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Ca la fiecare sfîrșif de săplămînă, 
mii de furișii din diferite co-lfuri ale 
patriei, precum și de peste hotare și-au 
petrecut duminica vizitînd Brașovul și 
locurile pitorești ce-l înconjoară. Pes
te 350 turiști au poposit la caba
nele din masivul Bucegi, Piatra 
Mare, Piatra Craiului, de pe Valea Ti
mișului, Valea Rîșnoavei. Frumoasa sta- 
jiune climaterică Predeal a găzduit, de 
asemenea, duminică mai mult de 800 
excursioniști.

printre care 
Poenari, Ani- 

etc.
s-au

!

;
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Hunedoara. Trei noi blocuri ridicate cu cofraje glisante. Constructorii lucrează acum la finisarea lor.
(Foto : M. Andreescu)

Pe șantiere metode și procedee
avansate de execuție

Constructorii de pe șantierele in
dustriale și de locuințe manifestă 
în permanență un viu interes pen
tru ceea ce apare nou în tehnica 
construcțiilor, în utilizarea mate
rialelor noi. în folosirea unor me
tode avansate de lucru. Prezentăm 
cîteva noutăți din activitatea unor 
întreprinderi de construcții din 
țara noastră.

Cofraj pliabil pneumatic

In cadrul Trustului de construcții 
nr. 1 București a fost realizat un co- 
fraj pliabil pneumatic din pînză 
cauciucată pentru canalizări. Cu a- 
jutorul acestui cofraj, pe șantierul 
complexului industrial Militari s-a 
executat o conductă de canalizare 
lungă de circa 800 m și cu diametrul 
interior de 60 cm. Cofrajul se umflă 
pe locul de turnare (în șanț) cu un 
compresor, iar după 6—24 ore de la 
turnarea și vibrarea betonului, tubul 
este dezumflat și mutat mai departe.

Avantajele tehnico-economice ale 
metodei sînt mari. Costul reprezintă 

I30 la sută din cel al unui cofraj o- 
bișnuit (considerînd 100 de refolo- 
siri) ; la 1 km de canal se economi
sesc circa 38 mc lemn ecarisat și 100 
kg de cuie și sîrmă ; consumul de 
manoperă pentru cofrare-decofrare 
se reduce cu 75 la sută fajă de co- 
frajele din lemn.

cest material peste 60 000 mp con
strucții de locuințe și de obiective 
social-culfurale. Culorile obținute 
dau placajului un aspect deco
rativ fără contraste, plăcut. Utilizarea 
placajului ceramic are o serie de 
avantaje : suplinește, împreună cu 
zidăria de 24 cm grosime, un zid de 
37,5 cm tencuit, avînd aceleași carac
teristici termotehnlce ; reduce volu
mul transportului de materiale pe 
șantier ; are o durată mare de utili
zare ; nu se murdărește șl nu necesită 
cheltuieli de întreținere a fafadelor ; 
este un reușit material decorativ.

Datorită acestor avantaje, placajul 
ceramic este solicitat de fot mai 
multe șantiere din țară. Pentru a sa
tisface cererile mereu crescînde ale 
constructorilor din Capitală, la între
prinderea „Ceramica' s-a mărit în a- 
cest an capacitatea de producție de 
la 2 la 3 milioane cărămizi de placaj.

Loturi specializate

Perfecționări tehnice
In 

care 
la 
I.S.C.A.S. 
fecfionări 
celular 
fermoizolanl la perefii exteriori au 
fost înlocuite cu plăci de beton spu
mos ; folosirea planșeelor prefabri
cate s-a extins la întreaga suprafafă 
a nivelurilor (fără „casa“ scării) ; co- 
fraju1 a fost executat din placaj 
bachelifizaf, ceea ce a dus la elimi
narea ‘ablei și. ia micșorarea consu
mului de cherestea. îmbunătăfirile 
respective au fost introduse pe 
parcurs și la blocurile similare ce se 
execută la Onești. . Potrivit unui 
calcul, la turnarea perefilor în cofraje 
glisan'e se realizează pe mp o eco
nomie ia manoperă de circa 40 la 
sută și o reducere a costului de 
peste 42 la sută.

Cărămizi de placaj decorative

proiectul blocurilor cu 10 nive.e 
se construiesc cu cofraje glisante 
Hunedoara, proiectantul —•

— a adus o serie de per- 
tehnice. Plăcile de beton 

autoclavizat folosite ca strat 
la perefii exteriori au

Pe șantierele de locuinfe ale frus
tului nr. 5-Brașov s-a frecuf la organi
zarea executării lucrărilor pe loturi 
specializate. In urma unor studii fă
cute, au fost organizate în acest an 
următoarele loturi : amenajări exte
rioare și fundafii, montaj de panouri 
mari și finisaje (2 loturi), lucrări so- 
cial-culturale și, în plus, un sector de 
producfie auxiliară (atelierele centra
lizate de șantier). Această formă de 
organizare are mai multe avantaje : 
lucrările pot fi executate în lan| con
tinuu, se asigură specializarea cadre
lor tehnice și a muncitorilor, calitatea 
lucrărilor se îmbunătăfește, crește 
productivitatea muncii. Totodată, pe 
șantiere s-a putut extinde lucrul în bri
găzi complexe și specializate. Orga
nizarea loturilor de specialitate s-a 
extins și pe șantierele întreprinderii 
de construcfii de locuinfe București, 
fapt care a contribuit la sporirea con
tinuă a productivităfii muncii.

Punct de informare tehnică

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — 
In aceste zile pe șantierul din 
cartierul Țiglina se muncește de 
zor. La 7 blocuri cu 647 aparta
mente se execută lucrările de fini
saj și a început 
nouă blocuri cu 
tamente.

Constructorii_ ________ ,___
pentru executarea acestor lucrări o 
serie de utilaje șl mecanisme de 
mare tehnicitate — excavatoare,. 
compresoare, macarale de diferite 
tipuri, buldozere, foreze și altele.

Conducerea întreprinderii de 
construcții orășenești Galați, con
structorii acordă o mare atenție 
folosirii judicioase a mijloacelor 
mecanizate, întreținerii lor. în a- 
cest scop au fost luate un șir de 
măsuri, a căror aplicare este ur
mărită îndeaproape. Utilajele sînt 
repartizate pe loturi în raport cu 
volumul de lucrări ce trebuie exe
cutat ; s-a organizat folosirea lor 
în două schimburi. Pentru a se 
obține o productivitate sporită, mî- 
nuirea mașinilor șl utilajelor a 
fost încredințată unor cadre cu o 
bună calificare. Rezultatele acestor 
măsuri se văd. Cu o macara turn, 
condusă de Iosif Blaga, s-a înălțat 
blocul I 6 cu 10 etaje prin metoda 
glisării de la primul planșeu pînă la 
acoperiș fără nici o întrerupere sau 
defecțiune. Mînuind cu grijă ma
caraua, schimbul său a reușit să 
înalțe un etaj în 24 de ore. Acum 
Iosif Blaga muncește împreună cu 
schimbul său la construcția unui 
nou bloc turn.

Pentru otelarîi9
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“-)). — în primele trei luni 

ale anului oamenii muncii din orașele și satele re
giunii Ploiești au string și predat întreprinderii pen
tru colectarea metalelor 29 500 tone fier, 1 570 tone 
fontă și 694 tone metale neferoase vechi.

Cele mai mari cantități de fier vechi au fost colec- • 
täte în această perioadă de către tinerii muncitori din ï 
orașul Ploiești și din raioanele Cîmpin'a și Tîrgoviște. ț

★
De la începutul anului și pînă acum, în legiunea 

Brașov au fost colectate și trimise oțelăriilor 31 900
tone de fier vechi — cu 550 tone mai mult decît pre- | 
vederile initiale. în urma unor acțiuni întreprinse il 
în uzine, școli, cartiere și străzi, organizațiile U.T.M. $ 
din orașele Brașov, Sibiu și Făgăraș, de pildă, au | 
predat centrelor de colectare peste 400 tone metal Ș, 
vechi. Mari cantități de fier au expediat oțelăriilor Ș 
tinerii de la uzinele „Steagul roșu", „Electropiecizie“- î1 
Săcele, „Independența“-Sibiu, fabrica de articole de l 
tablă Codlea, combinatele ohimice Făgăraș și Vie-1 
torla. ;

Comemorarea poetului
Panait Cerna

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la moartea poetului dobrogean 
Panait Cerna, comitetul regional de 
cultură și artă Dobrogea a organizat 
duminică la Constanța, Cernavoda, 
Medgidia. Tulcea, Măcin și în alte 
localități adunări comemorative, în 
cadrul cărora au fost prezentate ex
puneri despre viața și opera poetului, 
urmate de șezători literare. In comu
na Cerna, unde s-a născut și a trăit 
poetul, a luat ființă un cerc literar. 
In cursul zilei, grupuri de localnici 
și oaspeți au vizitat casa memorială 
Panait Cerna din comună.

Duminică fn ora
șele și satele regiu
nii Argeș au avut 
loc numeroase ma
nifestări cultural-ar- 
tistice. In 22 de co
mune, 
Rucăr, 
noasa, 
Pitești
cut brigăzile 
tice participante la 
faza intercomunală 
și interîntreprinderl 
■din cadrul celui de-al 
VII-lea concurs pe 
țară al ' formațiilor 
artistice de amatori. 
In numeroase alte 
comune, colectiviștii 
au audiat conferințe 
privind situația in
ternațională, politica 
externă a țării noas-ț 
tre etc. |

construcția altor 
aproape 900 apar-

au la îndemînă

=»

Concursul literar 
al elevilor

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat faza 
regională și pe Capitală a concursului de 
literatură romînă la care au participat 
elevii claselor VIII-XI din școlile de cul
tură generală, elevii din anii III-VI al 
școlilor pedagogice și din anii I-III al șco
lilor profesionale. Faza republicană ur
mează să albă loc în zilele de 21, 22 și 
23 aprilie a.c. Ia București.

în fotografie : aspect de la concursul 
ținut în Capitală.

Sesitme de comunicări 
științificeștiințifice

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat la Iași lucrările celei de-a 10-a 
sesiuni de comunicări a cercurilor 
științifice studențești de la Institu
tul politehnic „Gh. Asachi“ din lo
calitate. La deschiderea sesiunii a 
avut loc un simpozion consacrat îm
plinirii a 175 de ani de la nașterea 
lui Gh. Asachi și a 150 de ani de la 
înființarea primei școli de inginerie 
din țară. Cadre didactice ale insti
tutului au prezentat cu acest prilej 
comunicările „Gheorghe Asachi, în
temeietorul primei școli de inginerie 
din țară" și „Din activitatea științi
fică pedagogică și umanistică a lui 
Gh. Asachi“.

Cele 43 de comunicări prezentate 
în sesiune, rod al muncii științifice 
a peste 200 .studenți îndrumați de 
cadre didactice, reflectă preocuparea 
viitorilor ingineri de a aborda lu
crări legate cît mai strîns de pro
blemele^ actuale ale producției.

I (Agerpres)

Noi unitari de deservire
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteli'). — 

Recent, la Toplifa a fost dat în folosin
ță un complex de deservire *1 coope- 
rafiei meșteșugărești. în noua clădire 
cu două etaje Se găsesc ateliere de 
croitorie, de încălfăminte, frizerie șl 
coafură, secție foto, reparații radio, 
precum și un magazin cu produse de 
artizanat.

Anul acesta este prevăzută extinde
rea în special a unităților de reparații 
radio, televizoare și mașini de uz cas
nic. în acest scop, la Tg. Mureș se con
struiește un- mare complex de deservi
re, iar în localitățile Reghin, Vlăhița, 
lernut etc. — complexe mai mici.

înainte de începerea sezonului, în 
stațiunile de odihnă Sovata și Tușnad- 
băi vor fi amenajate ateliore de repa
rații și de întreținere auto și motoci
clete.

