
Rm. Sărat.

La odihnă
In ultimul timp aproape '40 de 

muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari de la întreprinderea „E- 
lectroaparataj" din Capitală și-au pe
trecut concediul de odihnă, pe acest 
an, în stațiunile . balneo-climaterice 
din țară : Govora, Olănești, băile Vic
toria ș.a. In curînd alți 105 salariați 
ai întreprinderii vor pleca în conce
diu la băile Sîngeorz, la Sovata, la 
Govora etc. (De la Pop Gh. Ion, a- 
justor la întreprinderea „Electro- 
aparataj” București).

Ieri după-amiază, 
s-^te de purtători ai 
cravahdoi XQ',ii, frun
tași la învățătură și 
in activitatea pio
nierească, s-au in- 
tîlnit în sala mare de 
sport a Palatului 
Pionierilor din Capi
tală la „Carnavalul 
primăverii”. Progra
mul a fost bogat, 
distractiv și instruc
tiv. Semnalul de des
chidere a Carnava
lului l-au dat trom- 
petiștii. Dansul flo
rilor, 
barză 
piilor 
verii, 
suri 
liști 
tui Sfatului popular 
al Capitalei au pre
zentat un program 
de cintece populare 
lominești. Pionierii 
au participat apoi la 
un concurs de poezii 
și cintece despre pa
trie, despre partid. 
Ciștigătorii concursu
lui au fost premiați. 
ta fel ca și purtăto
rii celor mai frumoa
se costume ale Car
navalului.

al puilor de 
au sugerat co- 
sosirea primă- 
Au urmat dan- 
populare. So- 
ai ansamblu-

anul 1958.

Aspect din timpul carnavalului de la Palatul Pio
nierilor. (Foto : A. Cartojan)

xî“?.-

Metode înaintate de lucru în subteran
BAIA SPRIE 

— In subteran, 
Sprie, metodele

(coresp. „Scînteii"). 
la mina din Baia 

avansate de lucru se 
extind tot mai mult. Studiind bine 
condițiile de zăcămînt, numeroase 
brigăzi de mineri lucrează acum în 
abataje cu înmagazinare. In felul a- 
cesta au fost înlăturate o serie de lu
crări de' susținere, de ridicare a ros
togolurilor etc. Lucrînd după aceas
tă mețodă, brigăzile conduse de mi
nerii Dumitru Ceapă, Nicolae Șopal-

ea și altele 
cantități de ......................__
cît atunci cînd lucrau î„ 
cu fîșii orizontale sau înclinate.

La susținerea unor lucrări minie
re, puțuri, planuri înclinate și altele, 
lemnul de stejar a fost înlocuit cu 
plase de sîrmă. Productivitatea 
muncii la astfel de lucrări a crescut 
de la începutul anului cu aproape 50 
la suta, iar prețul de cost pe metru 
liniar de puț a fost redus çu 1 000 lei.

extrag lunar însemnate 
minereu mai mult de- 

— „— „j. m abataje
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CĂLĂTORIE ÎN CĂUTAREA NOULUI
Uneori, răsfoind 

sutele de scrisori 
sosite într-o săp- 
tămînă, ai impre
sia că te afli în 
fața unul ecran de 
televizor prin in
termediul căruia 
sînt aduse în re
dacție nenumărate 

imagini din cele mai îndepărtate colțuri ale țării, 
ca într-un nesfîrșit jurnal de actualități.

Să zăbovim cîteva clipe în Capitală, lîngă 
Gara de Nord într-o sală de ședințe. Este 
ședința festivă consacrată premierii inovatori
lor de la Revizia de vagoane București-Grivlța, care 
au obținut premiul I pe țară la concursul de ino
vații organizat de M.T.T. pe anul 1962. „Unitatea 
noastră — ne scrie tehnicianul Grigore Moholea — 
a realizat 51 de inovații care au îmbunătățit in mod 
simțitor calitatea procesului de producție și au con
tribuit la realizarea de economii post-calcule în va
loare de 132 433 lei”. în cuvinte sobre coresponden
tul evidențiază pe „comuniștii Șerban Ardeleanu, 
Vasile Stan, Constantin Paraschiv — montatori, Va
sile Răican, Nicolae Badea, Dumitru Ionescu — 
maiștri, Paul Mateescu — strungar, inginerul Cor
nel. Șinean și alții”.

Să călătorim însă mai departe spre cetatea de 
foc a Hunedoarei și să ne oprim î.n hala laminoru
lui de 650 mm. „în primele 17 zile ale lunii martie 
— ne relatează corespondentul loan Șerban — la- 
minatorii de aici au reușit să dea peste plan 2 450 
tone de laminate, iar cei de la laminorul de 800 
mm au depășit planul cu 56 tone laminate, au re
dus rebutul sub cifra admisă, realizînd și însem
nate economii”.

Pe itinerariul călătoriei noastre am ajuns 
și la fierarii de la atelierele de reparat ma
terial rulant din Iași. Maistrul C. Petrovicî ne 
face cunoștință cu echipa condusă de Pleșca 
Ludovic, care în luna februarie a executat 
120 de arcuri pes.te plan. Autorul scrisorii remarcă 
_in fapt nou și semnificativ : această echipă, azi 
fruntașă în întrecerea socialistă, a fost mai înainte 
codașa secției.

Coborînd de-a lungul Carpaților, să facem un 
popas la o margine de pădure. „Zilele trecute — 
pe informează Iosif Doman — la centrul forestier 
Nehoiu a avut loc pentru prima dată „Tribuna fo
restierului”. Acest „simpozion” axat pe ideea pro
ductivității și a calității, a fost urmat de un spec
tacol al brigăzii artistice. „în curînd vor fi orga
nizate asemenea „tribune” și la sectoarele de ex
ploatare” — încheie corespondentul. Cu alte cu
vinte, asemenea „simpozioane” vor duce în inima 
pădurii tot mai multe cunoștințe tehnice.

Dar noutățile ne întîmpină la tot pasul și pe o- 
goarele patriei. „O nouă ramură de producție" — își 
intitulează corespondența colectivistul Gheorghe N. 
Constantin, din comuna Jugureni, raionul Găiești. 
Noua ramură este viticultura și, printr-o acțiune de 
masă, care a atras zilnic sute de oameni, au fost 
desfundate în ultimul timp 8 ha de teren destinat 
plantării cu portaltoi.

La gospodăria colectivă din comuna Gheorghe 
Lazăr, raionul Slobozia, grădinarii sînt aplecați 
asupra răsadnițelor cu legume timpurii (scrie co
lectivistul Ion Iordănescu), iar prima „șarjă" de 
2 000 de pui a văzut lumina zilei în incubatoarele 
G.A.C, Goicea Mare, raionul Segarcea (ne-a relatat 
inginerul agronom Ion Perșinaru).

Dar, iată că un corespondent, Tache Vasilache, 
din comuna Cîndești, ne invită la o veritabilă că
lătorie cu auto-librăria, prin raionul Buhuși. în
tr-o singură zi librăria pe roate a difuzat cărți în 
valoare de peste 10 000 de lei.

Pe ecranul imaginar despre care vorbeam la în
ceputul acestor rînduri, se perindă adeseori și fi
gurile unor oameni zugrăviți cu căldură și recunoș
tință. Corespondenții noștri descoperă tot mai des 
trăsături noi în comportarea celor din jur. „Deși 
clădirile spitalului sînt vechi, acești medici sînt oa
meni noi, cu înaltă conștiință cetățenească" — ne 
scrie muncitoarea Ecaterina Sandu din Buzău, po
vestind în cuvinte simple cum i-a fost salvat copi
lul de la moarte, de către medicii Mihai Constan- 
tinescu și Teodor Cuza.

...Doar cîteva imagini din călătoria la care; te invită 
în fiecare săptămînă zeci și sute de scrisori. Se des
prind dintre ele realizări și preocupări noi, succese 

,și inițiative și, cum e firesc, trăsăturile noi ale oa
menilor, autorii acestor înfăptuiri.

P. D.

...Nici un detect al covorului nu va trece neobservat 
de controloarea de calitate... (Uzinele textile — Cis- 
nădie).

N®TE $1 €®MEMTARH

Tur fără reiur

Intre Hîrlău și Botoșani cir
culă autobuze ale I.R.T.A. 
din cele două orașe. Mași-

nile cu baza la Botoșani 
merg normal, respectînd o- 
rele fixate în program. Mai 
greu e pentru călătorii care 
pleacă din Hîrlău spre Bo
toșani. Mașinile I.R.T.A. Hîr
lău nu-și respectă progra
mul. De multe ori, în cursul 
unei zile nu trece nici una 
pe traseu. Și cetățenii aș
teaptă să se înapoieze la 
Botoșani. Poate că ar fi bine 
să se deschidă un hotel a- 
nume pentru acești călători. 
Pe cheltuiala I.R.T.A. Hîrlău, 
bineîn’eles.

Să vedem, le mai dă 
mîna ?

Ä’

însemnări pe marginea 
expoziției Eugen Taru

Profilul lui Taru este complex. 
Ilustrator, caricaturist și aș adău
ga arhitect (vechea lui meserie) : 
căci arhitectul Taru colaborează 
cu graficianul Taru, împrumutîn- 
du-i însușiri ale spiritului construc
tif, sentimentul structurii ansam
blului în ilustrația de carte, preci
zia și claritatea în caricatură, or
ganizarea spațiilor și amploarea, 
în prezentarea propriei sale expo
ziții.

Doriți să aveți o imagine cu pri
vire la evoluția măiestriei artisti
ce a creatorului? Este suficient să 
urmăriți ordinea cronologică a u- 
nor lucrări ale sale : ilustrațiile la 
„Pinocchio“, „Gargantua" și „Via
ța și pildele lui Esop“. Ultimele lu
crări, îmbogățite prin noi mijloace 
de expresie plastice, ca sinteza și 
ritmul, nu par totuși rupte de pri

Exercițiile mercenarilor aniicubani.

pare ciclul

nat lucrarea doar în momentul în 
care ea ajunge în mîna cititorului. 
Această muncă migăloasă înseam
nă totodată strădania fermă de a 
adopta tehnica tipografică la ne
cesitățile artistului, de a urmări 
exigent obținerea unor rezultate 
care să ateste posibilitățile tipa
rului nostru.

Expoziția de față oferă totodată 
prilejul unei treceri în revistă a 
bogatei activități de caricaturist 
desfășurate de Eugen Taru. Me
reu prezent în actualitate, în pagi
nile presei, în lupta ideologică, el 
își sporește eficiența argumentelor 
prin calitatea artistică a imagi
nii. Combativitatea în demascarea 
imperialismului, a modului de via
ță capitalist, de pe pozițiile avan
sate ale societății și Idealurilor 
noastre, definesc și rezumă conți

nutul caricaturilor 
lui Eugen Taru. 
Ideea mereu proas
pătă și spirituală, 
varietatea mijloa
celor folosite, pre
cum și bogăția te
matică ne fac să 
credem că inițiati
va de a se tipări 
un volum cu ase
menea caricaturi 
ar fi binevenită. 
Una din trăsături
le acestor lucrări 
este inventivitatea 
desenului, puterea 
sa expresivă, a- 
trăgînd atenția și 
vorbind de la sine 
privitorului, con
vingător. Insă cu
loarea nu-1 ajută 
întotdeauna în 
modul cel mai fe
ricit pe artist, în 
unele din carica
turile sale antiim- 
periallste ; aș ii 
preferat în alb- 
negru aceste lito
grafii.

Deosebit de in
teresant mi se 

satiric „Dacă unii
scriitori ar semăna cu operele lor". 
Unitatea de stil a acestui ciclu ori
ginal constă în folosirea unei mari 
diversități a elementelor care pro
voacă surpriză și dau caricaturilor 
un sens subtil.

Rog să fiu iertat dacă nu în
cerc să descriu cîteva din ideile 
caricaturilor din expoziție. Mă ab
țin din principiu. Consider că o 
caricatură bună nu poate fi po
vestită, cum ai povesti o anecdotă. 
Caricatura astăzi a încetat de a 
mai fi un text ilustrat. Caricatura 
trebuie să trăiască prin sine. Tex
tul eventual s-o completeze, cum 
este de obicei cazul caricaturilor 
lui Eugen Taru.

Am dorit prin aceste însemnări 
să trezesc curiozitatea cititorilor 
care n-au văzut încă expoziția din 
str. Kirov ; este o expoziție care 
ne aduce un mesaj limpede, în 
imagini elocvente.

CIK DAMADIAN

Dramaturgia cehoviană reprezintă pentru studenții Institutului de teatru 
o excelentă școală a realismului șl poeziei în zugrăvirea adevărului vieții. 
Și în stagiunea actuală, studioul institutului a inclus în repertoriul său o 
piesă de Cehov : „Unchiul Vania” (clasa proî. C. Moruzan). In spectacol s-au 
distins, prin sensibilitate și trăire autentică a rolurilor, tinerii actori Corne
liu Coman (unchiul Vania) și Mona Mircea (Sonia) — pe care-1 vedeți în 
fotografia noastră interpretînd scena finală.

Agendă muzicală

r

C a I e
— De ce să n-avem și noi 

calendarul nostru ? — și-au 
spus tovarășii de la U.R.C.C. 
Gilort. Fără calendar nu poa
te merge bine aproviziona
rea cooperativelor de con
sum. Și au întocmit un ca
lendar care să adapleze ano
timpurile, cerinfele oameni
lor din raion, la stilul de 
muncă al U.R.C.C. Gilort. 
Vine primăvara ? Cine spune? 
Vremea, calendarul obișnuit? 
Sa vedem ce spune calenda
rul U.R.C.C. In filele lui, nici 
urmă de primăvară I Atunci 
de ce se plîng colectiviștii 
din raion că nu sînt aprovi-

n d a r e

zionaji cu mărfuri necesare 
lucrărilor de sezon? E nevoie 
de o confruntare între cele 
două calendare. Mai știi : 
poate cei în cauză modifică 
un pic calendarul lor.