Frezorul Gheorghe Jucan de la Uzinele „Unio'! din 
Satu Mare este unul din muncitorii cu o înaltă cali
ficare. El concepe și realizează dispozitive pentru 
freza la care lucrează, ridicînd permanent productivi
tatea muncii. Iată-1; în timpul lucrului, veriiicînd un 
ax pentru locomotivele Diesel de 50 c.p.

(Foto : Ä. Çartojan)

Ieri dimineață! într-o 
plimbare duminicală, am 
simțit, poate mai (mult ca 
oricînd, că Bucureșftiul tre
buie vizitat mai Mes pri
măvara. In transparența 
cerului de primăvară, noi
le peisaje arhitectonice — 
înnoite de la un an la altul 
— își vădesc, parcă-, și mai 
pregnant, nuanțele subtile 
ale acuarelei și masivita
tea marilor picturi monu
mentale, iar tinerețea ora
șului își găsește opl mai 
potrivit decor.

Am văzut în această 
plimbare duminicală noile primăvară. Ieri seară au 
blocuri de pe șoseaua 
Ștefan cel Mare și Mihai 
Bravii, noua imagine a 
cartierului Balta Albă și, 
de asemenea, am întîlnlt 
sute șl sute de oameni lu
crînd cu sapa, cu grebla 
sau lopata în parcurile și 
în cvartalele de locuințe, 
încă de la ora opt dimi
neața, aproape 200 de ce
tățeni din cartierul Steaua 
au ieșit la muncă patrio
tică în parcul Copilului 
împreună cu deputății 
Constantin Nicolae, Con
stantina Marin și alții. Am 
pornit mai departe și, la 
marginea dinspre nord a 
orașului, am găsit alți 
gospodari și grădinari 
grijulii, în parcul „Nicolae 
Bălcescu“. O femeie în 
vîrstă, 
de zece ani deputată în 
cartier, 
cîțiva cetățeni, gospodari 
harnici in acțiunile ob
ștești, printre care Victo
ria Voiculescu, Marin Săf- 
toiu, Dumitru Spătaru,

'Alexandrina Dimache. 
Pensionari și elevi, munci
tori și femei casnice săpau 
în jurul pomilor și arbuști
lor, greblau iarba, cu
rățau aleile, grăbind parcă 
astfel venirea primăverii. 
Peste cîteva săptămîni mii 
de begonii și petunii, salvii 
și dalii din serele sfatului teniei din centrul orașului, 
popular raional vor înflori 
pe Calea Griviței, adău
gind peisajului cunoscut 
culorile miresmele pri
măverii.

Dar nu numai Capitala 
își pregătește hainele de

sosit la redacție citeva 
vești din țară. Peste 15 000 
tineri și vîrstnici din între
prinderi și instituții, elevi 
și gospodine din Brașov au 
muncit pentru înfrumuse
țarea orașului. Cei mai 
mulți au lucrat la planta
rea pomilor în Parcul Prie-

la amenajarea zonelor 
verzi în jurul noilor 
blocuri din cartierele mun
citorești Steagul Roșu, 
Tractorul, Primăverii, Par
tizanul Roșu.

De asemenea, tinerii de 
la secția de mobilă a In

treprinderii forestiere 'din 
Odorhei au amenajat ieri 
parcul din incinta între
prinderii. In același timp 
peste 300 de tineri munci
tori ai fabricilor de insta* 
lății frigorifice și de con
fecții au lucrat la curăți
rea și reamenajarea parcu- 
rilor din centrul orașului.

Așadar încă din prima 
zi însorită, cetățeni gospo- 
dări, sprijiniți de sfaturile 
populare, au muncit cu 
hărnicie și dragoste, pregă
tind hainele de primăvară 
ale orașelor lor,

Necesitatea realizării la blocuri a 
unor fațade rezistente la intemperii, 
durabile, care să satisfacă cerinfele de 
ordin tehnic, a impus găsirea unor 
noi materiale. Printre acestea se nu
mără și placajul din cărămizi cerami
ce de culoare galben pai sau qlazu- 
rate în diferite nuanfe, folosit în ul
timul timp pe șantierele din Capitală; 
în ultimii doi ani s-au placat cu a-

în scopul informării permanente a 
constructorilor din cadrul Direcfiei 
Generale de Consfrucfii Montaje? 
București asupra noufăfilor tehnice în 
domeniul construcțiilor, materialelor 
noi și metodelor avansate de lucru, 
s-a deschis, în sfr. Azilul de noapte 
nr. 8, un punct de informare tehnică. 
Sînt expuse aci o serie de solufii, 
materiale și utilaje noi folosite pe șan
tierele consfrucfiilor de locuinfe sau 
aflate în curs de experimentare — 
bae cu perefi placafi cu plăci fibro- 
lemnoase emailate, pardoseli din par
chet lamelar și din covor PVC, sorta- 
toare de agregate, macarale de fe
reastră și altele. Periodic, la acest 
punct de informare tehnică se organi
zează vizionări de filme documentare, 
discufii cu constructorii etc.

de

In regiunii^ Argeș și Ploiești

Elisabeta Mazur a.

ne-a prezentat

L. P.

Lucrul n-a încetat

Duminică, în parcul „N. Bălcescu" din Capitala

Cum se desfășoară lucrările
de primăvară în vii și livezi

J3233

început de primăvară în

La semănat, cu toate forțele
FÄUREI (coresp. „Scîn- 

teii”). — De 3 zile, de 
cînd căldura și vîn- 
tul primăvăratec au 
zvîntat ogoarele, în toate 
satele și comunele ra
ionului Făurei a început 
să se însămînțeze, folo- 
sindu-se toate forțele.

Peste 30 la sută din 
numărul tractoarelor lu
crează în două schim
buri. De asemenea sînt 
folosite atelajele șl au
tocamioanele gospodă
riilor colective pentru 
transportul semințelor la 
capătul tarlalelor, al 
combustibilului, în așa 
fel încît să nu existe go
luri în munca tractoriști
lor și a mînuitorilor de 
semănători.

„.Gospodăria colectivă 
din comuna Jugureanu. 
Aici parcă întreg satul 
s-a mutat pe cîmp. Unii 
colectiviști sînt alături 
de mecanizatori, mî- 
nulnd agregatele ; alții 
plantează cartofii. Bri
gada de tractoare con
dusă de Vldenie Scarlat 
și-a organizat munca în 
două schimburi — ziua 
la semănat, iar noaptea 
la pregătirea 
Pînă acum 
minat de 
cele aproape
tare cu borceag și lu- 
cemă. în același timp 
au fost pregătite aproape 
250 de hectare de tereh 
pentru semănat floa- 
rea-soarelui.

terenului, 
s-au ter- 
însămînțat 

100 de hec-

De aceeași hărnicie 
clau dovadă în aceste 
zile și colectiviștii și 
mecanizatorii din 
șețu. Aici consiliul 
conducere a planificat 
munca pe zile pentru 
fiecare brigadă.

In rîndul gospodării
lor colective cu lucră
rile din epoca întîi a- 
vansate sînt șl cele din 
comunele Plopu, Ianca, 
Largu și Batogu.

Pentru a stimula efor
turile mecanizatorilor și 
colectiviștilor, consiliul

Ru
de

colectiviștilor, 
agricol raional a inițiat, 
la propunerea 
lui raional de partid, o 
întrecere între comune 
cu un obiectiv concret : 
însămînțările din prima 
epocă să fie terminate în 
cel mult 6 zile.

comitetu-

De Pe malurile 
Oltului și pînă la 
cotul Carpaților 
dincolo de Rm. 
Sărat, se țin lanț 
podgorii renumi
te : Drăgășani,
Topoloveni, Dealu 
Mare, ca și livezi 
nesfîrșite de pomi 
cum sînt cele de 
la Muscel, Vălenii 
de Munte ori Cis- 
lău. în aceste zile
vii și livezi se muncește de zor.

Datorită temperaturilor neobișnuit de scăzute 
din timpul iernii, lucrările de primăvară la vița 
de vie și pomii fructiferi trebuie executate cu 
mult discernămînt, respectîndu-se întocmai re
comandările Institutului central de cercetări a- 
gricole. Ce se face în această direcție în regiu
nile Argeș și Ploiești 7

Tăiatul viței și pomilor 
trebuie făcut diferențiat

La vița de vie prima lucrare care trebuie fă
cută neîntîrziat este desgropatul sau desmușu- 
roitul. Așa cum se arată în recomandările Insti
tutului central de cercetări agricole, desgropa
tul trebuie să fie terminat cît mai repede pentru 
a se evita pierderile de ochi de pe coarde. La 
gospodăria de stat Sîmburești, raionul Drăgă
șani, în plantațiile de vii era o mare animație. 
De la tov. director Florian Pomană am aflat că 
gospodăria a și terminat în întregime desgro
patul viței pe întreaga suprafață (161 ha). Pen
tru asigurarea unor recolte mari de struguri, la 
toată via pe rod s-au aplicat cantități însem
nate de îngrășăminte chimice și' amendamente 
calcaroase. Zilele acestea se lucrează la arăci- 
tul viei și repararea spalierilor. Aci, fiecare zi 
bună de lucru a fost folosită din plin pentru 
grăbirea lucrărilor. Și alte gospodării de stat și 
colective din podgoria Drăgășani sînt înaintate 
cu lucrările în vii.

Pornind mai departe întîlnim aproape de Pi
tești podgoria Topolovenilor care s-a dezvoltat 
mult în ultimii ani prin plantațiile mari execu
tate pe terase la Ștefănești, Leordeni, Valea 
Mare etc. La G.A.S. Leordeni, desgropatul era 
pe terminate, iar în gospodăriile colective din 
Topoloveni, Leordeni și Glimbocata începuseră 
tăierile și arăcitul.

Se lucrează intens și în livezi. în ultimii ani 
pe dealurile din raionul Muscel au fost făcute te
rase pe j suprafață de circa 3 000 ha teren care

au fost plantate cu pomi. Locurile altădată 
sterpe au fost transformate în grădini înflori
toare. La G.A.C. Malu cu Flori, una din gospo
dăriile colective care obține cele mai mari re
colte de fructe din raion, colectiviștii, au ieșit la 
lucru în livezi îndată după topirea zăpezilor. In 
numai cîteva zile ei au făcut tăieri la 17 500 de 
pomi fructiferi, iar stropirile au fost executate 
la 41 000 de pomi din livada tînără și cea pe rod. 
De la tov. Cecilia Rădulescu, inginera gospodă
riei, aflăm că tăierile de formare a coroanei la 
pomii tineri sînt înlocuite cu o nouă metodă re
comandată de știința pomicolă și anume arcuitul 
ramurilor care asigură obținerea unor rezultate 
mai bune. De asemenea, la această gospodărie 
s-au făcut arături în livezi și terase individuale 
la pomii situați pe pante mai mari. Zilnic, sute 
de colectiviști au ieșit aci la lucru în livezi.

Urcînd pe valea Dîmboviței, întîlnești planta
țiile mari ale gospodăriei de stat Lăicăi. Și aci 
s-au făcut stropiri la 57 000 de pomi și tăieri la 
25 000 pomi. Peste tot, la Cîmpulung, Lerești și 
în alte gospodării colective pomii sînt bine îngri
jiți, iar tăierile se fac în mod diferențiat ținîn- 
du-se seama de felul cum au ieșit din iarnă.

în regiunea Ploiești se întinde una din cele 
mai mari podgorii din țară : Dealu Mare cu re
numitele centre viticole : Valea Călugărească, 
Tohani, Pietroasele. Și aci începuseră lucrările 
în vii. în ce privește desgropatul și desmu- 
șuroitul, lucrătorii din aceste gospodării nu 
prea au ce face. Aici viile situate pe pante nu 
se îngroapă, această lucrare executîndu-se doar 
la viile de la poala pantei. Din păcate, în toam
nă, dintr-o economie prost înțeleasă, unele gos
podării colective cum sînt cele din Valea Călu
gărească, Mizil, Ulmeni, ca și gospodăria de stat 
Săhăteni, au lăsat viile situate la poala pantei 
neîngropate și din această cauză s-a pierdut un 
mare număr de ochi de pe coarde datorită tem
peraturilor scăzute. Iată de ce tăierile și 
celelalte lucrări în vii trebuie aplicate în mod 
diferențiat și cu mult discernămînt.

în regiunea Argeș, cu toate că viile se prezintă

un

mai bine siib' acest 
aspect, _.s-a . acor
dat o mai mare a- 
tenție pregătirii 
oamenilor care vor 
executa lucrările 
de tăiere la vița 
de vie și pomi 
fructiferi. Zilele 
trecute, în viile de 
pe Dealul Oltului, 
aparținînd gospo
dăriei de stat 
grup de brigadieriDrăgășani, putea fi văzut

din această gospodărie și de la cea din Sîmburești 
care discutau amănunțit cu cercetătorii de la sta
țiunea experimentală Drăgășani asupra felului 
cum trebuie făcute lucrările de tăiere la vița de 
vie pentru a se asigura o recoltă bună de struguri. 
După aceea au urmat demonstrații practice ară- 
tîndu-se cum trebuie făcută această lucrare pen
tru fiecare caz în parte. Asemenea instructaje la 
care au participat cercetători de la stațiunile ex
perimentale Drăgășani și Ștefănești s-au făcut 
pe grupe de gospodării colective, demonstrațiile 
practice avînd loc în plantațiile de vii și pomi.

In regiunea Ploiești, aceste instructaje nu au 
avut un caracter concret, de lucru. Ținute pe 
raioane și nu pe grupe de gospodării, la ele au 
participat numai cadrele de specialiști. Ba mai 
mult. La Rm. Sărat instructajul s-a făcut la re
ședința raionului, aducîndu-se doar cîteva 
coarde de viță de vie și ramuri de pomi fructi
feri. Or, în condițiile din această primăvară un 
număr cît mai mare de brigadieri și chiar din 
cei care lucrează la tăiatul viței de vie și al 
pomilor fructiferi trebuiau să ia parte la aceste 
instructaje.

Este, necesar ca în aceste zile să se termine 
neîntîrziat desgropatul viței de vie, iar tăierile 
să se execute cu cea mai mare atenție pentru a 
se putea compensa numărul ochilor pieriți din 
cauza gerului și să se asigure astfel o recoltă 
bună de struguri. De asemenea, să se termine cu
rățatul pomilor de uscături, văruitul trunchiu
lui, stropirile și lucrarea terenului dintre pomi, 

înființarea de noi plantații
Regiunea Argeș s-a făcut cunoscută prin reali

zările mari obținute în extinderea plantațiilor de 
vii și pomi pe terase. Și în această primăvară,

ing. S. NICA 
din Consiliul Superior al Agriculturii 

ing. I. HERȚEG

La Combinatul de 
zare a lemnului din 
află o stație de pompe care ali
mentează cu apă supraîncălzită 
bazinele de tratat bușteni' pentru 
placaj. Stația este supravegheată 
de 3 mecanici, care lucrează prin 
rotație.

Era schimbul utemistului Radu 
Coștiug. Privind aparatele de 
măsurat temperatura și presiu
nea, tînărul mecanic a observat 
la un moment dat că acul mano- 
metrului trecuse peste limitele 
admise. Radii Coștiug s-a grăbit 
să deschidă ventilele de aerisire 
și să oprească alimentarea cu 
aburi a stației. Dar în acest timp, 
din cauza presiunii prea mari, s-a 
spart o garnitură la ventilul u- 
nui cazan, prin care au început să 
țîșnească aburi și apă fierbinte, 
inundînd încăperea cazanelor. A- 
censta agrava și mai mult situa
ția. Mecanicul s-a hotărit să in
tervină pe loc. Intrînd în sala 
cazanelor, lucrînd în aburul fier
binte, el a reușit să cupleze pom
pa electrică de intervenții, pentru 
evacuarea apei. Mai trebuia 
înlocuiască garnitura spartă, 
mod obișnuit, această operație nu 
se putea face decît după golirea 
cazanului. Putea el să aștepte ? 
Apa ar fi ajuns la electromotoare 
și atunci fabrica de placaj 
Și-ar fi întrerupt lucrul pentru 
cel puțin 2—3 zile. Radu Coștiug 
a demontat ventilul unde se 
spărsese garnitura, numai atît cit 
îi permitea să pună o garnitură 
nouă. Sub o temperatură și o 
presiune ridicate, el a lucrat 
timp de 30 de minute. Truda nu 
i-a fost zadarnică. Stația a func
ționat mai departe și fabrica de 
placaj a continuat procesul de 
producție în mod normal.

industriali- 
Suceava se

să
In

( Continuare In pag. IlI-a)
N. TUICU 

coresp. „Scînteli“
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„Simfonia“ de Șt. Nieuieseu în primă audiție 
Ia Orchestra Radioteleviziunii

Organizația de bază dezbate probleme importante de producție și ale vieții 
interne de partid. Are loc adunarea generală a organizației de bază din luna 
martie a.c. Vorbește Iod Brusanovschi, candidat de partid, care a cerut și a 
fost primit în riadul membrilor de partid.

(Fotoreportaj de N. BIVOLU șl M. CIOC)

cut în domeniul organizării muncii, colec
tivul sectorului a realizat și depășit sar
cinile de plan 
al anului.

„Din realizările

Angajamentul colectivului apare pe 
un mare panou, Iată-1 :

Organizația de bază se îngrijește ca oamenii muncii din 
sector să fie informați operativ asupra evenimentelor in
terne și internaționale. Zilnic, tov. Gh< Nicolae, membru 
de partid, aiișează aici „Scînteia".

Grupa de partid al cărei organiza
tor este tovarășul Gheorghe Iordan 
are în centrul preocupărilor îmbună
tățirea calității. Membrii de partid 
sînt toți fruntași în producție. Bri
gada primește drapelul de fruntașă în 
Întrecerea socialistă.

J e aflăm la Uzina de pompe și ma- 
Sștni agricole din Capitală, în secto- 
principal. Aici se prelucrează pie- 
și se montează pompe de dife- 
tipuri necesare diverselor ramuri 

economiei naționale. în acest sec- 
activează una din organizațiile de .1. —exista pro.

La cercul de economie concretă, 
condus de propagandistul Constantin 
Barbu. La seminarul de azi se discută 
despre influența sporirii productivității 
muncii asupra reducerii prețului de 
cost. Inginerul Brănișteanu prezintă 
o informare pe aceste teme. Graficul 
arată că dacă s-ar reduce cu 10 la 
sută consumul de materii prime și 
s-ar spori cu 10 Ia sută productivita
tea muncii, prețul de cost al fiecărei 
pompe ar scădea cu 93 lei.

rul 
sele 
rite 
ale 
tor 
bază ale partidului, 
blemă importantă din domeniul pro
ducției, din orice alt domeniu al vieții 
și activității colectivului, în care organi
zația de bază să nu intervină activ, să nu 
antreneze pe cei ce muncesc la rezolva
rea ei. Pe bună dreptate, întregul colectiv 
socotește organizația de bază inima sec
torului. în centrul preocupărilor organiza
ției stau problemele producției. Adună
rile generale dezbat chestiuni din cele 
mai importante legate de buna organizare 
a muncii șt a producției, de promovarea 
procedeelor tehnologice înaintate, de ri
dicarea calificării muncitorilor.

Comuniștii sînt repartizați în locuri- 
cheie, acolo unde se hotărăște soarta pro
ducției. Prin activitatea lor în producție, 
ei sînt un exemplu vrednic de urmat. Pe 
baza propunerilor făcute de membrii de 
partid și de alți muncitori și tehnicieni 
fruntași, în sector s-a trecut, încă de la 
începutul anului, să se lucreze în flux 
tehnologic și pe schimburi în vederea mai 
bunei folosiri a tehnicii și a spațiilor de 
producție. Cei peste 350 de muncitori 
participă la întrecerea socialistă pentru 
creșterea productivității muncii, îmbună
tățirea calității produselor și reducerea 
prețului de cost. în primele rînduri sînt 
comuniștii Aurel Matei, Barbeli Petre, 
Stănescu Paraschiv, Ilie Dumitru, Bunea 
Stelian, Stănescu Florea, Ion Dumitrescu, 
Ion Niță, Ilie Ion și mulți alții.

Lucrînd în mod ritmic, înlăturînd unele 
deficiențe existente la sfîrșitul anului tre-

Ä apărut un număr nou al gazetei de perete din sector. 
Articolele „întreținerea șl exploatarea rațională a mașini
lor”, „Despre învățămîntul de partid” 
sectorului” sînt citite cu mult intere

Tovarășul Barbu Romulus, agitator, a organizat o con
vorbire cu muncitorii din brigada condusă de tov. Stancu 
Tudor, care lucrează piese de mare precizie. Agitatorul îl 
îndeamnă pe muncitori să dea atenție respectării tehno
logiei de fabricație, să contribuie la îmbunătățirea ei con
tinuă, ceea ce are o mare însemnătate pentru ridicarea 
calității.

Tovarășii (de 
la stingă la 
dreapta) Stănes
cu Paraschiv, Bar
beli Petre, Justin 
Ungureanu, Gh. 
Bălan, secretarul 
organizației de 
bază, Ion Geor
gescu, Florea Stă
nescu, membrii 
biroului organi
zației șl tov. Ion 
Dumitrescu din 
partea comitetu
lui de partid, as. 
cultă o informare 
a șefului sectoru
lui, tov. ing. Emil 
Dăbuleanu (ulti
mul din dreapta), 
cu privire la u- 
nele probleme ale 
producției.

în primul trimestru 
în comparație cu primele 

luni ale anului trecut, producția de
pompe a sporit cu peste 40 la sută.
Grija pentru ridicarea calificării, pentru 
reducerea procentului de rebuturi, crește
rea spiritului de răspundere au dus la 
îmbunătățirea calității. Numai prin redu
cerea rebuturilor și a remanierilor în 
ianuarie—februarie a.c., în comparație cu 
noiembrie—decembrie 1962, s-au putut 
prelucra și monta peste 30 pompe centri
fugale Cerna 50.

Organizația de partid desfășoară o 
muncă politică susținută pentru ridicarea 
nivelului de conștiință și a spiritului de 
răspundere pentru munca încredințată, 
în adunările colectivului Se analizează 
periodic probleme legate de întărirea dis
ciplinei, îngrijirea mașinilor și utilajelor. 
Ținînd seama de faptul că aici lucrează 
un mare număr de tineri, organizația 
U.T.M. este ajutată îndeaproape să le cul
tive dragostea față de fabrică, mîndria 
de muncitori, interesul pentru meseria 
aleasă, să-i educe în spiritul disciplinei în 
muncă, al atitudinii socialiste față de a- 
vutul obștesc. Membrii de partid, munci
tori cu vechime, conduc pe tinerii munci
tori prin vechile ateliere, le povestesc în 
ce condiții grele lucrau în trecut, le ara
tă cum s-a dezvoltat fabrica în anii 
puterii populare, succesele mai impor
tante obținute de colectivul ei.

Imaginile cuprinse aici redau o parte 
din activitatea multilaterală desfășurată 
de biroul organizației de bază, de mem
brii și candidații de partid din acest 
sector.

La bancul de lucru tov. Aurel Ior
dan, membru de partid cu experiență, 
care lucrează de 21 de ani in uzină, 
și tînărul Ion Constantinescu, de care 
el se ocupă, ajutîndu-1 să-și ridice 
calificarea, să devină un bun mun
citor.