ATRUZECI
BB Ineori mergi kilometri întregi 

fără să dai de-o ridicătură 
măcar cît un stat de om. A- 
cesta e raionul Calafat. Supra
fețele cultivate cu grîu și po
rumb de cele patruzeci și una de 
gospodării colective se întind pe 
mai bine de cincizeci și cinci de mii 
de hectare. Iar dacă adăugăm miile 
de hectare ocupate de alte plante, 
ne putem face cît de cît o imagine 
despre mărimea acestui raion ve
cin cu apele Dunării.

înfățișarea topografică, co- ' 
de climă și sol îi determ1
producției. Și nu-i <-
câ în raionul 
cipala a

r*

rea '
„111 

mai 
^.A.C.-uri au

ae kg porumb
Este explicabil de

-uUl agricol raional, o-
cu înființarea sa, și-a în- 

areptat atenția spre problemele 
legate de sporirea necontenită a 
producției de cereale. Evident, ou 
griul nu se mai putea face mare lu
cru, înirucît se apropia de secerat. 
Și porumbul crescuse mărișor, însă 
avea nevoie de o îngrijire atentă. 
Consiliul agricol și-a concentrat 
forțele mai ales în jurul lucrărilor 
de întreținere a culturilor. Rezulta
tele le-am arătat mai sus.

Cu totul altfel s-a desfășurat cam
pania însămînțărilor de toamnă pe 
care consiliul a avut putința s-o 
pregătească din vreme. Printre pri
mele măsuri stabilite la consfătuirea 
griului, organizată pe raion, au fost: 
efectuarea unor arături de calitate 
și folosirea pe toată suprafața ce 
urma să fie cultivată cu grîu a trei 
soiuri de înaltă productivitate, care 
se dovediseră cele mai potrivite cu 
condițiile pedo-climatice de aici.

Acum urma să 3e dovedească 
într-o și mai mare măsură superio
ritatea și avantajele noii forme de 
conducere a agriculturii raionului. 
Cei patruzeci și unu de președinți 
de G.A.C., printre care mulți bine 
cunoscuți ca oameni cu experiență 
în organizarea nyincii, cum sînt 
Gheorghe Antonescu de la Piscu

Vechi, Marin Tudorică de la Seaca 
de Cîmp eau Marin Ruscâ de la Po
iana Mare, participă efectiv, alături 
de cei aproape cincizeci de specia
liști care lucrează în gospodări’’ 
colective, la conducerea agri'“’ 
raionului, la rezolvarea ’’’ 
indiferent dacă este 
pria lor gospod'
Iată pîrghir- 
sprijină
Iii’’- „;a-

oare se 
..eajma și în 

„îpanii agricole 
_ in ședințe de lucru 

.arilor, se fac planuri o- 
. e etc. Aplicarea pe teren a 

..asurilor stabilite este asigurată 
prin însăși structura organizatorică 
a consiliului : membrii acestuia, 
după ce participă la o ședință în 
cadrul căreia se ia o hotărîre, tot 
ei o duc la indeplinire. Un exemplu: 
după terminarea campaniei agricole 
din toamna trecută era necesară ve
rificarea calității însămînțărilor. Co
mitetul executiv a antrenat în aceas
tă acțiune pe toți membrii consiliu
lui din unități, Au fost alcătuite zece 
colective, care s-au deplasat în fie
care gospodărie colectivă, dar în 
așa fel îneît nici unul din membrii 
acestor colective să nu controleze 
însămînțările din propria gospodă
rie. în felul acesta exigența a fost și 
mai mare, iar greșelile, oricît de mă
runte, erau imediat semnalate și în
lăturate pe loc.

rintre însușirile de bază care 
IF nu pot să lipsească o 

clipă din modul de a lucra al 
unui consiliu agricol este opera
tivitatea. Se ivesc uneori cazuri 
cînd fără operativitate se duce 
de rîpă munca pe cîteva luni, 
se periclitează soarta unei recolte 
pe mii de hectare.

în urmă cu vreo cîteva săptămîni, 
cînd cu gerurile acelea strașnice, 
inginerii Victor Stănculescu, preșe
dintele consiliului, și Titel Trăistaru, 
șeful secției de cereale și plante 
tehnice, au mers la gospodăriile din 
Cujmir, Vrata și Salcia să vadă si
tuația semănăturilor. Au observat că 
deasupra stratului de zăpadă se

formase o cru-' 
nința gri’’’ 
o în*’ „un-

--rii din
-eze pe co- 

,ea crustei. Co- 
.Lûspuns cu miile. In- 

„ zi această operație s-a 
„ut pe mai bine de șase mii 

na.
în prezent, preocuparea numărul 

unu a consiliului este campania de 
primăvară. Pe baza experiențelor și 
a rezultatelor practice obținute în 
anii trecuți, consiliul a stabilit ca in 
raion să se cultive în acest an trei 
linii de hibrizi dubli de porumb. 
Pînă acum 6tarea utilajelor s-a ve
rificat de două ori, uirmărindu-se ca 
reparațiile să fie de cea mai bună 
calitate ; s-au ținut două instructaje 
practice la S.M.T.-urile Poiana și 
Obârșia cu toți inginerii și tehnicie
nii din G.A.C., legate de reglajul și 
folosirea mașinilor agricole, în spe
cial a semănătorilor de porumb. Iar 
în urmă cu cîteva zile e-au ținut șe
dințe ale sfaturilor S.M.T. la care 
au luat parte președinți de G.A.C., 
ingineri și tehnicieni agronomi, bri
gadieri de oîmp, precum și toți trac
toriștii care vor lucra în această 
campanie. S-a analizat cum au mun
cit S.M.T.-urile anul trecut și cum au 
fost sprijiniți mecanizatorii de către 
gospodăriile colective. Totodată, la 
capitolul închinat acestei campanii 
calitatea a fost obiectul principal al 
discuțiilor. Tractoarele și celelalte 
mașini se află în cîmp pregătind te
renul sau executînd însămînțările 
din epoca I. La gospodăriile din 
Plenița și Ciupercenii Noi s-a însă- 
mînțat mazărea, iar la Salcia, Bra
niște, Basarabi s-au făcut lucrări de 
pregătire pe sute de hectare. Se cu
vine să ținem seama de faptul co 
prin partea locului zăpada s-a men- 
iinut pînă tîrziu.

Dar consiliul agricol raional și 
gospodăriile colective, concentrîn- 
du-și atenția către campania actua
lă, n-au neglijat semănăturile de 
toamnă. în urma unui control s-a 
observat că la Basarabi, Plenița, 
Braniște și Poiana Mare, pe anumite 
locuri, griul a ieșit slab. S-au luat 
măsuri ca deîndată pe porțiunile 
respective eă fie împrăștiată mra- 
niță.

mele lucrări. Secretul acestei uni
tăți, la Taru, constă în faptul că 
întotdeauna căutările și inovațiile 
el le subordonează conținutului. 
Căutînd să traducă în chip diferen
țiat conținutul fiecărei opere, Taru 
folosește o mare diversitate în ex
primare. El nu se limitează la con
cepția autorului ilustrat, ci o com
pletează, actualizînd-o.

Expoziția evidențiază o altă ca
litate a ilustratorului, care ne sca
pă uneori 'atunci cînd avem doar 
cartea în mînă și anume : jocul de 
compoziție în alternarea ilustrații
lor și subordonarea lor față de 
crescendo-ul desfășurării acțiunii. 
Vitrinele cu cărți care vin să com
pleteze în expoziție operă de ilus
trator a lui Taru ne aduc aminte 
și ele despre probitatea profesio
nală a artistului. Ilustrațiile sale 
de carte n-au fost terminate în 
momentul predării lor la editură, 
ci ele au fost urmărite în tipogra
fie zi de zi, noapte de noapte, în- 
trucît Taru consideră că și-a termi

Luni, 1 aprilie, orele 20,00, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu” va prezenta la Ateneul 
R. P. Romîne sub conducerea maestru
lui George Georgescu un concert sim
fonic. în program : Trei dansuri romî- 
nești de Theodor Rogalski ; Concertul 
pentru pian și orchestră în Sol major 
de Ravel (solistă : Magda Tagliaiero, 
Franța) și Simfonia a Vil-a de Schu
bert.

Marți, 2 aprilie, orele 20,00, Ia Ate
neul R. P. Romîne, Orchestra simfonică 
a cinematografiei va prezenta, sub con
ducerea dirijorului Constantin Bugeanu, 
un concert simfonic din ciclul consacrat 
Creației lui J. S. Bach. în program : 
Suita I-a în Do major ; Concertul pen
tru pian și orchestră în La major (pri
mă audiție) solist : N. Ionescu-Vovu ; 
Concert pentru vioară, oboi și orches
tră în re minor. (Soliști : Jean Ionescu 
și Edi Guți) ; Concert pentru pian, flaut, 
vioară și orchestră în La minor. (Soliști : 
Sofia Cosma, Victoria Roman și Varu
jan Cosighian) ; Suita IV-a în Re major.

La orele 20,00, în sala mică a Pala
tului R. P. Romîne vor avea Ioc un re
cital de vioară și unul de pian, susți
nute de tineri soliști. în program lucrări 
de Beethoven, Chopin, Franck, Enescu, 
Kabalevski, S. Toduță.

Miercuri, 3 aprilie, orele 20,00, la A- 
teneul R. P. Romîne va avea foc un 
concert dat de corul Filarmonicii de

stat „George Enescu”. In program lu
crări de muzică veche în prirnă audiție. 
Va dirija D. D. Botez.

La orele 20, cvartetul de coarde com
pus din Eva Lupaș, Victoria Mănoscu, l> 
Jeanine Costescu, Elena Botez precum și 
Ioana Caracotta — harpă și Aurelian 
Octav Popa — clarinet, va susține un 
concert de muzică de cameră în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne.

Joi, 4 aprilie, orele 19,50, orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii va pre
zenta un concert simfonic în studioul 
de pe str. Popov 62. în program : Con
certul pentru orchestră în Mi major 
(„Primăvara”) de Vivaldi-Mollinari, 
„Simfonia” de Ștefan Niculescu (lucra
re distinsă cu premiul „George Enescu” k 
al A.cadomiei R. P. Romîne pe anul '1 
1960) ; „Faunul și ciobănița” de Igor 
Stravinski. Solistă : Arta Florescu ; 
„Poemul extazului” de Alexandr Skrla- I 
bin. Va dirija Carol Litvin.

Simbătă, 6 aprilie, orele 20,00 și du
minică, 7 aprilie, orele 11,00, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stat „George 
Enescu” va prezenta două concerte sim
fonice la Ateneul R. P. Romîne. în pro
gram : Concertul pentru orchestră de 
Zoltan Kodâly ; Concertul pentru vioară 
și orchestră nr. 3 de Mozart, (solist : 
Ion Voicu) ; Simfonia III-a pentru or
chestră, orgă, pian și cor de G. Enescu. 
Va dirija Mircea Cristescu.

Filme noi pe ecranele Capitalei

U“ problemele principale
' 'juif cîteva acțiuni este 

pptelului. Nu de mult 
anizațiile de bază 

„ariile colective s-au 
„anări deschise. Printre al- 

., în dezbaterea acestor adu
nări s-a aflat problema furaje
lor. S-au făcut recomandări către 
consiliile de conducere : să se apli
ce lucrări de îmbunătățire pe toate 
izlazurile, porumbului furajer să i se 
dea aceleași îngrijiri ca și celui 
pentru boabe, în plantațiile de pomi 
și vii să se cultive plante furajere, 
în același timp colectiviștii au fost 
îndemnați să cultive pe loturile per
sonale furaje pentru a asigura hrana 
animalelor de pe lîngă casă.

Printre ultimele acțiuni ale consi
liului se numără și un instructaj de 
două zile, teoretic și practic, ținut 
cu toți brigadierii de cîmp și cu toți 
colectiviștii care vor lucra pe semă- 
nătorile 2 S.P.C.2. Consiliul a mai 
hotărît să se însămînțeze prin po
rumb, în cultură intercalată, fasole 
pe 14 000 ha și dovleci pe 10 000 ha.

lOfe 9 început, în fața Con-
I0j" siliului agricol raional Ca

lafat s-a pus problema îndrumă
rii și sprijinirii diferențiate a gos
podăriilor colective, în funcție de 
condițiile specifice și de nivelul 
de dezvoltare al fiecăreia. în 
timp ce la Piscu-Vechi colecti
viștii începeau să introducă me
canizarea în sectorul zootehnic 
(adăpători automate, linii Decovil 
etc.) la Verbicioara, de pildă, nici 
măcar nu erau asigurate condiții 
minime pentru adăpostirea animale
lor. Biroul comitetului raional de 
partid a trasat ca sarcină comite
tului executiv al consiliului să-și 
îndrepte atenția către cele cinci gos
podării mai slab dezvoltate : Ver- 
bița, Verbicioara, Traian, Plenița și 
Risipiți. Pentru ca ajutorul să fie cît 
mai potrivit cu nevoile acestora, 
consiliul a alcătuit colective de spe
cialiști, care au studiat situația la 
fața locului.