■Kl

După mai multa concerte consa
crate îndeosebi muzicii clasice și ro
mantice, și după remarcabila prezen
tare în concert-spectacol a operei 
„Cosi fan futte' de Mozart (gen in
teresant de manifestări muzica-le lan
sat de Radiolelevizlune în stagiunea 
trecută și care ar trebui continuat 
în cea prezentă), tînărul dirijor 
Carol Litvin a programat în ultimul 
său concert — cel de joia trecută — 
îndeosebi creații din repertoriul con
temporan. Pe afiș, alături de numele 
lui Stravinski și Scriabin era înscris 
acela al lui Ștefan Niculescu. O singu
ră pagină clasică — concertul „Primă
vara“ din ciclul „Anotimpurile” de 
Vivaldi.

Ștefan Niculescu, fînăr compozitor
- care are la activul său lucrări simfo

nice, vocal-simfonice și instrumentale, 
este încă pujin cunoscut publicului. 
Simfonia executată î-n concertul Ra
dioteleviziunii, prima -lucrare orches
trală a compozitorului (scrisă în anii 
1956—1957), a fost distinsă nu de 
mult cu premiul „George Enescu", 
decernat de Academia R. P. Romîne. 
In lumina audiției de joi seara, sim
fonia lui Ștefan Niculescu justifică, 
fără îndoială, — prin conținutul ei și 
prin nivelul de seriozitate profesio
nală care o caracterizează —■ această 
importantă distincție. Ea ne apare ca 
o încercare de a continua realizările 
școlii romînești (Enescu, Jora) în do
meniul simfonismului ; compozitorul 
pornește în făurirea conținutului mu
zical, a limbajului și ideilor, de la 
unele modalități de tratare specifice

arfei noastre muzicale, cărora li se 
adaugă cuceriri de expresie ale 
unor maeștri ai muzicii universale. 
Fără a fi o lucrare desăvîrșită și e- 
gală de-a lungul celor trei părți (an- 
dantele se ridică, după părerea noa
stră, la un nivel de expresivitate și 
valoare a construcției muzicale supe
rior mișcărilor repezi), simfonia Iul 
Ștefan Niculescu vădește existența u- 
nui talent care-și conturează cu preg
nanță stilul și posibilitățile. Calită
țile evidente ale simfoniei îndreptă
țesc speranța că tînărul compozitor 
ne va da în viitor alte noi și valoroa
se lucrări.

Orchestra simfonică a Radiofelevi- 
ziunii și dirijorul Carol Litvin au asi
gurat simfoniei o bună desfășurare, 
fraducînd cu fidelitate indicațiile 
partiturii, rezo-lvînd cu succes dificul
tățile, îndeosebi de ordinul ritmicei și 
al dozajului. Programul concertului 
fiind de altfel „greu", cu piese care 
pentru orchestră reprezentau toate 
prime execuții cu public, dificultățile 
legate de aceasta s-au reflectat în- 
tr-o anumită măsură șl în „Poe
mul extazului' de Scriabin (cîn- 
tat de altfel cu mult avînt) sau în 
„Primăvara" de Vivaldi. La un nivel 
artistic ridicat s-a situat, ca de obicei, 
contribuția solistică a sopranei Arfa 
Florescu, Interpreta ciclului de melo
dii „Faunul și păstorița* — o lucrare 
de tinerețe a lui Igor Stravinski.

RADU GHECÏU

Pe scena artiștilor 

amatori

La Teatrul „C. I. Nottcua“ are loo 
asiă-seară un Bipectacol cu „Băie
ții veseli" de H. Nicolaide in inter
pretarea echipei de teatru a sindi
catului Uzinelor „Semănătoarea“. 
Regia artistică este semnată de 
Mărgăirinta Tutoveanu și Dinu Ian- 
culescu.

La Teatrul pentru tineret șl copii 
artiștii amatori ai Sindicatului Mi
nisterului Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini prezintă piesa „Un 
strugure in soare“ de Lorraine 
Hansberry. Regia spectacolului a- 
parține lui Ion Manta ți Jean 
Reder.

Agendă muzicală

I
 Marți, 9 aprilie, orele 20,00, Orche

stra simfonică a Cinematografiei va 
prezenta sub conducerea dirijorului so
vietic Abram Stasevici un concert sim
fonic la Ateneul R.P. Romine. în pro
gram : Preludiu și fugă în mi minor de 
Bach — Stasevici; Simfonia VII-a de 
Prokofiev; Simfonietta (primă audiție) 
de Șostakovici; Concertul nr. 3 pentru 
vioară și orchestră de Mozart — so
listă Olga Parhomenko, artistă emerită 
a R.S.S. Ucrainene; Rapsodia I-a de 
G. Enescu.

în sala Palatului R.P. Romîne, la o- 
rele 20,00 va avea loc un festival 
„Beethoven” pentru studenții bucu- 
reștenl. Cîntă Filarmonica de stat 
„George Enescu”. Va dirija Mircea 
Cristescu ; solistă : Sofia Cosma.

Miercuri, 10 aprilie, orele 20,00, în 
sala mică a Palatului R.P. Romîne, Gra- 
ziella Georgia va susține un recital de 
pian, iar soprana Ileana Cotrubaș un 
recital de lieduri.

Joi, 11 aprilie, orele 19,50, orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii va pre
zenta în studioul de pe strada Al. Po
pov 62, un concert simfonic. în pro
gram : Suita pentru orchestră „Muzica 
apelor” de G. Fr. Haendel; Simfonia 
nr. 29 în La major (primă audiție) de 
W. A. Mozart; Două schițe simfonice 
de Doru Popovici; Patru invențiuni (pri
mă audiție) de G. F. Malipiero; Suita 
„Amorul vrăjitor” de M. de Falia — 

I solistă : Elena Cernei. Va dirija Eu
gen Pricope.

Vineri, 12 aprilie, orele 20,00 In sala 
mică a Palatului R.P. Romîne va avea 
loc un concert de muzică italiană con

temporană in cadrul ciclului „Muzica 
de-a lungul veacurilor".

Sîmbătă, 13 aprilie, orele 20,00 și du
minică, 14 aprilie, orele 11,00 orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu” va prezenta două concerte 
simfonice la Ateneul R.P. Romîne. în 
program : „Uvertura la opera „Nunta 
lui Figaro” de Mozart; Concertul pen
tru violoncel și orchestră de Haciatu- 
rian; solist : Vladimir Orlov; Simfonia 
III-a de Saint-Saëns. Va dirija Ajura 
Jacsic (R.P.F. Iugoslavia).

Filme în premieră
Pescărușul negru — producție a 

studioului „Lenfilm". Scenariul și 
regia: Grigori Koltunov — autorul 
scenariilor filmelor „Al 41-lea“, 
„Intîmplare extraordinară“, și 
„Scrisoare neexpediată“. Filmul 
este inspirat din viața și lupta 
eroicului popor cuban.

Turneul veseliei este o comedie 
muzicală — producție a studiouri
lor iugoslave. Scenariul: Mihailo 
Habul. Regia: Zorz Skrigin.

Noi documentare
„Poiana Brașov" (scenariul și re

gia: Eugen Popiță; imaginea: Pan- 
telie Tuțuleasa; aranjamente mu
zicale: Radu Zamfirescu) consa
crat prezentării uneia dintre cele 
mai frumoase stațiuni de odihnă 
din țara noastră; „Lumină și oțel“ 
(scenariul : C. Budișteanu, P. San
du, I. Leibovici ; regia: C. Budiș
teanu, imaginea C. Teodorescu) 
film care tratează principiile 
fizice ale analizei spectrale și 
aplicarea, ei la analiza rapi
dă a compoziției oțelului ; „Alcoolul 
etilic“ (scenariul și regia : Al. Gaș- 
par; consultant științific: ing. Vlad 
Nicolae; imaginea V. Popescu, E. 
Strolovici, N. Marinescu) film di
dactic care tratează problemele ob
ținerii alcoolului etilic, proprietă
țile și utilizările lui ș.a.

Scenă din spectacolul cu opereta „Sărutul Cianitei” de Miliutin, prezentat 
sîmbătă seara în premieră de către colectivul Teatrului muzical din Galați.

Propuneri și
Săptămîna aceasta, „poșta" este 

consacrată răspunsurilor pe care le 
primim de la organele în drept la 
diferitele propuneri și sesizări făcute 
de corespondenții noștri.

Cum e și firesc, cînd o propunere 
se vădește utilă, cel mai potrivit 
răspuns e acela care comunică — 
practic, operativ — că problema a 
și fost rezolvată. Așa a făcut 
conducerea Bazei . de aprovizio
nare și desfacere nr. 1 București 
a Ministerului Industriei Petrolului 
și Chimiei. Corespondentul Gh. 
Gheorghe avea observații la pro
gramul de lucru al 
centrelor de des
facere a buteliilor 
de gaze lichefiate 
(aragaz). După cum 
ne informează 
răspunsul primit, 
programul a și 
fost schimbat, în 
sensul propuneri
lor : centrele funcționează acum zil
nic între orele 7—12 și 16—19, fă- 
cînd astfel cu putință servirea mai 
operativă a cetățenilor.

Scrisorile trimise ziarului de to
varășii V. Proca, L. Dunajecz, E. 
Paulic conțineau propuneri pentru 
mai buna organizare a transportului 
în comun. Sfaturile populare ale o- 
rașelor Brașov și Timișoara, între
prinderea de Transporturi București 
înștiințează redacția că s-au mărit 
parcurile de mașini, s-a reglementat 
circulația în orele de vîrf pe unele 
trasee, se urmărește respectarea 
strictă a orariilor de parcurs. Rugăm 
pe corespondenții noștri să ne con
firme cum se fac simțite în prac
tică aceste măsuri și să comunice 
dacă au și alte propuneri.

Mai mulți cititori din comuna Ar- 
mășeni, raionul Ciuc, își exprimau 
părerea că ar fi necesar să se în
treprindă turnee artistice într-un 
număr mai mare de localități din 
regiune. Comitetul pentru cultură și 
artă de Pe lingă Sfatul popular al 
regiunii Mureș-Autonomă Maghiară 
ne-a răspuns că, la viitoarele depla
sări ale diferitelor formații artistice 
de la institxițiile de artă din Tg. 
Mureș, se va ține seama de această 
cerință îndreptățită

_ Au mare importanță și propune
rile ce se referă la munca politică 
de masă, la munca pentru răspîndirea 
tehnicii înaintate etc. Tehnicianul 
George Forman ne-a scris că la 
Uzina mecanică Galați comitetul 
sindicatului nu popularizează sufi
cient metodele avansate și experien
ța fruntașilor. Consiliul local al sin
dicatelor ne-a răspuns : „în planul, 
de muncă al comitetului sindicatu
lui pe luna aprilie s-a prevăzut stu-

O

răspunsuri 
dierea metodelor înaintate ale strun
garilor fruntași de la secția meca
nică ; la 20 aprilie se va organiza 
un schimb de experiență însoțit de 
demonstrații practice. în uzină, prin- 
tr-o largă agitație vizuală (panouri, 
vitrine, fotomontaje etc.) vor fi 
popularizate procedeele înaintate de 
lucru folosite de cei mai buni mun
citori, în vederea extinderii lor".

Din asemenea răspunsuri se vede 
clar că organele cărora li se trimit 
diferite sugestii le consideră ca un 
ajutor în muncă și le dau curs. 
Mai există însă și cazuri cînd efor

tul e concentrat... 
asupra hîrtiei. Ing. 
Olga Rouadedeal 
din Craiova ne-a 
scris că, de la în
ceputul anului 
trecut, se tărăgă
nează lucrările de 
reparații la blocul 
din str. 24 Fe

bruarie nr. 2. La sesizările repetate 
ale locatarilor s-a întocmit un dosar 
voluminos, li s-au făcut numeroase 
promisiuni ; iarna aceasta blocul, la 
care nu s-au făcut lucrările nece
sare, a suferit degradări și mai mari. 
Sfatul popular al regiunii Oltenia, 
sesizat, ne răspunde : „Au fost luate 
măsuri ca din fonduri locale să se 
facă reparațiile necesare la terasa 
blocului“. Dar cind anume se vor 
face aceste reparații ? De ce n-au 
fost trași la răspundere cei vinovați 
de tărăgănarea executării lor și cine 
suportă cheltuielile care acum sînt 
mult mai mari decît anul trecut ? 
Iată un caz de rezolvare pe Mr- 
tie. La fel de certat cu fap
tele este și un răspuns al Sfatului 
popular al regiunii Argeș privind 
dotarea cabinetului dentar de la po
liclinica raională Horezu. Răspunsul 
a venit, dar asistența stomatologică 
la acest cabinet nu s-a îmbunătățit.

Se știe că există hotărîri de partid 
și de stat care stabilesc termene de 
rezolvare a scrisorilor. Iată însă 
că în poșta acestei săptămîni nu 
putem informa pe cititorii noș
tri despre răspunsurile Sfatului 
popular al regiunii Maramureș, 
Direcției regionale a economiei 
forestiere Argeș, Comitetului ra
ional P.M.R.-Slatina, Consiliului 
local al sindicatelor-Brașov. De ce 2 
Pentru că răspunsurile n-au sosit in 
termenul stabilit și continuă să nu 
sosească. Ceea ce ne îndrituiește 
să afirmăm că e vorba de neglijență 
nepermisă, de încălcarea unor 
hotărîri clare, pe care majoritatea 
organelor de partid și de stat știu 
să le respecte cu strictețe.

D. T.

f CiNEMft
CINEMATOGRAFE : Lanterna cu amin

tiri : Republica (bd. Magheru 2), I. C. 
Frimu (bd. 6 Martie 16), Gh. Doja (cal. 
Griviței 80), 23 August (bd. Dimitrov 118), 
G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 1). Cartaglna 
în flăcări — film pentru ecran panoramic: 
Patria (bd. Magheru 12-14). Turneul ve
seliei : Sala Palatului R. P. Romîne (orele 
20 — seria 658), V. Alecsandri (str. Grl- 
gorescu 24), București (bd. 6 Martie 6), 
Grivița (calea Griviței — lingă podul 
Basarab), Ștefan cel Mare (șos. Ștefan 
cel Mare — colț cu str. Lizeanu), Liber
tății (str. 11 Iunie ~ ’
șui negru : Magheru (bd. 
Elena Pavel (bd. 6 Martie 
1 Mai 322), Flacăra (cal. 
Hamlet : Tineretului (cal. 
Vacanță la mare — <_ L ____
ria (bd. 6 Martie 7), V. Roaită (bd. 1 Mal 
57). Patru inimi : Central (bd. 6 Martie 
2). Contele de Monte Cristo — cinema
scop (ambele serii) : Lumina (bd. 6 Mar
tie 12). Camelia : 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9), Arta (cal. Călărași 153). Pro
gram de filme documentare : Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Hatifa : Maxim 
Gorki (str. 13 Decembrie 5-7). RIul și 
moartea: înfrățirea între popoare (bd, 
Bucureștii-Noi). O intîmplare extraordi
nară — ambele serii : Cultural (piața 
Ilie Plntllie 2). Balada husarilor : Alex. 
Popov (cal. Griviței 137), M. Eminescu 
(str. M. Eminescu 127). Mongolii — cine
mascop : 8 Martie (str. Buzești 9-11). Ce
lebrul 702 : rulează la cinematograful 
C-tin David (șos. Crîngași 42). Bunica 
Sabella : Unirea (bd. 1 Mai 143), B. De- 
lavrancea (Bd. Libertății 70-72). Rebelul : 
Alex. Sahia (cal. Văcărești 21), Miorița 
(cal. Moșilor 127), Floreasca (str. I. S. 
Bach 2). Cîinele sălbatic Dingo : rulează 
la cinematografele T. Vladimtrescu (cal. 
Dudești 97), Moșilor (cal. Moșilor 221). Un 
erou în papuci : Munca (șos. Mihai Bravu 
221). Teroare în munți — cinemascop : 
Popular (str. Mătăsari 31). Meșter la 
™.ate ’16- februarie (bd. 30 Decembrie 
89). Mirajul : rulează ia cinematograful 
Ilie Pintilie (șos. Colentina 84).

televiziune, orele 19.00 — jurnalul 
televiziunii. 19,15 _ Emisiune pentru ti- 
neietul școlar. 19,45 — „De la platou la 
ecran — un film despre filme. 21 00 — 

rZrivde ț?adrigal" - muzică sl dans 
cu Emilia Petrescu Cironeanu. Tamara 
Rusu. Igor Turjanski, Alexandru Șum- 
ski, Robert Sladek și alții. Coregrafia : 
Gelu Matei. 21,40 - Telesport. In‘înche
iere ; Buletin de știri.

CUM E VREMEA?
Ieri în țară ; Vremea s-a menținut 

r>pj?,oas5 c°ntinuat să se încălzească, 
ceriu a fost mai mult senin în jumătatea 

ne.®lt 3 tâ-r"î în rest s'a hmourat 
tieptat mai ales în Banat. Temperatura 
aerului a_ înregistrat la orele 14 valori 
cuprinse intre 4 grade la Avrămeni șl 17 
grade la Gurahonț.

In București : Vremea a fost frumoa- 
să,,cil c?1?1 nlai mult senin. Vîntui a 
suflat slab. Temperatura maximă a fost ue 15 grade.

timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
“ apr«!®- In țară : Vreme schimbă- 

C7U1 temporar noros. mai mult 
senin noaptea. Local vor cădea ploi de 
scurta durată. Temperatura în genera] 
staționară. b

In București : Vreme schimbătoare cu 
cerul temporar noros, mal mult senin 
noaptea. Temperatui-a staționară.

75). Pescăru- 
Magheru 29), 

14), 1 Mai (bd. 
Dudești 22). 
Victoriei 48). 

cinemascop : Victo-
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Două goluri intr-un cuplaj ! a

(Urmare din pag. I-a)
Farul Crisana 1-0

ieri 
în 
în 

do-

în vii și livezi
viticol și pomicol să ajungă la locul 
unde urmează să fie plantat.

Ce se face pentru asigurarea 
materialului săditor

floria contiguă succesele la rugbi (ȚJt lejirt P»* TOATA ȚARA

Cuplajul de ieri de pe stadionul 
„Republicii" — în care lidera clasa
mentului, Dinamo-București, a primit 
vizita ultimei clasate, Dinamo Bacău, iar 
Steaua pe cea a brașovenilor — nu a lăsat 
spectatorilor o impresie favorabilă. Doar 
una din cele patru formații — Steagul Roșu 
Brașov — s-a ridicat, prin jocul prestat, 
la un nivel corespunzător. Brașovenii, pe 
Ungă că au obținut victoria în fața echipei 
militare (1—0, ■ prin punctul înscris de 
Meszaros în minutul 29), și-au impus cu 
destulă autoritate jocul. A surprins în mod 
plăcut Ic această echipă nu atît așezarea 
pe teren, ci faptul că toți jucătorii au 
luptat mult, pentru victorie. Necula, tînă- 
rul centru înaintaș al „stegarilor", nu și-a 
slăbit nici o clipă adversarul direct — pe 
Hălmăgeanu, al cărui fizic, cel puțin, i-ar 
fi dat dreptul la întîietate. în general înain
tarea formației brașovene s-a dovedit 
în formă, Meszaros și Hașoti ieșind 
/evidență. Pescaru — nume nou. dar 

, ~'.ltima vreme mereu remarcat — s-a 
vedit un mijlocaș cu frumoase perspective.

S-ar putea ca victoria la limită a Stea
gului Roșu să nu apară prea convingă
toare. Adevărat., un singur gol e puțin. 
Brașovenii au dominat și dacă n-au înscris 
și alte puncte, aceasta se datorește apără
rii organizate a militarilor. în rîndul că
reia „decanul“ echipei, Vasile Zavoda, și-a 
adus aportul principal.

Steaua — prin jocul neconvingă.t,or al 
înaintării, deseori dezordonat și lipsit de 
vitalitate, (Raksi și Constantin, ca și am
bii. centri folosiți, Voinea și Tomeș, și-au 
irosit forțele în mod inutil), — a infirmat 
presupunerile unei forme ascendente. Je
nei și Crișan n-au ieșit din anonimat. 
Bucureștenii au șutat foarte' puțin la 
poartă, lucru ce n-a fost de natură să mul
țumească pe suporterii echipei și nici pe 
antrenori.

în meciul de deschidere al cuplajului, 
dinamoviștii — atît cei din București, cît 
și cei din Bacău — au furnizat ieri una 
din cele mai anoste partide din actualul 
campionat. în acest meci, parcă obiectivul 
întrecerii ar fi fost: „Cine greșește cel 
mai mult ?" Timp de 90 de minute nu s-a 
înscris decît un gol (Pîrcălab a 
pentru bucureșteni 
partidei).

marcat
aproape de sfirșitul

I. DUMITRIU

Petrolul — Știința Cluj 0-0

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — Deși 
a jucat în deplasare, Știința Cluj a reușit 
ieri să obțină un punct prețios în întîlni
rea cu Petrolul.

Meciul a fost în general de o factură

„Mondialele"' de
PRAGA 7 (Agerpres). — La 

pionatele mondiale de tenis de 
de la Praga echipa feminină a . 
Romîne a repurtat o nouă victorie 
în „Cupa Corbillon”, întrecînd cu 
scorul de 3—0 reprezentativa S.U.A. 
în cupa „Swaythling” echipa mas
culină a țării noastre a cîștigat cu 
5—0 meciul cu Franța, dar a pier
dut cu 2—5 la R. P. Ungară și cu 3—5 
la R. F. Germană. în meciul cu R. P. 
Ungară, Dorin Giurgiucă a realizat 
cele două victorii ale echipei noas
tre, învingînd cu 2—0 (10 ; 10) pe 
Rozsas și cu 2—1 (18 ; 19 ; 23) pe re
numitul campion Berczik.

Luni echipa feminină a R.P.R. 
joacă cu Scoția și R. S. Cehoslovacă 
iar echipa masculină întîlnește for
mațiile R.P.D. Coreene și Indoneziei.

cam- 
masă 
R. P.

Volei

în cadrul ultimei etape a returu
lui campionatelor de categoria A la 
volei, trei dintre cele patru partide 
programate ieri în Capitală s-au 
dr fășurat în sala Floreasca.

.ntîlnirea. dintre echipele femi
nine C.P.B. și Voința București a 
dat cîștig de cauză voleibalistelor de 
la C.P.B., care cn o formație mai 
omogenă au prestat un joc de bună 
calitate, învingîndu-și adversarele la 
un scor concludent: 3—0 (15—5; 
15—5; 15—6).

Confruntarea 
minine Metalul

I torul Brașov a
1 tă interesantă __  „........... ........

său calitativ cît si prin alternanța 
scorului. Bucureștencele au dat do-

: vadă de mai mult calm spre sfirșitul 
jocului reușind să cîștige cu scorul 
de 3—2 (în fotografia de sus o fază 
a meciului).

Ultima întîlnire din cadrul pro
gramului, care a opus echipele mas
culine Progresul București și 
C.S.M.S.-Iași nu s-a ridicat la nive
lul așteptărilor. Prestînd un joc de 
slabă factură tehnică și tactică, vo
leibaliștii ieșeni au cedat la o mare 
diferență în fața formației Progre
sului. Scor final : 3—0.

dintre echipele fe- 
București și Trac- 
prilejuit o dispu- 
atît prin nivelul

A. C.

tehnică mediocră. Cu toate că cea mai 
mare parte a întîlnirii a aparținut 
echipei locale, formația ploieșteană n-a 
putut concretiza ocaziile avute. Numai 
Badea și A. Munteanu au pus de cîteva ori 
în pericol poarta apărată foarte bine de 
Ringheanu. Ocazii clare de gol au ratat de 
asemenea Tabarcea în minutul 60 și Dri- 
dea II în minutul 66. Oaspeții au aplicat 
un sistem defensiv și au fost puțin peri
culoși. Pînă la sfîrșitul partidei scorul a 
rămas alb.