Gospodăriile amintite aveau anu
mite caracteristici asemănătoare : 
recolte de cereale mai slabe, secto
rul zootehnic puțin dezvoltat, lipsă 
de experiență în organizarea mun
cii, oameni nepotriviți în unele sec
toare, mai ales în zootehnie. Nici 
măcar cu evidența contabilă lucru
rile nu stăteau cum trebuie. Pe baza 
planului de măsuri care a urmat, în
dată ce colectivele amintite și-au 
formulat concluziile, consiliul a tre
cut la acțiune. Dar nu cu sfaturi date 
prin telefon sau prin vreo circulară

semnată la repezeală. Zile de-a rîn- 
dul membrii comitetului executiv au 
stat în gospodăriile respective, au 
lucrat mînă în mînă cu inginerii, cu 
consiliile de conducere. în felul a- 
cesta gospodăriile colective au fost 
ajutate să rezolve diferite probleme 
privind construirea adăposturilor, 
procurarea animalelor, pregătirea 
cadrelor necesare în sectorul zooteh
nic etc. Au fost școlarizați o sută 
treizeci de mulgători și patruzeci și 
una de colectiviste care lucrează la 
incubatoare. Zilele acestea au ur
mat cursuri de scurtă durată încă 
optzeci de colectiviste, crescătoare 
de păsări,

între gospodăriile mari rămase în 
urmă și cele cu o bogată experiență 
în creșterea animalelor ca Piscu 
Vechi, Cetate, Maglavit, consiliul a- 
gricol raional a organizat schimburi 
de experiență, la care au participat 
președinți, brigadieri, zootehniști și 
mulgători.

'★
Consiliul agricol despre care vor. 

bim este socotit printre cele cu ac
tivitatea cea mai rodnică din re
giunea Oltenia. Aceasta se dato- 
rește în mare măsură sprijinului de 
care se bucură din partea comite
tului raional de partid. Membrii bi
roului, în frunte cu primul secretar, 
tovarășul Marin Lascău, ocupîndu-se 
cu multă grijă de rezolvarea proble
melor pe care le ridică dezvoltarea 
agriculturii raionului, îndrumă con
siliul agricol cu competență, concret 
și în funcție de situația respectivă. 
Nu de mult biroul comitetului raio
nal de partid a analizat stilul de 
muncă al consiliului agricol raional, 
relevînd o serie de realizări în ac
tivitatea sa. Totodată, biroul a atras 
atenția comitetului executiv să-și 
fixeze în planul de muncă probleme 
de bază, pe care să le studieze și 
să le rezolve.

...Ne-am propus să înfățișăm doar 
cîteva aspecte din activitatea Con
siliului agricol raional Calafat. Și 
chiar dacă toate cele patruzeci și 
una de gospodării colective sînt mi
lionare sau multimilionare asta nu 
înseamnă că problemele legate de 
îndrumarea și conducerea lor se îm
puținează, ci, dimpotrivă, se înmul- 1 
țese, pentru că drumul dezvoltării 
lor urcă tot mai sus. Ceea ce în- ; 
seamnă că și consiliul agricol raio- j 
nai are de rezolvat probleme mai 
multe și mai complexe și, în acest , 
scop, este dator să-și îmbunătățeas
că continuu activitatea, stilul și me
todele de muncă.

GHEORGHE VLAD I

Omul merge după 
soare — producție a 
studioului „Moldova
film“. Regia : M. Ka- 
lik. Un copil in vîrstă 
de 7 ani, dornic să cu
noască lumea, porneș
te pe drumul razelor 
aurii ale soarelui. în 
imagini de o mare fru
musețe, filmul urmă
rește drumul acestui 
copil, care în de
cursul unei zile cu
noaște cele mai di

verse aspecte ale 
vieții.

Un erou în papuci 
— producție a stu
diourilor grecești. în 
timp ce afaceriști ve
nali cîștigă sume mari 
de pe urma unei sta
tui și a festivității 
prin care-l glorifică 
pe generalul Decaval- 
los, vestit pentru fap
te eroice,— acum pen
sionar — sărbătoritul 
nu dispune nici mă
car de suma necesară

pentru a plăti lumina 
apartamentului său...

Pămîntul îngerilor
— producție a stu
diourilor maghiare, 
inspirată din viața 
unui cartier muncito
resc din Budapesta 
grofilor și a magnați
lor.

Cartagina în flăcări
— producție italo- 
franceză. Filmul este 
o evocare a incendierii 
faimosului port de că 
tre armata romană.

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări: Patria (bd. Magheru 12—14). Rebe
lul : rulează la cinematografele Repu
blica (bd. Magheru 2), I. C. Frimu (bd. 
6 Martie 16), G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 
1). Omul merge după soare: rulează la 
cinematografele Magheru (bd. Magheru 
29), Tineretului (cal. Victoriei 40), Volga 
(șos. Ilie Pintllie 61). Un erou în papuci: 
rulează la cinematografele V. Alccsandri 
(str. Grlgorescu 24), București (bd, 6 Mar
tie 6), Gh. Doja (cal. G'rlvițel 80), Flo- 
reasca (str. I. S. Bach 2), Ștefan cel 
Mare (șos. Ștefan eel Mare), 1 Mai (bd. 
1 Mai 322). Noapte necruțătoare — cine
mascop: Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), 23 
August (bd. Dimitrov 118), Al. Sahia (cal. 
Văcărești 21). O călătorie spre centrul 
pămîntului — cinemascop (seria a Ii-a): 
Victoria (bd. 6 Martie 7). Bunica Sabella: 
Central (bd. 6 Martie 2), Luceafărul (cal. 
Rahovei 118) Povestea anilor înflăcărați 
— cinemascop: Lumina (bd. 6 Martie 12). 
Program de filme documentare: Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Partea ta de vină: 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(str. 13 Decembrie 5—7). Omul amlible : 
8 Martie (str. Buzești 9—11). Camelia : ru
lează la cinematograful Olga Bancic 
(cal. 13 Septembrie 196). Dosarul furat : 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(cal. Griviței 137), Moșilor (cal. Moșilor 
221), 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 89). 
Clinele sălbatic Dingo: Drumul Serii 
(str. Drumul Serii 86). Cartouche — ci
nemascop : 30 Decembrie (cal. Feren
tari 86). Fugarul : 13 Septembrie
(str. Doamnei 9). Șapte dădace : rulează 
la cinematografele Aurel Vlaicu (șos. Co- 
troceni 9). Ilie Plntilie (șos. Colentina 84). 
Mirajul: Cultural (piața Iile Plntilie 2). 
Divorț italian : rulează la cinematogra
fele C-tln David (șos. Crîngași 42), G.

Bacovla (șos. Giurgiului 3). Vacanță la 
mare — cinemascop ; rulează la cinema
tografele B. Delavrancea (bd. Libertă
ții 70—72), Miorița (cal. Moșilor 127), Li
bertății (str. 11 Iunie 75), înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii-Noi). Contele de 
Monte Cristo — cinemascop (ambele se
rii): M. Eminescu (str. M. Eminescu 127). 
Kașmir — cinemascop: Popular (str. Mă- 
tăsari 31). Balada husarilor: Munca (șos. 
Mihai Bravu 221), T. vladimirescu (cal. 
Dudești 97). Meșter la toate: Arta (cal. 
Călărași 153). Rîul și moartea: Flacăra 
(cal. Dudești 22). Așa se fac cancelarii: 
Grlvlța (calea Griviței — lîngă podul Ba- 
sarab). Festivalul Chaplin: V. Roaită (bd. 
1 Mai 57). Baronul de Münchhausen: 
nirea (bd. 1 Mai 143).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurn. 
Iul televiziunii. 19,15 — Știință și tehnic, 
pentru elevi. 19,50 — Filmul ețtistic . 
„Cavalerii Teutoni" (seria a II-a)V 21,20 
— „File din opere". 22,00 — Telesport. 
Tn încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilelo de 2, 3 

fi 4 aprilie. In țară : Vreme umedă, cu 
cerul variabil mai mult acoperit. Ploi 
locale vor cădea în toate regiunile țării. 
In regiunea muntoasă lapovlță și nin
soare. Vînt potrivit, temporar tare din 
sectorul nordic. Temperatura staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 2 
grade și plus 8 grade, iar maximele între 
4 și 14 grade. In București : Vreme u- 
medă cu cerul mal mult noros. Tempo
rar ploaie. Vînt potrivit cu intensificări 
pînă la tare din nord-est. Temperatura 
staționară.
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re LE G RAME EXTERNE pm laFuneraliile lui Traian Săvulescu
Duminică, 31 mai’tie, cetățenii Ca

pitalei au condus pe ultimul său 
drum pe eminentul Om de știință și 
patriot înflăcărat Traian Săvulescu. 
începînd de dimineață, mii de bucu- 
reșteni au continuat să treacă prin 
fața catafalcului așezat în holul 
Ateneului R. P. Romîne, aducînd ul
timul lor salut marelui savant, re
prezentant de seamă ai științelor 
biologice din țara noastră, eminent 
fruntaș al vieții publice din R. P. 
Romînă.

Răsună acordurile marșurilor fu
nebre. La catafalc fac de gardă acă. 
demicieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, muncitori, studenți.

în ultima gardă se află tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, acad. 
Ilie Murgulescu, președintele Aca
demiei R. P. Romîne, Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Athanase Joja, membru al Prezidiu
lui Academiei R. P. Romîne, Nicolae 
Giosan, prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii.

La ora 11, sicriul cu corpul neîn
suflețit al lui Traian Săvulescu, pur
tat pe umeri de academicieni și alte 
personalități de frunte ale vieții ști
ințifice și culturale, este scos din 
holul Ateneului R. P. Romîne și a- 
șezat pe carul mortuar.

în fața Ateneului o companie de 
'onoare cu drapel îndoliat prezintă 
onorurile.

în sunetul marșului funebru, cor
tegiul funerar pornește spre cimiti
rul Belu. în fruntea cortegiului este 
purtat un portret al marelui savant 
romîn, academicianul Traian Săvu
lescu. Pe perne purpurii erau pur
tate ordinele și medaliile cu Care a 
fost distins cel dispărut. Carul mor
tuar pe care se află sicriul înconju
rat de flori pornește încet, urmat dé 
membrii familiei defunctului, de 
prieteni apropiați. în urma carului 
funebru se află membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și organi
zații obștești, academicieni și alți 
fruntași ai vieții științifice și cultu
rale. Trec ostașii companiei de onoa
re purtînd drapelul îndoliat.

De-a lungul străzilor pe care le-a 
Străbătut cortegiul funerar pînă la 
cimitirul Belu se aflau mii de cetă
țeni veniți să-și ia ultimul rămas 
bun de la Traian Săvulescu.

La cimitirul Belu a avut loc mi
tingul de doliu. O mulțime tăcută a 
ascultat cu pietate cuvîntările 
rostite.

Acad. Ilie Murgulescu, președinte
le Academiei R. P. Romîne, a rele
vat vasta activitate științifică desfă
șurată de academicianul Traian Să
vulescu timp de peste cinci decenii. 
Călăuzit de principiul că știința tre
buie să servească poporului și este 
subordonată intereselor acestuia, 
Traian Săvulescu a efectuat impor
tante cercetări în domeniul biologiei 
vegetale, îndeosebi al botanicii, mi- 
cologiei și fitopatologiei. El a pus te
melia și a dezvoltat cercetările în 
țara noastră în domeniul micologiei. 
A publicat în acest domeniu peste 
150 de lucrări științifice. Studiile 
sale fundamentale privind agenții 
patogeni ai celor mai importante 
boli ale plantelor agricole l-au con
sacrat pe Traian Săvulescu ca fon
dator al școlii romînești de fitopato
logie și ca pe unul din cei mai mari 
specialiști în acest domeniu pe plan 
mondial. Alegerea sa ca membru a 
numeroase academii și asociații 
științifice de peste hotare reprezintă 
nu numai recunoașterea marilor sale 
merite ca om de știință, dar și o 
contribuție de mare preț la crește
rea prestigiului științei noastre pe 
plan internațional.

înzestrat cu un pătrunzător spirit 
de observație, Traian 
fost, în același timp, un 
cultură, cu remarcabile 
rale șj intelectuale.

Investigațiile făcute 
domenii ale științei au relevat figu
ra unui savant activ, fecund în idei 
înnoitoare și care crede — cu pasiu-

Săvulescu a 
om de vastă 
calități mo-

în variate

ne răscolitoare — ta puterea științei 
de a servi interesele poporului.

Caracterul militant al laborioasei 
lui activități își găsește expresie și 
în larga acțiune de popularizare a 
științei pe care a înțeles să o între
prindă în rîndurile țărănimii mun
citoare. A ținut numeroase Confe
rințe, a scris articole și studii, a ini
țiat editarea unor tratate și mono
grafii. Concepția marxist-leninistă 
despre lume și societate i-au relevat 
adevărul că universul omului de 
știință nu poate fi numai laboratorul 
și că întreaga energie și forță de 
creație trebuie puse în slujba bine
lui obștesc, al societății.

Personalitatea lui Traian Săvules
cu — a spus în continuare acad. I. 
Murgulescu — este întregită de me
ritele sale în viața politică și socială, 
însuflețit încă din tinerețe de con
vingeri progresiste și democratice, 
el a devenit după 23 August membru 
al Partidului Muncitoresc 
alăturîndu-se luptei clasei 
toare și a întregului popor pentru 
construirea orînduirii socialiste. De 
la înălțimea autorității morale pe 
care i-o confereau meritele sale de 
savant integru și om de vastă cul
tură, cuvîntul lui a răsunat ferm în 
sprijinul politicii partidului și gu
vernului țării noastre, de statornici
re a colaborării și păcii între po
poare. Eminentul savant și intelec
tual comunist care a fost Traian Să
vulescu va rămîne totdeauna o pro
eminentă figură a Culturii noastre.