Arbitrajul lui Vasile Drug (București) 
a avut unele scăpări — neatenții la sem
nalele arbitrilor de tușe, a fluierat uneori 
cu întîrziere — care nu au influențat re
zultatul meciului.

Mmerul — U.T.A. 0-0
LUPENI (Prin telefon). — Două lovituri 

la 11 metri ratate, multe cornere nefructifi- 
cafe, plus forma excepțională a portarului 
oaspete au făcut ca echipa U.T.A. să se în
toarcă acasă cu un punct foarte prețios de la 
Lupeni. în prima repriză meciul a fost slab, 
începutul reprizei a doua lasă să se între
vadă că localnicii vor înscrie. Un henf în ca
reu discutabil este sancționat de către arbi
trul Aurel Bentu. Drăgoi a tras slab și por
tarul arădan bine plasat a respins. Un al doi
lea 11 metri a fost ratat de către fundașul 
Costin de la Minerul. Scor final :

CURSURI DE RIDICARE A CALIFICĂ
RII, — La turnătoria de fontă a uzinelor 
„23 August” din Capitală au luat ființă 
4 cursuri pentru ridicarea calificării a 86 
de muncitori. Se predau lecții privind for
marea, mînuirea agregatelor de topire și 
elaborare a fontei, întreținerea mașinilor. 
Totodată, în secție s-a deschis' un curs 
pentru specializarea a 29 de turnători 
care execută piese pentru mașinlle-unelte. 
(de la Grigore Marin, coresp. voluntar).

ÎN LOCUINȚE NOI. — Zilele trecute, 
24 familii de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la uzina metalurgică din Sinaia 
s-au mutat într-un bloc nou. In prezent 
se află în construcție alte 3 blocuri, fie
care cu cite 24 apartamente.

SE ÎMBOGĂȚEȘTE FAUNA BANATUb 
LUI. — In regiunea Banat s-au luat td 
acest an numeroase măsuri pentru îmbu
nătățirea faunei. Astfel, la cele două 
fazanerii din cadrul Direcției regionale a 
economiei forestiere se vor crește pesta 
14 000 pui de fazan cu care se vor popula 
o parte din pădurile regiunii. în pădu
rile din Poiana Mărului vor fi aclimati
zate peste 30 exemplare de cerbi carpa
tini și zeci de cerbi lopătarl. (

AUTOBUZE NOI PE STRĂZILE ORA
ȘULUI. — Zilele acestea, la Brăila au 
sosit încă 15 autobuze noi, care vor cir
cula pe arterele mai mult solicitate.

Cum se desfășoară lucrările 
de primăvară

CLASAMENT
Dinamo București 18 9 7 2 29:13 25
Steaua 18 8 6 4 41:30 22
Știința Cluj 18 8 5 5 27:21 21
Steagul Roșu 18 10 1 7 29:31 21
Rapid 18 7 G 5 34:28 20
știința Timișoara 18 8 4 6 29:25 20
Farul 18 8 3 7 36:30 19
Petrolul 17 7 4 G 35:21 18
C.S.M.S. 18 5 8 5 31:3G 18
Progresul 18 G 5 7 25:30 17
U.T.A. 18 6 3 9 31:33 15
Minerul 18 4 5 9 17:37 13
Crișana 17 4 3 10 15:34 11
Dinamo Bacău 18 2 5 11 15:32 9

Știința Timișoara 

Rapid 2-2
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). — 

Mult așteptat, meciul de fotbal dintre echi
pele Știința din localitate și Rapid Bucu
rești nu a dat satisfacție deplină miilor 
de spectatori prezenți ieri pe stadionul 23 
August din Timișoara, decît în prima lui 
parte, cînd echipele au desfășurat un fot
bal mai clar.

Meciul , s-a terminat cu scorul de 2 la 2 
deși studenții timișoreni puteau cîștiga 
mai ales în repriza a doua cînd au domi
nat mai mult. Șuturile lui Manolache însă 
nu și-au atins ținta decît de două ori în 
minutele 30 și 67 Pentru oaspeți au în
scris Dinu în minutul 35 și Năsturescu în 
minutul 51, cînd a reluat o minge scăpată 
din mînă de portarul echipei locale.

Progresul — C.S.M.S. 2-1
IAȘI (coresp. „Scînteii“), — în prima re

priză a acestei partide, jocul n-a ieșit 
din mediocritate. Bucureștenii au fost însă 
ceva mai insistenți și au făcut de două 
ori 
că 
cu 
de 
calnicii reușesc în 
urmă să înscrie un punct.

șah apărarea ieșeană. Așa 
prima repriză s-a terminat 
2—0 pentru oaspeți. In cea 
a doua parte a jocului, lo- 

cele din

tenis de masă
Alte rezultate : feminin : R. P. Chi
neză — R. D. Germană 3—0 ; 
U.R.S.S. — Elveția 3—0 ; Australia
— Norvegia 3—0 ; Portugalia — 
Suedia 3—1 ; R. P. Bulgaria —
— Iugoslavia 3—1 ; Japonia — Bra
zilia-3—0 ; masculin: Iugoslavia — 
Izrael 5—0 ; U.R.S.S. — Danemarca 
5—4 ; Brazilia — Indonezia 5—3 ; 
Anglia — R. D. Vietnam 5—1 ; 
Japonia — Olanda 5—0 ; R. F. Ger
mană — R.P.D. Coreeană 5—3; 
S.U.A. — R. P. Polonă 5—2 ; Suedia
— R. D. Germană 5—0.

y°LEI Rapid învingător 
la Varșovia

VARȘOVIA 
de volei Rapid 
pe Legia Varșovia în primul joc din ca
drul semifinalelor „Cupei campionilor 
europeni”. Primul set a revenit gazde
lor cu 16-14. Voleibaliștii romini au cîș
tigat cel de-al doilea set : 15-7 și l-au 
pierdut pe următorul cu 10-15. In conti
nuare, voleibaliștii feroviari au jucat cu 
multă dîrzenie cucerind două seturi con
secutive (15-11 și 15-10). Returul se va 
disputa la 21 aprilie la București.

7 (Agerpres) — Echipa 
București a învins cu 3-2

M A S A Z II INI
Asociația horticultorilor Japonezi a ho- 

tărît ca floarea oficială a Jocurilor Olim
pice de la Tokio să fie crizantema. In 
timpul Olimpiadei, în satul olimpic și în 
fața stadionului central vor fi sădite 
20 000 de crizanteme de toate culorile.

★
In Iotul de baschet al U.R.S.S., care 

se antrenează pentru campionatele mon
diale din Brazilia, sînt șapte Jucători cu 
înălțimea de peste 2 m. Anzur Lejara (cel 
mai înalt jucător al echipei) măsoară 2,09 
m. EI este totuși un Jucător scund în 
comparație cu gigantul Ahtaev (2,36 m) 
care juca cu cîțiva ani în urmă în 
U.R.S.S.

echipa

★
Unul din ultimii supraviețuitori 

melor Jocuri olimpice moderne 
1896) este germanul Karl Galle, acum în 
vîrstă de 90 de ani. Cu 67 de ani în urmă 
Galle a participat la Olimpiada de la 
Atena și s-a clasat pe locul 4 în proba 
de 1 500 m. Sportivul nonagenar locuiește 
la Berlin, capitala R. D. Germane. EI este 
fidel regimului de viață pe care și l-a 
impus încă din tinerețe : dimineața face 
gimnastică și zilnic plimbări lungi.

★
Recent, în statul brazilian Para a 

avut loc un carnaval. Unul din carele 
alegorice amintea succesul Braziliei în 
campionatul mondial de fotbal. O tînără 
costumată simboliza Victoria, iar 
alegoric era încărcat cu mingii de fotbal 
șl tricouri naționale.

Pronosport
Concursul nr. 14 din 7 aprilie

Steaua-Steagul roșu
Dinamo București-Dinamo Bacău 
Petrolul-Știinta Cluj
C.S.M.S.-Progresul
Minerul-U.T.A.
Farul-Crișana
Poiana-Metalul
C.F.R. Roșiori-Dinamo Pitești
Gaz Metan Medlaș-C.S.M. Reșița 
Unirea

. Unirea
Crișul
Știința

Rm. VÎIcea-DInamo Obor 
DeJ-MineruI B. Mare

Oradea-C.S.M. Cluj
Tlmișoara-Rapld

ȘAH

...Acum

ai pri- 
(Atena

carul

CONSTANȚA (trimisul nostru). — în- 
tîlnirea dintre echipele Farul-Constanța ?i 
Crișana-Oradea disputat pe stadionul din 
localitate nu a satisfăcut pe spectatori da
torită nivelului slab al jocului prestat de 
ambele echipe. După o repriză echilibrată 
în care nici una din echipe nu a putut să 
fructifice ocaziile avute, în repriza a doua, 
Farul domină cu mai multă insistență. în 
minutul 66, interul stînga al echipei con- 
stănțene, Dinulescu, reușește să înscrie din 
apropierea porții unicul gol al partidei.

Rezultate, categoria B
SERIA I-A : Siderurgistul Galați—Rapid 

Focșani 1—0 ; Prahova Ploiești—Știința 
Galați 2—1 ; Flacăra Moreni—Carpați Si
naia 2—1 ; Poiana Cîmpina—Metalul Tîr- 
goviște 1—0 ; I.M.U. Medgidia—Progresul 
Brăila 1—1 ; Foresta Fălticeni—C.F.R. Paș
cani 3—0 ; Flamura Roșie Tecuci—Cea
hlăul Piatra Neamț 1—0.

SERIA A II-A : Unirea Rm. Vîlcea— 
Dinamo Obor 2—1 ; Gaz Metan Mediaș— 
C.S.M. Reșița 2—2 ; Metalul București— 
Chimia Făgăraș 4—0 ; Tractorul Brașov— 
Știința București 2—1 ; C.S.M. Sibiu—Ști
ința Craiova 2—0 ; C.F.R. Roșiori—Dinamo 
Pitești 0—1 ; Progresul Alexandria—Meta
lul Turnu Severin 2—1.

SERIA A III-A : Vagonul Arad—Indus
tria Sîrmei C. Turzii 2—1 ; Crișul Ora
dea—C.S.M. Cluj 1—0 ; Arieșul Turda— 
C.F.R. I.R.T.A. Arad 3—1 ; Mureșul Tg. 
Mureș—Recolta Carei 2—0 ; A.S.M.D. 
Satu-Mare—C.F.R. Timișoara 0—0 ; Uni
rea Dej—Minerul Baia Mare 2—0 ; A. S. 
Cugir—Jiul Petrila 1—0.

meciul

Etapa la rugbi a lost să
racă : doar două jocuri în 
București, dar ambele cu 
cîte o vizită din provincie : 
„Rulmentul”-Bîrlad, oaspete 
al echipei Progresul și 
Știința Petroșeni, găzduită 
de iormația metalurgistă 
Gloria.

Cele trei puncte ale în
vingătorilor au revenit, și 
într-un meci și în celălalt, 
bucureștenilor : Progresul a 
cîștigat cu 19-8 (8-0), iar
Gloria cu 9-3 (6-3).

Mai spectaculoasă a lost 
întîlnirea de pe stadionul 
Progresul, unde gazdele au 
condus cu 13-0 la un mo
ment dat, iar oaspeții au în
registrat o revenire ne
așteptată, mult ușurată și 
de scăderea ritmului de joc 
al rugbiștilor de la Progre
sul, scorul deve- ---- —
nind 13-8 ! 
rea că 
iormație 
deană va

Progresul-Rulmentul

za surpriza etapei, dar ex
periența bucureștenilor tre
zită de cele 8 puncte pri
mite și-a spus cuvîntul 
pînă în cele din urmă.