Ministrul învățămîntului, Ștefan 
Bălan, a arătat în cuvîntul său că 
prin moartea lui Traian Săvulescu 
învățămîntul din țara noastră pierde 
un mare profesor, un om de știință 
deosebit, care a consacrat mai mult 
de patru decenii progresului școlii 
noastre superioare. Ca profesor, Tra
ian Săvulescu constituie un exemplu 
viu de înaltă ținută științifică, de 
patriotism înflăcărat, de slujire de
votată a școlii de pe pozițiile cele 
mai înaintate, de împărtășire gene
roasă a vastelor sale cunoștințe ti
nerelor generații, în scopul pregăti
rii lor temeinice în folosul poporu
lui muncitor. Interpretarea consec
vent materialistă a fenomenelor vie
ții făcea din cursurile sale o școală 
de educație a gîndirii științifice, ma- 
terialist-dialectice, de educație co
munistă a tineretului nostru.

Profesorul Traian Săvulescu a fost 
și un neobosit activist pe tărîm ob
ștesc, militînd cu consecvență pen
tru promovarea politicii partidului 
nostru, pentru o viață mai bună a 
celor ce muncesc, pentru pace și 
progres social. El a reprezentat pen
tru tineretul din universitate im 
strălucit exemplu de îmbinare a ri
nei activități științifice pline de 
prestigiu cu o înaltă etică cetățe
nească și patriotică. Ministerul în- 
vățămîntului a găsit totdeauna în 
persoana profesorului Traian Săvu
lescu un sfătuitor și colaborator de 
seamă în problemele numeroase și 
complexe pe care le-a avut de re
zolvat după eliberarea țării, în ope
ra de creare și consolidare a școlii 
noi din țara noastră. Vom păstra 
profesorului Traian Săvulescu o a- 
mintire vie în inimile noastre — a 
încheiat acad. Ștefan Bălan.

în cuvîntul său, prof. N. Giosan a 
spus printre altele ‘ Dedicîndu-se 
științelor biologice încă din tinerețe, 
Traian Săvulescu a înțeles să nu 
facă o știință sterilă, ci să pună cerce
tarea biologică în slujba vieții și a 
practicii agriculturii. El a consacrat 
o mare parte a activității sale de 
cercetare luptei împotriva bolilor și 
dăunătorilor plantelor, elaborînd un 
întreg sistem de protecție a culturi
lor agricole. în cadrul Institutului 
de cercetări agronomice a organizat 
temeinice cercetări de fitopatologie 
și de protecția plantelor, care au 
stîrnit admirația multor oameni de 
știință de peste hotare.

în înaltele posturi de răspundere 
care i-au fost încredințate, Traian 
Săvulescu n-a încetat să se ocupe 
de rezolvarea problemelor practice 
ale agriculturii. Prin activitatea or
ganizatorică desfășurată, el a adus

Romîn, 
munci

o prețioasă contribuție vastelor pro
iecte inițiate de partid pentru folo
sirea complexă și multilaterală a 
Deltei Dunării, irigarea cîmpiei din 
sudul țării. Traian Săvulescu va ră
mîne în amintirea noastră ca un e- 
xemplu de savant-cetățean, înzes
trat cu nobile calități sufletești și ca 
un patriot înflăcărat, care și-a depus 
întreaga lui activitate pentru pros
peritatea patriei, pentru bunăstarea 
poporului.

Moartea profesorului nostru, pre
țuit și admirat, ne-a îndoliat inimile 
— a spus în cuvîntul său cercetăto
rul științific Ion Lazăr, de la Insti
tutul de 
Romîne. 
mineață 
neobosit 
Prezența 
mulent. Exigența sa față de cunoș
tințele noastre ne obliga la reflecții 
ce ne ajutau nebănuit de mult la 
formarea gîndirii noastre științifice. 
Profesorul nostru ne-a îndrumat pa
șii nu numai pe drumul perfecțio
nării și completării cunoștințelor, ci 
și pe drumul folosirii lor în intere
sul poporului nostru muncitor. Oma
giul cel mai de preț pe care îl adu
cem memoriei sale esté hotărîrea de 
a munci cu și mai multă energie 
pentru înflorirea științei patriei 
noastre pusă în slujba poporului, 
ideal căruia neuitatul nostru profe
sor i-a închinat întreaga sa viață.

Studenta Crezanie Zaharia, de la 
Facultatea de biologie, a arătat că 
prelegerile profesorului Traian Să
vulescu constituiau un izvor nesecat 
de minunate învățăminte și un 
exemplu de gîndire creatoare. El a 
educat tineretul studios în spiritul 
muncii neobosite și al pasiunii pen
tru știință, căutînd să-i imprime 
conștiința responsabilității față de 
popor a intelectualității de tip nou. 
Profesorul Traian Săvulescu se in
teresa îndeaproape de viața pe care 
o duc studenții în afara orelor de 
curs și de laborator, organiza cu ei ex
cursii, vizitarea muzeelor și a expo
zițiilor de artă, audiții de concerte. 
Astfel el devenea un prieten apro
piat, iar studenții lui îl prețuiau și 
îl iubeau și mai mult. Pentru tot ce 
ne-a învățat, a încheiat vorbitoarea, 
nu-1 vom uita niciodată și ne vom 
strădui să ne arătăm recunoștința 
prin muncă fără preget pusă în sluj
ba patriei noastre socialiste.

Ultimul a vorbit președintele 
G.A.C. „23 August“ din comuna Săl- 
cioara, raionul Lehliu, tov. Panait 
Marin. El a arătat că Traian Săvu
lescu a făcut parte dintre acei învă- 
țați care înțeleg că gîndul și fapta 
lor trebuie să-și tragă seva din gîn
dul și fapta poporului căruia îi a- 
parțin și asupra acestuia su-și re
verse lumina minții și căldura sufle
tului. El a visat pentru țărănime 
soarta pe care ea a dobîndit-o astăzi, 
adică o viață demnă șl îmbelșugată, 
făurită prin lucrarea pămîntului 
după metode științifice, pe tarlalele 
întinse ale gospodăriei 
Pentru aceasta profesorul Traian 
Săvulescu și-a dăruit toată știința și 
priceperea. Țăranilor le-a închinat 
o mare parte din timpul și din mun
ca sa neobosită, căutînd să le împăr
tășească larg cunoștințele folositoa
re, pentru ca strădania lor să devi
nă mai spornică și mai bogată 
roade. El a contribuit foarte mult 
aplicarea cunoștințelor științifice 
agricultura noastră socialistă, 
dacă azi' spicul griului pe ogoarele 
noastre este mai greu, aceasta se da- 
torește stăruinței și muncii oameni
lor de știință, printre care la loc de 
frunte a fost profesorul Traian Să
vulescu. Ne vom aduce aminte cu 
dragoste — a încheiat tov. Panait 
Marin — de marele savant Traian Să
vulescu, ca de un bun prieten si 
sfătuitor.

Mitingul de doliu a luat sfîrșit. în 
semn de omagiu adus memoriei ce
lui dispărut se trag salve de arme.

în acordurile solemne ale Imnului 
de Stat al R. P. Romîne, sicriul este 
coborît în cripta aflată alături de 
mormintele lui Mihail Sadoveanu, 
Ion Luca Caragiale, Mihail Emines- 
cu, G. Coșbuc.

biologie al Academiei R. P. 
Stătea în laborator de di- 

și pînă seara tîrziu, 
și plin de idei creatoare, 
sa era pentru noi un sti-

colective.

ta 
la 
ta
Si

(Agerpres)
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Populația Phodesiei de nord sahtă 
perspectiva unei apropiate independențe

SALISBURY 31 (Agerpres). — la Lu
saka, capitala Rhodesiei de nord, ves
tea că guvernul britanic a fost nevoit 
să recunoască în mod oficial acestui 
teritoriu dreptul de a se desprinde din 
Federația colonialistă a Rhodesiei ți 
Nyassalandului a fost primită cu entu
ziasm. Populafia a ieșit pe străzi, trans-

mite agenția U.P.I., exprimîndu-și 
cîntece și dansuri pline de exuberanță 
bucuriș penfru perspectiva unei apro
piate independențe. Pe străzile orașului 
Lusaka a fost organizată o mare pa
radă a „victoriei" ; demonstrații și 
adunări populare au avut loc și în alte 
localități din Rhodesia de nord.

Reacția conducătorilor rasiști 
de la Salisbury

Cu fotul alfa a fosf reacția 
lorilor rasiști ai Federației 
finînd seama de faptul că și Nyassalan
dului i s-a recunoscu) drepful de a se 
desprinde — și-a încetat în mod prac
tic existența. Roy Welensky, prim- 
minisfru al guvernului federal al 
celor frei teritorii, a acuzat guvernul 
britanic de „capitulare“ în fața cereri
lor liderilor naționaliști africani. Pentru 
a-și sublinia protestul, Welensky, aflai 
la Londra în momentul declarației gu
vernului britanic, a procedat la un gest 
demonstrativ, „fără precedent în rela
țiile dintre liderii Commonwealthului“ 
(Reuter) : a refuzat să participe la un 
dejun oferit de primul ministru al An
gliei, Macmillan, ceea ce a dus la 
anularea acestui dejun. Welensky a 
convocat în grabă □ conferință de pre
să, în care a anunțat că va refuza de 
acum înainte orice colaborare cu gu
vernul britanic atîta timp cît nu se va 
recunoaște Rhodesie1 de sud dreptul 
de a deveni un stat absolut indepen
dent, bineînțeles sub conducerea albi
lor, și atîta timp cît nu vor fi asigurate 
„interesele comunității europene din 
Rhodesia de nord“. Totodată, el a a- 
nunțat pentru ziua de luni convocarea 
la Salisbury (capitala federației), a unei 
ședințe extraordinar© a guvernului fe
deral, pentru a examina consecințele 
„politicii de capitulare“ a Angliei.

Da

conducă- 
care —

fapt, ameninfările Iui Welensky

sînt lipsite de valoare, deoarece actual
mente atît în cadrul federației cît și în 
Rhodesia de sud el nu mai reprezintă 
nici o forță politică importantă, știut 
fiind că la recentele alegeri din Rho
desia de sud partidul său a suferit g 
înfrîngere zdrobitoare din partea ce
luilalt partid al colonialiștilor albi, 
Partidul Frontul Rhodesiei, condus de 
Winston Field, care a devenit prim- 
ministru al guvernului local (datorită 
legii electorale reacționare, negrii au 
fost în mod practic excluși de la vot). 
Acest partid se situează pe pozifii 
milare — cerînd crearea unui stat 
dependent al Rhodesiei de sud, 
baze rasiste, la care să se alăture
giunile bogate în cupru ale Rhodesiei 
de nord, precum și teritoriul Bechuana- 
land, în momentul de față protectorat 
britanic — însă deocamdată, Field, 
care se află, de asemenea, la Londra, 
s-a abținut de la orice comentarii. în 
schimb, unul din miniștrii lui Field a 
declarat la Salisbury că Rhodesia de 
sud este hotărîtă să-și capete indepen
dența, chiar cu prețul recurgerii la 
arme.

Atacurile rasiștilor din Rhodesia de 
sud împotriva guvernului britanic nu 
trebuie interpretate în sensul existentei 
unor divergente esențiale între cele 
două părți : ambele se străduiesc să 
menfină influența engleză în Africa 
Centrală.

si- 
in- 
pe 
re-

Patrioți spanioli condamnați
la ani grei

MADRID 31 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, printre cele 10 persoane con
damnate la 30 martie de Tribunalul 
militar din Madrid, sentința cea mai 
grea — 23 ani închisoare — a fost 
pronunțată împotriva lui Pedro Ar- 
diaca, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Spa-

de temniță
nia și membru al Comitetului Execu
tiv al Partidului Socialist Unificat 
din Catalonia.

Pînă la arestarea sa, care s-a 
produs la Barcelona în noaptea spre 
17 decembrie 1962, Pedro Ardiaca a 
luptat energic împotriva dictaturii 
fasciste, pentru libertatea și ferici
rea poporului său.

Sosîrea la Moscova 
a oriei delegații 
a P. C. Francez

Congresul national 
al oamenilor muncii 

din Venezuela
MOSCOVA (Agerpres). — TASS : 

La Moscova a sosit o delegație a 
Partidului Comunist Francez ta 
frunte cu secretarul general adjunct 
al partidului Waldeck Rochet, pen
tru a avea o întîlnire la Comitetul 
Central al P.C.U.S. Din delegație fac 
parte Raymond Guyot, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Fran
cez, Paul Laurent, membru supleant 
al Biroului Politic, și Jacques Denis, 
membru supleant al C.C.

Oaspeții francezi intenționează să 
rămînă la Moscova cîteva zile.

CARACAS. Mii de oameni 
muncii au participat la 29 martie 
deschiderea Congresului național 
oamenilor muncii din Venezuela, 
convocat din inițiativa Confederației 
oamenilor muncii din această țară. 
La deschiderea congresului au luat 
cuvîntul : Ramon Quijata, președin
tele Federației țăranilor, Umberto 
Bartoli, Domingo Algerto Ranjel, de- 
putați și alții.

Congresul va discuta problema 
unității mișcării sindicale și a soli
darității internaționale a oamenilor 
muncii.

Tratativele de la Geneva

la 
in- 
ce- 
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Corespondență din Budapesta

oraș, deoarece

'Așezat la 70 km în sudul Buda
pestei, orașul Dunaujvâros a îm
plinit abia 12 ani. Prima stradă 
și-a primit locatarii în primăva
ra lui 1951 ; oamenii au denu
mit-o strada „1 Mai“. Chiar la 
intrare se află un bloc lung, în 
care funcționează Oficiul de tu
rism, Casa de economii și cîte- 
va magazine moderne. Alături se 
află hotelul „Steaua de. aur", la 
parterul căruia este un restau
rant și o cafenea. Urmează apoi 
zeci de alte blocuri de locuit, 
școli, magazine etc.

Cînd am fost ultima oară 
Dunaujvâros am aflat că a 
trat în funcțiune fabrica de 
luloză din paie. începînd din
cest an, o cantitate însemnată 
de celuloză va fi ___ _______
expediată 
fabricile de 
tie din R- P. 
gară. Peste 
ani celuloza
rămîne aici, în 
alături de actuala fabrică se con
struiește o fabrică de hîrtie.

Trec pe prima stradă din oraș 
și ajung la combinatul siderur
gic dunărean. Conform proiectu
lui, lucrările de construcție la 
acest mare combinat s-au efec
tuat în două etape.

In prezent se fac planuri pen
tru mărirea capacităților produc
ției de oțel. în cadrul combina
tului funcționează două furnale ; 
recent capacitatea unuia dintre 
ele a fost mărită. Există de ase
menea patru cuptoare Martin, o 
fabrică de cocs și un laminor la 
cald. Acesta din urma e în mare 
parte mecanizat și automatizat. 
Laminorul la rece è în construc
ție. El va fi instalat într-o hală 
lungă de 600 m și lată de aproa
pe 100 m.

In această hală uriașă l-am în- 
tîlnit pe Szakos Lukâcs, respon
sabilul lucrărilor de montaj. Este 
ur. bărbat plin de viață, iute ca 
argintul viu.

— Cum stați cu lucrările 
întreb.

— Sînt la zi — răspunde 
deși iarna a fost aspră și 
pricinuit multe greutăți. Dar oa
menii nu s-au lăsat ; au pus mult 
suflet.

Intr-o parte à halei, mai mulți 
muncitori din echipa lui Nagy 
Lajos, de la întreprinderea de 
construcții nr. 26, betonează una 
din gropile în care vor fi insta
late mașinile laminorului la rece. 
Aici lucrează alte sute de munci-

— îi

el — 
ne-a

tori de la „Ganz-Mavag“, „Va- 
sutepito" și de la multe alte în
treprinderi. Mă opresc lîngă unul 
din muncitorii care lucrează la 
montaj. Ë tînăr, n-are mai mult 
de 30 de ani. Acum 3 ani a fost 
primit în partid. îl cheamă Csen- 
des Jânos. Tov. Csendes îmi spu
ne, printre altele, că în a doua 
jumătate a anului viitor va intra 
în funcțiune prima parte a la
minorului la rece.

Ajungem apoi în biroul direc
torului. Omul din fața mea n-are 
mai mult de 35 de ani. Deși tî
năr, el conduce unul dintre cele 
mai mari combinate siderurgice 
din R. P. Ungară. In urmă cu 
zece ani, la chemarea U.T.C.-ului, 
el — ca mii de alți tineri din di- 
__________ , ferite colțuri ale

■ '■ R.P. Ungare —a
venit la Dunauj
vâros. în scurtă 
vreme a fost nu
mit dispecer, iar 

în 1955 i s-a încredințat condu
cerea secției de transporturi. De 
atunci s-a dovedit un bun or
ganizator. După preluarea con
ducerii secției de transporturi 
multe s-au schimbat acolo. El a 
știut să mobilizeze întregul co
lectiv al secției astfel îneît, în 
scurt timp, golurile în producție 
au fost lichidate, iar penalizările 
ce se plăteau pentru locația va- ■ 
goanelor și autocamioanelor au 
fost reduse la minimum. Anul tre. 
cut a fost numit director al com
binatului.

— Acum, în cinstea celei de-a 
18-a aniversări a eliberării țării, 
— îmi spune directorul — în com
binat sînt în întrecere 470 de bri
găzi, formate din 4 866 de mun
citori. Anul acesta, sarcinile de 
plan ale combinatului sînt cu 
9,3 la sută mai mari decît' anul 
trecut. Planul este îndeplinit la 
zi, iar la secția Martin este 'chiar 
depășit.

...Plec de la combinat și în drum 
mă întîlnesc cu un vechi prieten, 
inginer constructor. El mă infor
mează că în ultimul timp s-au 
dat în folosință încă 100 de apar
tamente, iar pînă la sfîrșitul anu
lui alte 500 familii se vor muta în 
case noi. Populația orașului Du
naujvâros va trece de 40 000.

La plecare, am mai făcut un tur 
prin oraș. La lumina lămpilor de 
neon, orașul pare și mai frumos ; 
este o frumusețe creată de om, 
pentru om.

A. POP
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Aspect de la fabrica de celuloză din paie de la Dunaujvâros (R. P, 
Ungară).
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COPENHAGA. La 30 martie, sub 
auspiciile Uniunii studenților pictori 
și ale asociației pe întreaga Dane
marcă „Mișcarea împotriva armei a- 
tomice", la Copenhaga s-a deschis o 
expoziție de artă la care sînt pre
zentate lucrările a 75 de pictori ti
neri. Sumele încasate prin vînzarea 
tablourilor vor fi vărsate fondului 
de sprijinire a marșului de protest 
împotriva armei atomice, care va a- 
vea loc între 12 și 14 aprilie.

TOKIO. Federația generală a sin
dicatelor muncitorilor de la căile fe
rate particulare, care numără 400 000 
de membri, a declarat la 31 martie 
o grevă de 24 de ore în sprijinul re
vendicărilor lor cu privire la majo
rarea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

PARIS. La 30 martie, cîteva mii de 
bătrîn' au organizat o demonstrație în 
fața municipalității din Paris, cerînd 
îmbunătățirea condițiilor de trai.

CAIRO. Printr-o hotărîre a procu
rorului general, editarea ziarului co
munist libanez „An-Nida” a fost 
suspendată pentru cinci zile. Ziaru
lui i s-a adus acuzația că a publicat 
articole care ar urmări să înrăută
țească relațiile dintre Liban și cele
lalte țări arabe.

acuzați, iar împotriva celorlalți a pro
nunțai sentinje relativ blînde — între 
3 și 15 ani închisoare.

HAGA. Un mare grup de artiști 
plastici, actori și oameni de cultură 
olandezi au pregătit un mesaj către 
președintele Mexicului, Lopes Ma
teos, prin care cer eliberarea din în
chisoare a lui Alfaro Siqueiros, cu
noscut pictor progresist mexican, 
remarcabil luptător pentru pace. 
Mesajul va fi înmînat președintelui 
Lopez Mateos cu prilejul vizitei pe 
care acesta o va face în Olanda.

MANAGUA. La 30 martie cîteva 
sute de țărani din departamentul Chi- 
nandega (Nicaragua) au ocupat supra
fețe întinse de terenuri cultivabile din 
această regiune. Această aefiune a 
avut loc în semn de protest împotriva 
guvernului din Nicaragua, care nu și-a 
respectat promisiunile făcute de a 
acorda pămînt țăranilor.

COPENHAGA. Parlamentul danez 
a adoptat legea cu privire la buge
tul Danemarcei pe exercițiul finan
ciar 1963 - 1964. Anul acesta, pentru 
cheltuielile militare se alocă cu 206 
milioane coroane mai mult decît în 
exercițiul financiar precedent.

„AlCAIRO. La 31 martie, ziarul 
Ahram” a publicat sub un titlu mare 
un articol intitulat „Protestez”, sem
nat de redactorul șef al acestui ziar, 
Mohamed Hassanein Heykal, obiș
nuitul purtător de cuvînt al pre
ședintelui Nasser, în care denunță 
cu hotărîre „responsabilitatea lide
rului sirian al partidului „Baas”, 
Michel Aflak, și a primului ministru 
al Siriei, Salah Bitar, ta provocă
rile lansate de partidul „Baas” din 
Siria împotriva Egiptului. (France 
Presse)

HAVANA. La Havana s-a deschis 
expoziția „Munca creatoare“ orga
nizată de Comitetul Executiv al U- 
niunii revoluționare a oamenilor 
muncii din Cuba și de 25 sindicate 
din țară. Expoziția a fost inaugurată 
de Osvaldo Dorticos, președintele 
Republicii Cuba. în cele 25 pavilioa
ne sînt expuse mașini industriale și 
agricole, aparate și dispozitive, dife
rite produse metalice, chimice și al
tele, piese de schimb produse de 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Un Cuba.

, B.ONN. La Bonn a luat sfîrșit pro
cesul a 12 foșf: paznici aî lagărului de 
concentrare hitlerist din Kulmhofe, în 
care au fost exterm'nafi circa 150 000 
evrei din Germania, Austria, Polonia, 
Cehos'ovac’a și alte țăr' europene. Deși 
acuzații, după cum a reieșit în timpul 
procesulu . sînt vinovafi de asasinate în 
masă împotriva deținujilor din acest 
lagăr al mor|ii, tribunalul a achitat șase

DELHI. O delegație a Consiliului 
Păcii pe întreaga Indie a protestai 
pe lîngă Ambasada Franței împo
triva efectuării în Sahara a expe
riențelor atomice. „Detonarea unei 
bombe atomice franceze, se sublinia
ză în declarația de protest, repre
zintă o nouă piedică în calea efor
turilor omenirii îndreptate spre rea
lizarea dezarmării și păcii generale”,

CONACRY. Cu prilejul festivită
ților care au loc în Guineea în ca
drul Zilei tineretului democrat afri
can, președintele Seku Ture al Gui
neei a chemat pe tineri și tinere 
să-și consacre eforturile muncii în
cordate pentru lichidarea înapoierii 
economice, culturale și sociale a ță
rii, pentru înfrîngerea mizeriei, ig
noranței și bolilor.

La Geneva, în cadrul lucrărilor 
desfășurate în Comitetul celor 18, 
țările socialiste membre ale Comite
tului, continuîndu-și eforturile în ve
derea realizării unei înțelegeri în 
problema vitală a dezarmării, au 
prezentat în ultima vreme nume
roase noi propuneri constructive 
destinate să ducă la soluții realiste, 
reciproc acceptabile ; din partea 
statelor neutre s-a manifestat, de 
asemenea, dorința de a contribui la 
realizarea unui acord. Cu toate a- 
cestea, din cauza poziției puterilor 
occidentale, tratativele bat pasul pe 
loc, fără a se înregistra vreun suc
ces.

Caracteristic pentru actualul sta
diu al negocierilor este faptul că 
impasul a survenit tocmai în punc
tele în care țările socialiste au făcut 
pași importanți în întîmpinarea po
ziției puterilor occidentale, atît în 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară, cît și în elaborarea 
unui tratat cu privire la dezarma
rea generală și totală. Consimțind la 
efectuarea reciprocă a 2-3 inspecții 
anual pentru 
experiențelor 
la păstrarea 
rachete pînă 
cunde a dezarmării, U.R.S.S. a ținui 
seama de unele obiecții occidentale 
care au frînat progresul lucrărilor 
Potrivit unei practici cunoscute, în 
momentul cînd țările socialiste au 
făcut acești pași importanți spre în
țelegere, puterile occidentale au dai 
înapoi de la propriile lor propuneri 

în momentul de față, țările socia
liste insistă pentru adoptarea unor 
măsuri colaterale, menite să contri
buie la slăbirea încordării și la ne
tezirea căii spre dezarmarea gene
rală. în ședința de vineri, reprezen
tantul R. P. Romîne a susținut cu 
argumente temeinice propunerile so
vietice privind renunțarea la folosi
rea teritoriilor străine pentru ampla
sarea mijloacelor strategice de 
transport al armelor nucleare și pac. 
tul de neagresiune între statele 
membre ale Tratatului de la Varșo
via și cele din pactul Atlanticului.

Puterile pcoldental» jidiaă Insă

obiecțiunl și împotriva acestor pro
puneri de pe urma cărora toate păr
țile și cauza păcii ar avea numai 
de cîștigat.

Noua cursa a înarmărilor 
din N.A.T.O.

verificarea 
subterane, 
unui număr 
la sfîrșitul

interzicerii 
precum și 
limitat de 
etapei se-

Atitudinea puterilor occidentale la 
Geneva este în strînsă legătură cu o 
serie de acțiuni concrete ale lor 
care se înscriu pe linia intensificării 
cursei înarmărilor. Astfel, în timp ce 
la Geneva se discută problema in
terzicerii experiențelor nucleare. 
Franța a efectuat o explozie subte
rană în Sahara algeriană ; iar pe 
poligonul din Nevada (S.U.A.) a a- 
vuț loc zilele acestea o nouă expe
riență nucleară subterană.

Totodată, în luna martie în Occi
dent s-a desfășurat o febrilă acti
vitate diplomatică în legătură cu 
planurile de creare a așa-zisei „forțe 
nucleare multilaterale și multinațio
nale“ a N.A.T.O. Seriei de emisari a- 
mericani care, începînd cu subse
cretarii de stat Gilpatric și Merchant, 
au fost trimiși în țările europene ale 
N.A.T.O. pentru a negocia aceste 
planuri I s-a adăugat reprezentan
tul permanent al S.U.A. la O.N.U., 
Stevenson. în sens invers Oceanul a 
fost străbătut de o serie de lideri 
vest-europeni, printre care reprezen
tanții Bonnului, ministrul de război 
von Hassel și fostul ministru de ex
terne von Brentano. Negocieri pe a- 
Cest tărîm au purtat și membrii eu
ropeni ai N.A.T.O. între ei.