în celălalt joc, Gloria a 
repurtat un succes necon
testat în iața unui adversar 
de nerecunoscut : Știința 
Petroșeni. Deși condusă cu 
3-0 (Drăcea a realizat o lo
vitură de picior căzută), Glo
ria nu s-a pierdut și a in
sistat în atac concretizînd 
de 3 ori : Chirvase — lovi
tură de pedeapsă și. Mihal- 
cea — 2 încercări în urma 
unor frumoase, acțiuni per
sonale. Astiel, Gloria a în
registrat un succes demn de 
subliniat : 8 puncte din 9 
vosibile în trei meciuri ! Un 
început promițător și, mai 
ales, deosebit de cele 
trecutele campionate...

E. V.

din

Se pă- 
tînăra 
bîrlă- 
iurni-

lupte Triunghiularul 
international

Petrosian a luat conducerea
pentru iubi- 

forii șahului, sîmbătă e 
o zi deosebită ; se în
cheie cîte o nouă săp- 
fămînă a întîlnirilor din
tre Botvinnik și Petro
sian. La Teatrul de estra
dă din Moscova, decorul 
nu se schimbă și princi
palele personaje rămîn 
aceleași : campionul
lumii și pretendentul la 
acest fiflu de cinste. Se 
schimbă doar poziția 
marilor maeștri la masa 
de șah, 1 
culoarea 
care joacă 
ei.

Desigur
este lucrul principal. 
Principalul este măies
tria manevrelor efec
tuate, tactica, strategia, 
tehnica de joc 
luri — în toate 
Petrosian nu 
prejos față de 
nul lumii, lucru dove
dit de cele trei partide 
jucate în 
trecută.

în partida 
Petrosian a 
albele și a luat de 
început inițiativa, 
ales că Botvinnik 
a condus 
rarea. Iată 
săi de pe 
mei s-au 
menințător 
răspuns la 
versiune“, 
aruncă și ele 
spune la box — în atac 
apropiat, un pion. Toc
mai

stitulf, se 
greșeala 
Petrosian 
vanfaj de un pion. Po
ziția sa era afîf de trai
nică, îneît el nu s-a 
preocupat de avantajul 
material, ci a intensificat 
și mai i 
La mutarea

în funefie de 
pieselor cu 

i fiecare din

nu acesta

în fina- 
acestea 
e mai 
campio-

săptămîna

a cincea 
jucat cu 

la 
mai 
nu 

exact apă- 
că pionii 

flancul da- 
năpustit a- 
înainte. 

această „di- 
negrele își 

cum se

Ca

acest lucru a con-

BOX

poate spune, s-au studiat de acum 
hotărîioare.,. îcarte bine unul pe al- 

a căpătat a- tul și este de așteptat

mult presiunea, 
a 48-a 

campionul lumii a ce
dat. Scorul meciului a 
fost egalat : 2,5—2,5.

Miercuri locurile s-au 
schimbat din nou. Bot
vinnik a jucat cu albele. 
S-a jucat gambitul da
mei acceptat. înainte, 
în practica lui Petro
sian această deschidere 
putea fi înfîlnită foarte 
rar. Se vede că, pregă- 
findu-se pentru meci, 
candidatul la titlul mon
dial a ales și acest de
but. Pînă la mutarea a 
8-a, adversarii au repe
tat partida a doua din 
acest meci. La mijlocul 
partidei, ambii jucători 
au tins spre o luptă vie 
de figuri. O manevră 
nereușită cu calul efec
tuată de Botvinnik la 
mutarea a 18-a i-a per
mis lui Petrosian să 
preia inițiativa. Numai 
apărarea plină de ima
ginație a lui Botvinnik 
a restabilit egalitatea. 
La mutarea 27 Pe
trosian a propus remi
ză. Scorul a devenit 
3—3. Cu partida a 6-a 
s-a încheiat o pătrime 
din meci. Ce se poate 
spune despre acest in
terval ? Tatonările s-au 
terminat. Marii maeștri

tul și este de așteptat 
ca, cu fiecare partidă, 
intensitatea 
crească.

Așa s-a și 
în partida a 
avut loc sîmbătă.

Jucînd cu albele, Pe
trosian a ales deschide
rea engleză. Și, lucru 
curios, Botvinnik, care e 
un mare strateg, s-a a- 
flat de la început în fața 
unei partide grele. Pre- 
sîndu-și fot mai mult 
adversarul, Petrosian l-a 
obligat pe acesta să sa
crifice calitatea. E ade
vărat, spre.bucuria sus
ținătorilor lui Botvinnik, 
Petrosian a restituit cu- 
rînd ceea ce a objinuf. 
Dar, nu mulfi iubitori 
de șah au priceput a- 
ceastă subtilitate. Numai 
ulterior a devenit evi
dent că s-a ajuns într-un 
final de turn cu un pion 
în plus la Petrosian.

Ieri a continuat par
tida ș' Petrosian a cîș
tigat. Botvinnik, nemai- 
găsind posibilități de a- 
părare, s-a recunoscut 
învins.

Scorul esfe acum de 
4—3 în favoarea lui Pe
trosian.

Astăzi se dispută par
tida a 8-a. Cu albele 
va juca Botvinnik. Rea
mintim că pînă la sfîr
șitul meciului au mai ră
mas de jucat 17 partide.

luptei să

înfîmplat
7-a care a

A. LILIENTHAL 
mare maestru Inter

național de șah

Campionatul republican de box pe 
echipe a început, stîrnind interesul 
publicului. în Capitală, întîlni
rile Steaua-Dinamo Craiova (22—18) 
și Dinamo București - Progresul 
București (28—12) programate pe 
ringurile sălilor Floreasca și Dinamo 
au fost urmărite de numeroși spec
tatori. Pugiliștii clubului Steaua 
și-au reînnoit victoria asupra echipei 
craiovene însă de data aceasta mem
brii celor două formații, probabil 
depășiți de miza 
evoluat pe măsura 
oferind partide în 
fost înlocuită cu 
Dacă ar trebui
dențieri din cei 20 de combatanți 
incluși pe afișul reuniunii, ne-am 
opri doar la 4 nume : N. Mîndreanu, 
FI. Pătrașcu, N. Moț și C. Bogdan. 
Ceilalți, în frunte cu selecționabilii 
V. Badea, C. Ciucă, M. Goanță, C. 
Anton, I. Ivan și M. Ghiorghioni, au 
arătat serioase lipsuri, care ar tre
bui să dea de gîndit antrenorilor 
luînd în considerație că ne aflăm 
înaintea meciului cu Italia și a „eu
ropenelor" de la Moscova.

în serios declin de formă se află 
campionul țării, C. Anton, care a

întîlnirii, nu au 
talentului lor, 

care „scrima" a 
stilul „bătăios“, 

să facem evi-

pierdut în fața tenacelui craiovean 
C. Bogdan. Anton a boxat timorat 
și în plus a obstrucționat, consti
tuind o adevărată decepție ca și co
legul său V. Badea care, lipsit de 
cele mai elementare noțiuni de a 
bloca loviturile, a fost pur și s'mplu 
surclasat două reprize de N. Moț.

La rîndul lor arbitrii-judecători au 
„contribuit“ la insuccesul reuniunii. 
Oficiali cu experiență ca I. Boamfă 
și N. Tătaru au fost prea indulgenți 
în ring cu boxerii obstrucționiști, 
iar la decizii au preferat pe „bă
tăuși” în dauna „stiliștilor”.

Ion Marin merita cu prisosință un 
meci egal în fața lui Baciu, Moț 
trebuia declarat învingătorul lui Ba
dea și nu egalul lui, iar Ghiorghioni 
cîștigase meciul cu Parxduru (oficia
lii au dat un rezultat egal). Pe plan 
tehnic-spectacular meciul Dinamo- 
Progresul a primit o notă mai mare 
din partea specialiștilor. Dinamo
viștii au cîștigat 9 din cele 10 parti
de arătînd o superioritate evidentă. 
Doi tineri I. Manea și C. Crudu 
au fost autorii celei mai spectacu
loase întîlniri, victoria revenind 
ultimului.

PAUL OCHIALBI

REȘIȚA (prin telefon). — Sîmbătă 
și duminică sala sporturilor din Re
șița a găzduit întîlnirile de lupte 
clasice ale triunghiularului interna
țional la care au participat repre
zentativele Belgiei, R. P. Bulgaria și 
R. P. Romîne.

în' prima întîlnire reprezentativa 
de tineret a țării noastre a primit re
plica luptătorilor bulgari. Superiori 
oaspeții au ieșit învingători cu 7—1. 
întîlnirea următoare a avut loc între 
reprezentativa Belgiei și prima gar
nitură a țării noastre. Luptătorii ro- 
mîni au cîștigat la un scor categoric 
7,5—0,5 puncte. I. Cernea și G'h. Po- 
povici au obținut victorii prin tuș.

Duminică după-amiază au avut loc 
cele mai interesante întîlniri ale 
„triunghiularului" : R. P. Romînă 
(tineret) — Belgia 4,5—3,5 și R. P. 
Romînă — R. P. Bulgaria 5—3.

se plantează noi suprafețe. 
Peste tot vezi lucrîndu-se la ame
najarea de terase, la făcutul gropi
lor pentru pomi și la plantat. Gospo
dăriile colective și de stat au des
fundat cea mai mare parte din su
prafețele destinate viței de vie. La 
gospodăriile colective din Voicești, 
Ștefănești, Zlătărei, raionul Drăgă
șani, Leordeni, Glîmbocata, Budiș- 
teni și altele din raionul Găiești pre
gătirile pentru plantarea viței de vie 
sînt pe terminate. în regiunea Ar
geș se plantează și un număr mare 
de pomi fructiferi. Pînă acum s-au 
și plantat pomii pe 450 ha. Realizări 
însemnate au fost obținute și în 
gospodăriile colective și de stat din 
regiunea Ploiești unde au fost plan
tați un mare număr de pomi fruc
tiferi, mai ales în raioanele Cîmpina 
și Mizil.

Cu toate că timpul este înaintat, 
în asigurarea materialului săditor se 
fac simțite o serie de deficiențe. Ast
fel, în regiunea Argeș, chiar în a- 
ceste zile au fost contramandate 
unele repartizări de viță altoită. 
Astfel, materialul săditor din soiul 
Riesling care urma să fie luat de la 
,,Agrosem“-Argeș, va trebui adus de 
gospodăriile colective tocmai de la 
Cluj. Oare abia acum trebuie făcu
te asemenea repartiții cînd scosul 
viței din pepinieră s-a făcut din 
toamnă ?

în regiunea Ploiești se întîlnesc 
alte anomalii. Deși asigurarea mate
rialului săditor viticol se face pe 
plan central, organele locale nu li
vrează altor regiuni circa 200 000 
fire de viță altoită, pe motiv „că ar 
avea în regiune teren gata desfun
dat pentru plantarea lor“. Or, mul
te terenuri abia acum se desfundă. 
Plantarea lor imediată nu asigură 
o prindere bună. Nelivrarea mate
rialului săditor 
zarea planului 
regiuni.

în regiunea 
mult plantarea 
în unele raioane cum sînt Rm. Să
rat, Tîrgoviște și Cislău această lu
crare s-a făcut pe suprafețe cu to
tul neînsemnate. De altfel, nici nu 
s-a ridicat materialul săditor din 
pepiniere. La pepiniera G.A.S. Bu
zău sînt peste 100 000 pomi altoiți 
nelivrați. Se impune ca în aceste 
zile, înainte ca lucrările în cîmp să 
înceapă din plin, materialul săditor

îngreunează reali- 
de plantări în alte

Ploiești a întîrziat 
pomilor fructiferi.

în anii care urmează se vor plan
ta suprafețe și mai mari cu viță, de 
vie și pomi fructiferi. Aceasta im
pune luarea măsurilor necesare spre 
a se produce încă de pe acum ma
terialul săditor. în regiunile Argeș și 
Ploiești, tocmai se desfășoară din 
plin altoitul viței de vie. în raionul 
Drăgășani se altoiesc în această pri
măvară 21 milioane de vițe. în acest 
scop s-au desfundat 161 ha pentru 
pepinieră, s-au confecționat 14 000 
lăzi, iar acum în gospodăriile colec
tive din Voicești, Ștefănești și Zlă- 
tărei se lucrează de zor la' altoit. Un 
mare număr de vițe se altoiesc și 
în regiunea Ploiești. La G.A.C. Tîm- 
boiești, raionul Rm. Sărat, această 
muncă este bine organizată. Din 
cele 1 100 000 vițe au și fost altoite 
350 000 de bucăți.