După cum anunță presa occiden
tală, toate aceste „consultări“ sînt 
expresia luptei pentru preponderen
ță în cadrul alianței atlantice. Co- 
tnentînd forma inițială a proiectului 
de făurire a unei forțe nucleare 
multilaterale a N.A.T.O., prezentată 
la întîlnirea de la Nassau dintre pre
ședintele S.U.A. și primul ministru 
britanic, formă ce constă din crearea 
unei flote de submarine N.A.T.O. în
zestrate cu rachete „Polaris“, ziarul 
vest-german „Frankfurter Allgemei
ne Zeitung“ a scris că ea „este 
o încercare a S. U. A. de a-și 
păstra monopolul nuclear în N.A.T.O. 
în timp ce întreține ficțiunea 
unei împărțiri a armelor nucleare ou

aliații lor". După tiei luni de consul
tări și negocieri inter-atlantice cu 
privire la proiectul american, un alt 
ziar vest-german, „Deutsche Zei
tung“, face însă următoarea apre
ciere ; „Indiferent care ar fi situa
ția, cert este că Washingtonul nu 
și-a atins țelul de a-și consolida mo
nopolul atomic prin înjghebarea flo
tei „Polaris". Parisul, Londra, Bonnul 
abordează problema egalității în 
drepturi în ce privește controlul ar
melor atomice“.

Aprecierea nu e lipsită de temei. 
Parisul „a abordat" problema în mo
dul cel mai fățiș, respingînd pur și 
simplu planul american. Totodată, 
guvernul francez a declarat că nu 
renunță la propria sa „forță de șoc“ 
și a încheiat un tratat „de colabo
rare“ cu Bonnul.

Londra a acceptat la Nassau for
mula americană, dar, nu mult după 
aceea, între cei doi semnatari ai a- 
cordului 
a rămas 
ționale“ 
cum se 
cînd S.U.A., schimbîndu-și subit pro
priul lor proiect, au adoptat formula 
unei forțe „multilaterale", bazată pe 
vase de suprafață. Ziarele occiden
tale au explicat că prima formulă a- 
cordă Angliei, cel puțin în viitorul a- 
propiat, situația de aliat privilegiat 
al S.U.A., pe cînd cea de-a doua 
formulă constituie în intenția Was
hingtonului un avans făcut Bonnului. 
Cu toate că între pozițiile Londrei 
și Bonnului a intervenit o anumită 
apropiere cu prilejul vizitei lui von 
Hassel la Londra, chestiunea struc
turii definitive a „forțelor nucleare 
N.A.T.O.“ nu este încă tranșată și 
urmează a fi reluată la apropiata 
sesiune a consiliului N.A.T.O. de la 
Ottawa. între timp. Bonnul nu as
cunde că adevărata lui preferință 
merge nu spre formulele „marine“ 
sau „submarine“ propuse de anglo- 
saxoni ci spre rachetele nucleare 
terestre în care vede un mijloc 
mai convenabil spre realizarea țe
lului militațiștiloT vest-germani — a 
dispune d© arma atomică.

Direcția în care împinge însă lu
crurile Washingtonul, care din a- 
oest punct de vedere, se află în-

s-au ivit divergente. Anglia 
adepta unei forte „multina- 
bazată pe submarine, așa 
prevăzuse la Nassau, pe

tr-un fel de întrecere cu Parh 
sul pentru grațiile Bonnului, a fost 
definită de încă o concesie im
portantă făcută militariștilor vestw 
germani în ultimele săptămîni,- 
Este vorbCT de introducerea R.F.G. în 
comitetul militar permanent al 
N.A.T.O. de la Washington, din care 
pînă acum făceau parte numai 
S.U.A., Anglia și Franța. Pas cu pas, 
Germania occidentală își întărește 
astfel pozițiile în conducerea 
N.A.T.O., apropiindu-se astfel de con
trolul armei atomice. Trebuie spus 
că la Washington și în alte capitale 
occidentale cercuri influente conti
nuă să preseze în această direcție. 
Semnificativ este, de pildă, artico
lul publicat de Joseph Alsop în 
„New York Herald Tribune" din 22 
martie, în care se cere acceptarea 
„amendamentului vest-german la 
forța multilaterală“. Este vorba de 
renunțarea S.U.A. la dreptul de a 
hotărî în ultimă instanță în ce pri
vește folosirea acestei forte și înlo
cuirea acestui drept prin „controlul 
majorității", în care Bonnul ar juca 
firește un rol de seamă.

Primejdia pe care noile proiecte 
de înarmare discutate în cadrul 
N.A.T.O. o comportă pentru cauza 
păcii capătă astfel încă o dată un 
contur și mai clar. Nu este de a- 
ceea de mirare că în Occident ea 
fac auzite tot mai multe voci care 
relevă riscurile acestor planuri și se 
pronunță pentru căutarea soluțiilor 
nu în direcția înarmării, ci a dezar
mării. Asemenea luări de poziție au 
avut loc, de pildă, în parlamentul 
englez ; iar noul lider laburist, 
Wilson, a criticat nu o dată actuala 
„politică nucleară“ a statelor mem
bre ale N.A.T.O. cerînd guvernului 
englez să întreprindă acțiuni ener
gice pentru a sprijini realizarea 
unor acorduri cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare și la 
dezarmarea generală și totală.

Marile mișcări sociale 
din Occident

Marea grevă a minerilor, care a 
intrat în cea de-a cincea săptămînă, 
constituie una din cele mai impor
tante bătălii de clasă din Franța 
din perioada postbelică Ea face 
parte dintr-o mișcare revendica
tivă cu mult mai largă a oameni
lor muncii din această țară. Cele

(Continuare în pag. IV-a)
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Lovitură de stat 
în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 31 (Ä- 
gerpres). — Agențiile occidentale de 
presă transmit că la 31 martie în 
Guatemala a avut loc o lovitură de 
stat militară. Forțele armate l-au 
răsturnat pe președintele Ydigoras 
Fuentes. O juntă militară a preluat 
puterea, suspendînd constituția și 
decretînd starea excepțională. Pa
trule ale poliției circulă pe străzile 
capitalei Guatemalei, iar aeroportu
rile au fost închise.

Apelul către popoarele Americii
RIO DE JANEIRO 31 (Agerpres). 

— în seara de 30 martie și-a înche
iat lucrările Congresul latino-ameri
can de solidaritate cu Cuba. Con
gresul a adoptat un „Apel către po
poarele Americii" și a hotărît insti
tuirea unui comitet continental de 
solidaritate cu Cuba. Congresul a 
hotărît, de asemenea, organizarea 
între 19 și 26 aprilie și 15 și 30 iu
lie 1963 a unor manifestații de soli
daritate cu Cuba în țările din Ame
rica Latină și în lumea întreagă. Cel 
de-al doilea congres latino-american 
de solidaritate cu Cuba se va ține, 
potrivit hotărîrilor adoptate, la o 
dată care va fi stabilită ulterior.

„APELUL CĂTRE POPOARELE 
AMERICII" adoptat în unanimitate 
cheamă la unirea eforturilor pentru 
apărarea dreptului Cubei la inde
pendență, pentru dejucarea planuri-

lor imperialiștilor îndreptate împo
triva „Insulei libertății“.

Noi, reprezentanții popoarelor de 
pe continentul latino-american, se 
spune în apel, ne-am întrunit aici 
în statul Rio de Janeiro, pentru a 
discuta măsurile urgente care tre
buie întreprinse în toate țările în 
sprijinul Cubei, în apărarea ei, pen
tru a nu admite amestecul străin în 
treburile interne ale Cubei. Este ne
cesar să se folosească toate formele 
de acțiune pentru a se împiedica un 
atac împotriva Cubei, o blocadă îm
potriva ei, și orice încercări de a o 
izola. Chemăm la luptă pentru 
triumful cererilor legitime ale po
porului cuban cuprinse în „cele 
cinci puncte" prezentate de Fidel 
Castro. Chemăm la luptă pentru re
stabilirea și menținerea relațiilor di
plomatice cu această republică fră
țească din Marea Caraibilor.

Greva minerilor francezi a intrat 
în a doua luna

Azurdia. Agenția Prensa Latina sub
liniază că Azurdia personal a con
dus în ultimele zile acțiunile repre
sive împotriva forțelor patriotice 
guatemaleze. Junta reproșează lui 
Fuenteș că nu a fost în.stare să o- 
prească avîntul luptei de eliberare 
a popoțului guatemalez, exprimîn- 
du-și intenția de a dezlănțui o te
roare și mai cruntă împotriva pa- 
trioților. '

Agenția U.P.I. 
purtător de 
Iul de Stat 
lovitura de 
a constituit

subliniază că un 
cuvînt al Departamentu- 
al S.U.A. a declarat că 
stat din Guatemala „nu 
o surpriză” pentru S.U.A.

PARIS 31 (Agerpres). — Greva 
minerilor din Franța intră în cea 
de-a doua lună. Și acum, ca și în 
prima zi, greva este totală și nici 
un gram de cărbune nu iese din mi
nele franceze. Agenția United Press 
International anunță că în cadrul u- 
nei conferințe de presă care a avut 
loc în centrul minier Metz, repre
zentanții celor trei uniuni sindicale 
ale minerilor și-au exprimat hotărî- 
rea de a continua greva pînă la sa
tisfacerea deplină a revendicărilor 
greviștilor. „Noi nu facem grevă 
pentru plăcerea de a face grevă, a 
declarat un reprezentant al mineri-

lor. Ne vom întoarce la lucru nu
mai dacă ni se vor satisface reven
dicările”. Reprezentanții minerilor, 
menționează U.P.I., au condamnat 
încercările autorităților de a semă
na discordie în rîndul greviștilor. 
„Cei care au sperat să rupă mărea
ța noastră unitate și înțelegerea de
plină care a domnit și va domni în 
sînul Comitetului central al grevei, 
se înșeală amarnic", au declarat ei. 
Duminică după-amiază a avut loc la 
Merlebach o mare adunare în spri
jinul luptei curajoase a minerilor.

OLANDA. Demonstrație Ia Amsterdam împotriva instalării de trupe 
ale R. F. Germane în localitatea Budel.

A'.'

Sub semnul luptei comune 
împotriva ofensivei monopolurilor

BERLIN 31 (Agerpres). — La Ne
viges (R. F. Germană) s-a desfășurat 
la 30 martie o conferință a organi
zației din landul Renania de Nord- 
Westfalia a Uniunii persoanelor per
secutate de naziști (U.P.P.N.). După 
cum anunță agenția A.D.N., confe
rința s-a desfășurat sub semnul 
luptei comune a oamenilor muncii 
vest-germani și francezi împotriva 
ofensivei monopolurilor și guverne
lor țărilor 
sindicatelor, 
din Franța, 
xemburg.

K. Bachmann, unul din conducă
torii organizației, a vorbit despre 
solidaritatea oamenilor muncii vest- 
germani cu minerii francezi și cu 
ceilalți oameni ai muncii care luptă 
pentru apărarea intereselor lor.

lor asupra drepturilor 
Au participat invitați 

Belgia, Olanda și Lu

Declarațiile 
al

HELSINKI
Helsinki a sosit primul ministru al 
Norvegiei, E. Gerhardsen. Pe aero
dromul din Helsinki, Gerhardsen a 
declarat printre altele : „Noi nu in
tenționăm să ne schimbăm politica 
în cadrul alianței atlantice. Princi
piile fundamentale ale politicii noa
stre — nici un fel de arme atomice, 
nici un fel de trupe străine pe teri
toriul Norvegiei — continuă să ră- 
mînă în vigoare”.

primului ministru
Norvegiei

31 (Agerpres). — La

Cronica evenimentelor internaționale
(Urmare din pag- III-a)

înai diferite categorii de muncitori 
și funcționari declară greve de 
scurtă durată atît în semn de soli
daritate cu minerii cit și pentru sus
ținerea propriilor lor revendicări, 
întreaga mișcare se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de unitate și comba
tivitate. Repetatele încercări ale au
torităților și cercurilor patronale 
a-i intimida pe greviști 
dezorienta prin concesii 
au dat rezultate.

Fenomenul social din 
important și semnificativ și pentru 
următorul motiv : multă vreme s-a 
făcut o reclamă intensă așa-zisei 
„integrări" capitaliste vest-europene, 
a cărei cea mai caracteristică ma
nifestare o constituie Piața comună. 
Apologeții ei 
comună va li 
pentru marile 
te, dar că va 
pentru cei ce 
se întîmplă azi în Franța și în alte 
țări vest-europene arată că Piața 
comună, această uniune monopolis
tă a oligarhiei financiare din cele 
șase țări are consecințe social-eco- 
nomice deosebit de grele pentru oa
menii muncii, pentru interesele na
ționale ale fiecărei națiuni. Restrîn- 
gerea producției, manifestată în ul
tima vreme în cele șase țări, inteți- 
rea luptei de concurență dintre mo
nopoluri, închiderea unor mine, fa
brici, dictată de organele conducă
toare ale Pieței comune, condamna
rea la veqetare a unor regiuni eco
nomice altădată înfloritoare, crește
rea inflației și a scumpetei — toate 
acestea se răsfrîng dureros asupra 
situației maselor muncitoare. Nemul
țumirile provocate de aceste stări 
de lucruri stau la originea actualei 
mișcări revendicative din Franța, ca 
și a marii 
avut loc 
Totodată 
rute de 
să sporească și mai mult aces
te greutăți. S-a făcut socoteala că 
numai cu costul ultimei explozii nu
cleare franceze din Sahara ar fi pu
tut fi satisfăcute revendicările mine
rilor greviști.

Est© semnificativă și situația din 
Anglia, principala concurentă a ță
rilor din Piața comună. Stagnarea 
manifestată de mai multă vreme în 
producția industrială a dus aci la

sau de 
parțiale

de 
a-i 
nu

Franța este

au pretins că Piața 
o binefacere nu numai 
întreprinderi capitalis- 
avea efecte pozitive și 
muncesc. Dar ceea ce

mișcări greviste, care a 
anul trecut în Belgia, 

eforturile financiare ce- 
înarmări nu fac decît

care 
cifră 
mulți

creșterea numărului șomerilor 
a ajuns la 900 000 de oameni, 
care nu a mai fost întîlnită de 
ani în Anglia. Marea manifestație 
de protest a șomerilor desfășurată 
zilele trecute la Londra s-a transfor
mat într-un adevărat asediu al par
lamentului șj s-a soldat cu ciocniri 
între manifestanțî și poliție.

Marea mișcare grevistă din Occi
dent, demonstrațiile împotriva șoma
jului oglindesc ascuțirea continuă a 
contradicțiilor de clasă din lumea 
capitalistă, exprimă nemulțumirea 
crescîndă a maselor față de ofen
siva monopolurilor, față de conse
cințele tot mai grele ale politicii de 
pregătiri agresive.

Entre San José și Niteroi
O serie de evenimente petrecute 

în ultima lună în „emisfera vestică” 
au ilustrat întărirea continuă a fron
tului de luptă activă antiimperialis- 
tă în America Latină, creșterea miș
cării populare pentru apărarea inde
pendenței naționale, pentru progres 
economic și social. în Venezuela și 
Guatemala s-a ajuns la lupte de 
partizani.

Tocmai pentru a înăbuși aspira
țiile acestor popoare și pentru a-și 
înăspri controlul economic și poli
tic asupra țărilor latino-americane, 
cercurile monopoliste din S.U.A. re
curg la diverse presiuni sau chiar 
la acte de imixtiune directă în tre
burile interne. O expresie a acestei 
atitudini a constituit-o, de pildă, o 
recentă declarație a Departame tu- 
lui de Stat, apreciată în Brazilia ca 
un amestec în afacerile sale tote .ie 
și care a dus la întreruperea trata
tivelor economice americano-brazi- 
liene de la Washington.

Se știe, de asemenea, că tocmai 
datorită opoziției principalelor țări 
latine-americane ca Brazilia, Mexic, 
Chile, nu au izbutit încercările an
terioare de a folosi O.S.A. (Organi
zația Statelor Americane) 
jghebarea unei agresiuni 
împotriva Cubei. Tocmai 
eforturile diplomației 
s-au îndreptat și mai insistent în ul
timul timp asupra celor cinci țări 
mici din America Centrală, la cîrma 
cărora se află slujitori dintre cei mai 
zeloși ai intereselor monopolurilor. 
Cu participarea acestora s-a ținut 
la San José, capitala statului 
Costa Rica, recenta conferință a

țărilor Ameiicii Centrale. Declara
ția adoptată la San José reflectă 
tendința S.U.A. de a asigura, prin 
faimosul plan „Alianța pentru pro
gres", consolidarea aservirii aces
tor țări mici. „Integrarea” proiectală 
tinde să mențină mai departe aces
te țări în rolul de furnizoare de ma
terii prime, în timp ce monopolurile 
nord-americane și-ar lărgi domi
nația. în al doilea rînd, Declarația 
este expresia unor noi combinații 
politico-militare îndreptate împotriva 
Cubei. Este semnificativ că îndată 
după conferința de la San José s-au 
înmulțit atacurile efectuate de gru
puri de contrarevoluționari cubani 
împotriva teritoriului Cubei libere șl 
a vaselor ce se îndreaptă spre por
turile cubane. Aceste acțiuni ires
ponsabile, pornite de pe teritoriul 
S.U.A.. nu pot decît să sporească 

Marea Caraibilor

pentru în- 
colective 

de aceea 
americane

încordarea în 
spre satisfacția dușmanilor păcii 
și colaborării 
gitarea „pericolului“ influenței cu- 
bane în America Latină servește 
tocmai pentru a abate atenția de la 
planurile de expansiune ale mono
polurilor, pentru a justifica noi mă
suri polițienești de îngrădire a li
bertăților, de înăbușire a revendi
cărilor politice și sociale și, de în
tărire a poziției tot mai șubrede a 
dictatorilor pro-americani din țările 
acestui continent.

Popoarele latino-americane înțe
leg tot mai bine aceste lucruri. Ca
racteristic este în această privință 
Congresul de solidaiitate cu Cuba, 
care s-a încheiat sîmbătă la Niteroi, 
în Brazilia, congres la care spre 
deosebire de întîlnirea de la San 
José, s-a făcut auzit adevăratul glas 
al popoarelor latino-americane. în 
ciuda dificultăților ridicate în calea 
ținerii Congresului, la deschiderea 
acestuia au participat 5 000 de oa
meni, printre care delegați din a- 
proape toate țările latino-americane, 
precum și sute de oaspeți din alte 
țări. Exprimînd solidaritatea cu po
porul cuban, 
poarelor latino-americane au con
vingerea că apărînd cauza Cubei, 
apără propriile tor interese naționa
le, cauza propriei lor independențe 
și suveranități împotriva amenințării 
care vine din partea cercurilor mo
nopoliste nord-americane, apără 
drepturile la libertate și pacea.

A. CERNEA 
L. RODESCU

internaționale. A- «

reprezentanții po-

Succesul atleților romîni 
la „Crosul

ISTANBUL 31 (Ager
pres). — Duminică la Is
tanbul s-a desfășurat cea 
de-a 8-a ediție a „Crosu
lui balcanic". Un frumos 
succes a obținut repre
zentanta țării noastre, 
Florica Grecescu, care a 
redevenit campioană bal
canică după o întrerupe
re de un an. întrecerea 
s-a desfășurat pe distanța 
de 2 000 m. Cu 30 m îna
inte de sosire, în frunte 
se afla concurenta bul
gară Danailova. Florica 
Grecescu a avut însă un 
finiș mai puternic, reu
șind să-și depășească 
principala adversară și 
să treacă prima linia de 
sosire, fiind cronometra
tă în 5’19”6/10.

Clasamentul pe echi
pe : 1) R. P. Romînă, 2) 
Iugoslavia, 3) Bulgaria, 4) 
Turcia, 5) Grecia.

La masculin a fost în
registrată o surpriză. 
Preluînd conducerea de 
la plecare, atletul turc 
Dalkilici n-a mai putut fi 
ajuns, cu toate eforturile 
depuse 
rabaș, 
clasați ■ 
toare. 
parcurs 
10 000

balcanic“
La juniori (4 000 m) 

primul s-a clasat Savei 
Florov (R. P. Bulgaria) în 
19'14”9/10. Mehmed Ay 
(Turcia) și Bloțiu (R. P. 
Romînă) au ocupat locu
rile următoare.

F

de Grecescu, Ba- 
Lupu și Vamos, 

pe locurile urmă- 
Invingătorul a 

: distanța de
m în 29'54”4/10, 

fiind urmat de concuren
ța români. Pe echipe, în 
această probă, victoria a 
revenit, detașat, R. P. 
Romine.

T
B
A

O

Corespondență din Moscova

Săptămâna egalității
poate fi numită săpfă- 
trecut la meciul dintre

Ieri, activitatea fotbalistică nu s-a rezumat doar la meciurile 
echipelor din categoria A. Pe terenurile de joc au apărut și forma
țiile participante în categoria B, care și-au reluat întrecerile.

Din totalul celor 28 de meciuri (7 de A și 21 de B), numai unul 
nu s-a disputat. E vorba de meciul Crișana Oradea—Petrolul Ploiești. 
Petroliștii au solicitat — și federația a aprobat — amînarea acestui joc, 
deoarece miercuri, 3 aprilie, la Ploiești, ei vor susține revanșa din 
„Cupa orașelor tîrguri" cu Ferencvăros Budapesta.

Timpul cu totul neprielnic (ploaie, în unele locuri chiar ninsoare) 
a influențat starea terenurilor și de aci calitatea jocurilor. Pe marele 
stadion al Capitalei s-au înregistrat meciuri egale între echipele 
bucureștene : Progresul—Steaua 2—2, Dinamo—Rapid 1—1. In cele 
patru partide, care au avut loc în provincie, victoria a revenit gaz
delor.

Iată mai jos relatări de la meciurile campionatului categoriei A; 
precum și rezultatele partidelor din categoria B.

&uțtlaful

Numai așa 
mîna care a 
Botvinnik și Petrosian. Toate cele trei 
partide jucate s-au terminat remiză. 
Spunînd aceasta, s-ar putea pune 
punct. Dar eu cred că, în acest caz, 
cititorii ar fi deceptionaji, căci pe cei 
care iubesc șahul îi interesează nu 
numai rezultatul.

în partida a doua, Botvinnik a ju
cat cu albele. Susținătorii lui Petrosian 
mizau pe temperamentul sudic, cau
cazian al preferatului lor, crezînd că, 
după prima înfrîngere, acesta va da o 
contialovitură. Presupunerile acestea 
nu s-au adeverit. Mie mi se pare că 
pretendentul la titlul mondial a proce
dat foarte înjelept prin faptul că nu 
s-a aventurat înfr-o luptă riscantă. La 
drept vorbind, despre așa ceva nu 
putea fi vorba. Inițiativa o avea 
Botvinnik. Figurile albe, pătrunse în 
pozițiile negrelor, au fost strunite de 
Petrosian. Remiza a devenit inevita
bilă. E drept, după cum arată acum 
analiza, dacă Botvinnik n-ar fi schim-, 
bat reginele, el ar fi avut încă posi
bilitatea să pună în faja adversarului 
probleme destul de grele.

în partida a treia cel care a trebuit 
să se apere a fost Botvinnik. S-a ju
cat apărarea indiană nouă — oaspete 
rar în partidele turneelor din ultima 
vreme. Se știe de mult că în această 
variantă, negrele realizează egalifa-

fea. Pelrosian a schimbat dintr-odafă 
două figuri ușoare și a ales o con
tinuare bazată pe aruncarea forțelor 
pe flancul reginei. Numai sîngele 
rece și apărarea precisă a campionu
lui lumii i-au permis acestuia între
ruperea partidei cu speranța la remi
ză. în ziua continuării partidei, din 
nou cinci ore de joc. Dar, cum știți, 
iarăși remiză.

Sîmbăfă, adversarii s-au întîlnit 
pentru a patra oară. încă de la pri
mele mutări, cunoscătorii în șah au 
fost derutați. Marii maeștri au pregă
tit la masa de joc un original „cocteil 
de șah“. La început se părea că se 
va juca partida engleză. Apoi au 
apărut contururile apărării Karo-Kan, 
iar ceva amintea și de apărarea 
Grünfeld. O asemenea metamorfoză 
a diferitelor idei se întîlneșfe adesea. 
La mutarea a 9-a, campionul lumii a 
jertfit pe neașteptate o figură. Pe- 
frosian a evitat această jertfă. în con
tinuare au mai existat momente as
cuțite, dar Botvinnik, prin mutarea a 
22-a, a simplificat pozițiile, iar după 
încă două mutări s-a ajuns la remiză, 
la propunerea lui Botvinnik.

S-a consumat 1/6 din acesf meci. 
Ce va fi în viitor ? Din nou remize ? 
Vom vedea.

ANDREI LILIENTHAL 
mare maestru internațional de șah

D N Concurs international 
de ciclism

Francezul Renée Collet, echipat cu 
schiuri speciale (mai lungi și mai grele 
decît cele obișnuite), a realizat 
tia de la Alpe d’Huez, viteza 
km pe oră.

După moartea tragică a lui
Moore, patru boxeri profesioniști ameri
cani (Morgan, Davis, Tolliver, Kerlh) 
au anunțat că se retrag clin activitatea 
competițională. L. C. Morgan, care era 
prieten cu Moore, a declarat că nu 
vrea să-i lase orfani pe cei trei copii 
ai săi. (Davey Moore avea 5 copii, în 
vîrstă de 2 la 11

Intre 15 aprilie 
fotbal a Braziliei, 
nă mondială, va 
meciuri. Brazilienii vor deplasa un lot 
de 24 de Jucători, dintre care nu vor 
lipsi Pele, Gilmar, Vava, Garrincha, A- 
marindo. Federația braziliană a cerut ca 
în timpul meciurilor să fie permisă în
locuirea a trei jucători de cîmp, plus 
portarul. Primul meci 
braziliene va avea loc 
Glasgow, cu Scoția.

Atletul negru Henry 
de 20 de ani, este noul fenomen al atle
tismului american. Carr — înalt de 
1,90 m și avînd greutatea de 82 kg — 
a alergat 220 yarzi (201,17 m) în 20”3/10 
— nou record mondial. Pe aceeași dis
tanță, dar fără vira), sprinterul negru 
a realizat timpul de 20”l/10.

pe pîr- 
de 159

Davey

ani).
și 19 mai echipa de 

de două ori campioa- 
susține în Europa 10

ai selecționatei 
Ia 15 aprilie Ia

Carr, în vîrstă

Ieri a avut loc la Oradea un in
teresant concurs ciclist pe circuit, 
la care au luat parte alergători din 
loturile naționale ale R. P. Romine 
și R. S. Cehoslovace, care se pre
gătesc pentru cea de-a 16-a ediție 
a „Cursei Păcii".

Deși cu un tur înainte de fi
nal cehoslovacul Hasman conducea 
în clasament, reprezentantul nostru 
Gh. Rădulescu a reușit să-l depă
șească la ultimul șprint și să obți
nă o frumoasă victorie.

Marți va avea loc la Oradea ul
tima întrecere dintre cicliștii ro- 
mîni și cehoslovaci : o cursă con- 
tracronometru pe echipe.

Beziers-Grivița Roșie 19-3
Echipa bucureșteană de rugbi 

„Grivița Roșie” și-a început tur
neul în Franța, jucînd cu formația 
Beziérs, cîștigătoarea „Cupei cam
pionilor europeni”. După un meci 
cu multe durități din partea gaz
delor, rugbiștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 19—3 (5—3) 
Scorul a fost deschis în minutul 11 
de Penciu, care a realizat o lovitu
ră de picior căzută.

Agențiile de presa transmit:
țări europe- 
startul celei

© Boxerul maghiar Laszlo Papp și-a 
păstrat titlul de campion european la 
categoria mijlocie, învingîndu-1 
K.O. tehnic în repriza a 4-a pe 
Müller (R. F. Germană).

In urma acestei victorii, Laszlo 
a primit dreptul de a-1 întîlni pe
pionul lumii la „mijlocie” — nigerianul 
Dick Tiger.

prin 
Peter

Papp 
cam

m re- 
fost

a Ja-

• Atleți și atlete din 10 
ne s-au aliniat duminică la 
de-a 2G-a ediții a tradiționalei compe
tiții de primăvară : crosul „J’Humanité”. 
Excelenta atletă sovietică Babințeva 
și-a reînnoit victoria în proba feminină, 
parcurgînd 2 000 m în 6’06”. După 3” 
a sosit poloneza Nowakowska. La mas
culin, polonezul Zimny a repurtat o 
surprinzătoare victorie. El l-a în
vins pe recordmanul mondial Bolotnikov 
(U.R.S.S.), realizînd pe cei 8 000 
zultatul de 22’57”. Bolotnikov a 
cronometrat cu 22’58”.

® Echipa olimpică de haltere
poniei a evoluat la Debreczen în com
pania echipei secunde a R. P. Ungare. 
Halterofilii japonezi au cîștigat cu 5—2. 
La cat. mijlocie, Eguchi (Japonia) a sta. 
bilit două noi recorduri mondiale de 
juniori : triatlon 405 kg și Ia stilul îm
pins 130 kg.

O „Cupa Europei” inter-țări la fotbal 
a programat ieri trei meciuri retur. O 
mare surpriză a produs selecționata R.D. 
Germane, care a făcut un joc egal 
(1—1) cu R. S. Cehoslovacă la Praga, 
eliminînd din competiție echipa „vice- 
campioană” a lumii. (Primul meci fu
sese cîștigat de fotbaliștii germani cu 
2—1). Alte meciuri : Elveția—Olanda 
1—1 ; Iugoslavia—Belgia 1—0.

SERIA I — Progresul Brăila — 
Siderurgistul Galați 2—3 ; Metalul 
Tîrgoviște — Flacăra Moreni 7—1 ; 
Carpați Sinaia — Poiana Cîmpina 
2—1 ; C.F.R. Pașcani — I. M. U. 
Medgidia 3—1 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — Foresta Fălticeni 3—1 ; 
Rapid Focșani — Prahova Ploiești 
1—2 ; Știința Galați — Flamura 
Roșie Tecuci 3—2.

SERIA II-A — C.S.M. Reșița — 
Metalul București 2—0 ; Chimia 
Făgăraș — Tractorul Brașov 4—2 ; 
Știința Craiova — Unirea Rm. Vîl- 
cea 5—0 ; Dinamo Pitești — C.S.M.

...După două ore de ploaie, au 
apărut pe terenul de joc (dacă se 
mai putea numi așa) echipele Dinamo 
și Rapid. Esențial pentru jucători a 
fost păstrarea echilibrului pe acest 
patinoar... de noroi, pentru că despre 
altceva nu mai putea fi vorba. Primul 
gol l-a marcat impecabil Varga în 
minutul 20, dintr-o

CLASAMENT

La poarta echipei Dinamo.

anulat

a avut 
s-a ter- 

După 
la atac

fost 
unui 

de

1. Dlnamo Buc. 17 8 7 2 28:13 23
2. Steaua 17 8 6 3 41:29 22
3. Știința Cluj 17 8 4 5 27:21 20
4. Rapid 17 7 5 5 32:26 19
5. Știința Tim. 17 8 3 6 27:23 19
6. Steagul Roșu 17 9 1 7 28:31 19
7. C.S.M.S. 17 5 8 4 30:34 18
8. Petrolul 16 7 3 6 35:21 17
9. Farul 17 7 3 7 35:30 17

10. Progresul 17 5 5 7 23:29 15
11. U.T.A. 17 6 2 9 31:33 14
12. Minerul 17 4 4 9 17:37 12
13. Crlșana 16 4 3 9 15:33 11
14. Dinamo Bacău 17 2 5 10 15:31 9

înfr-un veritabil decor de... toamnă, 
sub rafalele unei ploi dese și reci, pe 
un teren îmbibat ca un burete, timp de 
frei ore jucătorii celor patru echipe 
bucureștene au făcut tot ce le-a stal 
în putință să mulfumească pe cei a- 
proape 50 000 de spectatori, care au 
ocupat ieri tribunele stadionului „23 
August". Au reușii într-o oarecare mă
sură, căci pu
blicul, indife
rent de simpa
tiile care le nu
trește, a 
martorul 
gol marcat
Oaidă de la a- 
proximativ 30 de 
metri (amintind 
zilele lui de 
glorie), a admi
rat calmul echi
pei militare, care 
condusă de 
două ori a refă
cut handicapul, i-a aplaudat pB rapi- 
dișfi pentru voinja și puterea lor de 
luptă în fața echipei Dinamo — prea 
devreme mulțumită cu o victorie ce îi 
surîdea la limită...

Prima întîlnire a fost mai avantajată, 
deoarece fotbaliștii de la Steaua și 
Progresul au jucat pe un teren mai 
puțin răscolit, mingea și execujiile teh
nice făcîndu-se ceva mai în voie. 
Poate de aceea și acjiunile au fost 
mai închegate în faja porților. în 
prima repriză au marcat Oaidă, prin- 
fr-un șut de la distanță, pentru Pro
gresul și a egalat Voinea de’ la 
Steaua, care a reluat din apropiere 
o minge respinsă de portarul Mîndru. 
în primul minut al reprizei a doua,în primul minut al 
Progresul ia 
nou 
prin 
care profită de o 
degajare a lui 
Crișan. Egalează 
Constantin dintr-o 
lovitură de la 11 
metri în minutul 
66. Acestea au fost 
momentele în 
care s-au înscris 
cele 4 goluri ale 
primului meci, 
terminat la egali
tate. După aspec
tul general al 
partidei, rezulta
tul este echitabil. 
Jucătorii de la 
Steaua nu și-au 
putut desfășura 
acjiunile obișnu
ite (e de mirare 
că au insistat asu
pra paselor scur
te pe un aseme
nea teren), au șu
tat rar și numai din apropiere. Acjio- 
nînd pe contraatac, cu pase 
adîncime, de multe ori numai cu 
2—3 înaintași, fotbaliștii de la 
greșul au reușit prin Stoicescu 
producă panică în careul apărat 
strășnicie de Jenei, Zavoda și Hă 
geanu.

din
conducerea 

Stoicescu,

lovitură liberă de 
la 18 metri. Rapi- 
diștii au egalat în 
repriza a doua 
(minutul 62) prin 
Balinf. Acesta a 
introdus cu capul 
în poartă o min
ge, în timp ce 
Datcu, porfarul 
dinamovisf, aștep
ta să o vadă de
gajată de un a- 
părător al său!

Poale că r 
ciul nu s-ar 
terminat cu acesf 

rezultat dacă barele, în minu
tele 79 și 86, nu ar fi împiedicat pe 
rapidiști să mai marcheze și dacă a- 
părarea dinamoviștilor nu ar fi luptat 
eroic pentru stăvilirea atacurilor ad
versarilor. De altfel, în repriza a doua, 
jocul s-a caracteriza1 printr-o luptă 
continuă între înaintașii Rapidului și 
apărarea echipei Dinamo, căci de 
prea pujine ori au mai >-euși» Ene II, 
Varga sau Țîrcovnicu să pericliteze 
poarta celor din Giulești. Punctul ob- 
ținut de Dinamo în clasament este 
meritul apărătorilor.

Rapid a jucat ieri mai bine, echipa 
în totalitatea ei, în ciuda condițiilor 
grele impuse de teren, a manifestai 
o superioritato asupra adversarului

prin puterea de luptă și voinfa de
în nu părăsi terenul învinsă. Greavu,

cîfe Năsturescu, Balinf și Ștefănescu au
Pro fost cei mai buni.

sa A arbitrat cu competență A. Fa-
cu fusos (Grecia).

C. MANTU

IntHnirile d»n provincie
U.T.A.—DINAMO BACĂU 3-1

ARAD (prin telefon). Cu toate că 
echipa textiliștilor arădeni 
multe ocazii, prima repriză 
minat Ia egalitate (0—0). 
pauză, echipa gazdă trece
și presează continuu, dar apărarea 
oaspeților respinge cu succes toa
te acțiunile pînă în minutul 51, 
cînd Țîrlea înscrie primul gol pen
tru U.T.A. Același Țîrlea urcă sco
rul la 2—0, dintr-o pasă splendidă 
primită de la Sasu. Apărarea dina
moviștilor din Bacău practică jocul 
la ofsaid, dînd astfel ocazie din 
nou lui Țîrlea să se strecoare prin
tre apărătorii din Bacău și să în
scrie al 3-lea gol în minutul 73. 
„Golul de onoare“ al oaspeților 
este marcat în minutul 86 de către 
Harșani, care „saltă" mingea peste 
Coman, ieșit din poartă.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—
ȘTIINȚA CLUJ 1-0

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
— Ieri la Timișoara a avut loc 
meciul de fotbal dintre echipa 
Știința din localitate și cea a stu
denților din Cluj. Așteptat cu mult 
interes, meciul dintre cele două e- 
chipe studențești a plăcut prin di
namismul fazelor de joc. A cîștigat 
echipa timișoreană prin golul în
scris de Mițaru în minutul 37, din- 
tr-o lovitură de pedeapsă de la 
circa 18 metri. De menționat că lo
calnicii au mai avut și alte ocazii 
de a înscrie, însă forma bună a 
apărării clujene și imprecizia în

categoria B
Sibiu 2—1 ; Știința București — 
Progresul Alexandria 1—1 ; Dina
mo Obor — Gaz Metan Mediaș 
3—1 ; Metalul Tr. Severin — C.F.R. 
Roșiori 0—1.

SERIA III-A - Minerul Baia 
Mare — Crișul Oradea 1—0 ; Jiul 
Petrila — Arieșul Turda 3—0 ; Re
colta Carei — Vagonul Arad 2—0 ; 
C.F.R. Timișoara — Unirea Dej 
7—1 ; C.F.R. I.R.T.A. Arad - A.S. 
Cugir 
Turzii 
C.S.M.
1—0.

0—2 ; Industria Sîrmei C. 
— Mureșul Tg .Mureș 3—2 ; 
Cluj — A.S.M.D. Satu Mare

șuturi a înaintașilor timișoreni au 
făcut ca meciul să se termine doar 
cu scorul de 1—0. în minutul 67, 
Mițaru a depășit întreaga apărare, 
inclusiv pe portarul care îi ieșise 
în întîmpinare, dar a tras alături 
de poartă.
C.S.M.S.—STEAGUL ROȘU 2-0

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Mii 
de spectatori au asistat ieri pe sta
dionul „23 August“ din dealul Co- 
poului la întîlnirea dintre forma
țiile C.S.M.S. Iași și Steagul roșu- 
Brașov.

Jocul a plăcut prin execuțiile ra
pide și prin fazele palpitante la 
ambele porți. La pauză scorul a 
fost alb, cu toate că ambele echi
pe , în ciuda terenului aproape 
desfundat, au depus eforturi pen
tru obținerea victoriei.

în repriza a doua, oaspeții au 
cîteva ocazii clare de a în
scrie. Ei nu reușesc însă, datorită 
atît impreciziei șuturilor cît și for
mei bune a portarului ieșean Ojoc. 
C.S.M.S.-ui insistă și reușește să 
fructifice două acțiuni frumoase, 
înscriind prin Pop și Constantl- 
nescu.

MINERUL—FARUL 1-0
LUPENI (prin telefon). — Jude-^ 

cînd după aspectul general al în
tâlnirii, scorul putea fi mai mare. 
Dar aceasta nu s-a întîmplat mai 
ales din cauza terenului complet 
desfundat, care a împiedicat des
fășurarea unui ioc în viteză, spec
taculos.

Unicul gol a fost marcat în mi
nutul 41 de Drăgoi. De la învingă
tori s-au remarcat în mod deosebit 
Costin, Ion C. Ion și Drăgoi, iar de 
la oaspeți Tilvescu, Ghibănescu și 
Gref.

PRONOSPORT
Concursul nr. 13 din 31 martie a.c.
Dlnamo București — Rapid 
Progresul — Steaua 
U.T.A. — Dlnamo Bacău 
C.S.M.S. — Steagul Roșu 
Crlșana — Petrolul 
Minerul — Farul 
Progresul Brăila — Siderurgistul 
Dlnamo Pitești — C.S.M. Sibiu 
Chimia Făgăraș - Tractorul 
Minerul Baia Mare — Crișul Oradea 
Industria Sîrmei — Mureșul 
Rapid Focșani — Prahova Ploiești
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