Datorită faptului că din toamnă 
numai puține gospodării și-au asi
gurat coarde de altoit, procurarea 
acestora se face acum cu multă 
greutate. Comitetul raional de partid 
și Consiliul agricol raional Drăgă- 
nești desfășoară în aceste zile a 
mare acțiune pentru identificarea 
coardelor altoi. Dar nu peste tot 
există preocupare pentru asigurarea 
acestora. în raionul Mizil există un 
deficit de circa 400 000 coarde de 
viță de vie. Aceasta poate duce la 
situația ca în unele unități să se 
altoiască orice fel de soiuri, creîn- 
du-se astfel amestecuri nedorite. 
De asemenea, nu se respectă pro
porția stabilită între strugurii de 
masă și cei pentru vin. La G.A.C. 
Mizil, se altoiesc 800 000 vițe din 
soiuri de vin și numai 200 000 pen
tru soiuri de masă. Este necesar ca 
zi de zi consiliile agricole să urmă
rească felul cum se desfășoară al
toitul și îndeosebi ce se altoiește 
pentru a se asigura obținerea unui 
material săditor corespunzător.

★
Pentru grăbirea lucrărilor de pri

măvară în vii și livezi și executa
rea unor lucrări de bună calitate 
este necesar ca în aceste zile con
siliile agricole regionale și raionale 
din cele două regiuni să rezolve cu 
operativitate multiplele probleme 
pe care le ridică această acțiune. De 
asemenea, organele și organizațiile 
de partid sînt chemate să sprijine 
executarea la timp a lucrărilor de 
care depinde obținerea unor recolte 
mari de fructe și struguri.

f

I H A M H î N
Pornind din Phenian, trenul ne 

poartă timp de o jumătate de zi 
peste cîmpii, traversează cîteva 
lanțuri de munți străbătînd zeci 
și zeci de tunele și apoi călătorim 
cîteva ore de-a lungul țărmului 
Mării Japoniei cu apa ei atît de 
limpede. în sfîrșit, ajungem la 
Hamhîn, cel mai important cen
tru al industriei chimice din 
R.P.D. Coreeană. După un scurt 
popas la hotelul construit în ulti
mii ani, pornim să vizităm orașul. 
Urcăm un deal în vîrful căruia se 
află un pavilion în stil național 
coreean. De acolo, de sus, ni se 
dezvăluie panorama unui oraș 
nou, modern, cu bulevarde și 
străzi trase parcă cu rigla, cu im
pozante clădiri publice, cu parcuri 
și multe alte spații verzi.

La cîțiva kilometri depărtare de 
oraș se văd nori de fum care se 
înalță din numeroasele coșuri de 
fabrică. Acolo sînt situate un șir 
de întreprinderi chimice : fabrici 
de îngrășăminte chimice, vinalon 
(relonul coreean), policlorură de 
vinii, carbid, coloranți, sodă caus
tică, medicamente. Ceva mai de
parte se zărește uzina construc
toare de mașini, care a început 
să se specializeze în utilaje și a- 
gregate pentru industria chimică.

După cum ne-a relatat însoți
torul, un coleg din redacția ziaru
lui local, se prevede să se con
struiască o nouă fabrică de îngră
șăminte, o fabrică de coloranți, al
ta de cauciuc sintetic, una de 
„cieron" (o varietate a policloru- 
rii de vinii, rezistentă la acțiunea 
acizilor și hidraților) și o fabrică 
de ierbicide și fungicide.

Am vizitat fabrica de vinalon, 
dată în funcțiune spre mijlocul a- 
nului 1961, întreprindere care, 
după expresia unui poet inspirat, 
„stoarce din stîncile munților îm
brăcăminte pentru popor”.

Fabrica se întinde pe o supra
față de 500 000 mp. Ea înglobea
ză 50 de clădiri în care funcțio
nează 15 000 agregate și mașini. 
Fabrica a fost proiectată la o ca
pacitate de 20 000 tone de vina
lon pe an, din care se pot pro
duce 150 milioane de metri de 
țesături.

La fabricarea vinalonului o 
contribuție de seamă a adus 
savantul coreean, doctorul Ri Săn 
Ki. El a consacrat multă energie 
realizării ideii de a produce fibre

textile durabile și aspectuoase 
pornind de la calcar și antracit. 
■ în 1956, savantul împreună cu 
colectivul cu care a lucrat a reu
șit să prezinte primele probe de 
vinalon obținut din acetilenă. 
După multe experimentări, s-a 
reușit să se elaboreze produce
rea de vinalon pe scară in
dustrială. Proiectele
acceptate, și în martie

au fost
1959

volei, fotbal și înot. Kim lăn Zun, 
cunoscut pentru mecanizarea unor 
operații de ambalaj, este campion 
la alergări și are de gînd să do
boare recordul provincial. în sala 
clubului, patru fete din brigadă a- 
companiază la kaiagîm (instru
ment popular coreean) un grup 
de dansatoare care pregătesc un 
nou dans pentru spectacolul pe 
care-l vor prezenta în fața colec
tivului secției. într-o altă sală s-a 
organizat o discuție despre o nu
velă scrisă de un membru al 
brigăzii. Muncitoarea Hăn Ciun 
Hua pregătește însemnări pentru 
o recenzie literară.

Tot mai mulți muncitori ai com
binatului se mută în locuințe 
noi, construite după cerințele 
confortului modern. Anul tre
cut s-au mutat în locuințe noi 
11 000 familii. Pentru 1963 se 
prevede a se asigura locuințe 
pentru încă 10 000 familii. Ham- 
hînul are 300 de școli de toate 
gradele, din care nouă institute 
de învățămînt superior. Pe malul 
mării se construiesc sanatorii, ca
se de odihnă, ștranduri.

De la an la an se schimbă via
ța^ oamenilor, iar oamenii schim
bă ~ fața locurilor unde trăiesc, 
făcîndu-le tot mai frumoase.

Thai.
desfășurată între 

combinatului, brigada 
Săk Thai a cucerit locul în-

EMIL SORAN

Vedere parțială a combinatului de vinalon din Hamhîn.

însemnări
din R. P. D. Coreeană

s-a fixat și amplasarea fabricii, 
pe care am descris-o mai sus.

...Am vizitat și combinatul de 
îngrășăminte chimice. Fruntașă pe 
combinat este brigada condusă 
de Kim Săk Thai, l-am văzut pe 
membrii brigăzii la lucru, iar pe 
unii dintre ei i-am cunoscut și în 
afara orelor 
mai cîteva 
membrilor 
Săk 
tivă 
zile 
Kim
tîi, remareîndu-se în special la

de lucru. Iată nu- 
din preocupările 

brigăzii lui Kim 
în întrecerea spor- 

brigă- 
lui
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Partizanii sud-vietnamezi
dau noi lovituri forțelor diemiste ■ ISWBWM

de

că

York peniru încetarea
americane

permanenți

se 
de

a

relatează că la 10 a- 
la Paris sesiunea ordi-

PARIS 7 (Agerpres). — La 7 aprilie 
sosit ia Paris secretarul de stat al

SAIGON 7 (Agerpres). — Agențiile 
de presă relatează despre noi lovituri 
date de partizanii sud-vietnamezi tru
pelor ngodinhdiemiste și sprijinitorilor 
lor americani.

Potrivit declarației unui purtător de 
cuvînt militar american, transmisă de 
agenția U.P.I., în cursul ultimei săpfă- 
mîni, înlre forțele patriotice și trupele 
diemiste au avut loc circa 39 de 
ciocniri militare în cursul cărora trupele 
diemiste au înregistrat numeroși morți

a
S.U.A. Dean Rusk, care va participa la 
lucrările sesiunii Consiliului S.E.A.T.O., 
care se deschide 
la Franței.

Agenția Reuter 
prilie va avea loc
nară a N.A.T.O. la care vor participa pe 
lîngă reprezentanții 
țărilor participante la acest bloc și mi
niștrii de externe ai principalelor țări 
ale alianței atlantice : Dean Rusk, lor
dul Home, Gerhard Schröder și Couve

și răniți si au pierdut mari cantități 
arme și muniții.

Agenția Associated Press anunță 
la 6 apri'îe trei elicoptere americane
au fost doborîte de partizanii sud-viet
namezi în regiunea muntoasă din nord- 
e5tul localității Pleiku, Opt militari a- 
mericani au fos* grav răniți. în același 
timp, potrivit relatărilor corespondentu
lui agenției Reuter, partizanii au arun
cat în aer un eșalon militar la 50 mile 
nord-est de Saigon.

Demonstrate ?a New
intervenției

NEW YORK 7 (Agerpres). — In 
fața clădirii centrului de informații 
al forțelor armate ale S.U.A. din 
New York a avut loc o demonstra
ție a membrilor organizației „Tine
retul împotriva războiului și fascis
mului". Demonstranții purtau pan-

rAdepții dezarmării 
nucleare pregătesc marșul 

Maraton-Atena
ATENA 7 (Agerpres). — Guvernul 

grec a interzis marșul pe care 
partizanii dezarmării nucleare inten
ționau să-l organizeze pe traseul 
Maraton-Atena. Totuși, această ac
țiune a guvernului nu a intimidat pe 
partizanii dezarmării nucleare din 
Grecia, care se pregătesc intens 
pentru acest marș care urmează să 
se desfășoare la sfîrșitul lunii apri
lie. Tot mai multe organizații și oa
meni politici de seamă declară că 
sprijină această inițiativă.

Consiliul municipal din Atena a 
adoptat cu o majoritate de voturi 
un protest împotriva interzicerii mar
șului de către autorități. Potrivit re
latărilor presei, cunoscutul filozof 
britanic Bertrand Russell a adresat 
guvernului grec o telegramă în care 
scrie : „Lupta pentru pace și dezar
mare nucleară este lupta pentru ci
vilizația omenirii“. In telegrama sa, 
Russell a anunțat că va sosi în Gre
cia pentru a participa la marș dacă 
guvernul nu va anula hotărîrea sa.

Țevi vîndute de R. F. Bonn-u! aplică
Germană. bargoul.

Au Intervenit și pro- Țevi vîndute de 
siunile S.U.A. glia.
; ziarul vestgerman „Frankfurter Rundschau“

Federația Rhodesia Nyassaland
practic destrămată

„După o existență de aproape 
zece ani, Federația Rhodesiei și 
Nyassalandulul este astăzi moartă, 
între cele trei teritorii care o com
pun legăturile politice sînt de acum 
înainte întrerupte" Așa caracteri
zează ziarul francez „Le Monde“ si
tuația creată în urma tratativelor 
încheiate la Londra la 29 martie, în 
cadrul cărora guvernul englez a re
cunoscut dreptul Rhodesiei de nord 
de a ieși din federație. Chiar dacă 
oficia] federația va mai exista un 
timp, această recunoaștere, survenită 
sub’ presiunea luptei de eliberare a 
populației din Rhodesia de nord, ca 
și din celelalte două teritorii compo
nente ale federației, pecetluiește de
finitiv soarta ei. In declarația dată 
publicității în ziua încheierii trata
tivelor cu guvernul englez, 
reprezentanți ai populației 
din Rhodesia de nord, 
Kaunda și Harry Nkumbula, 
patria lor se poate angaja 
mul independenței și va 
dreptul de a se desprinde din fede
rație.

cei doi 
africane 
Kenneth 

arată că 
pe dru- 
uza de

Metamorfoze coloniale
Către sfîrșitul secolului trecut, 

John Cecil Rhodes, părintele lui 
„British South Africa Company“ și 
al imperiului colonial englez în Afri
ca imagina un mare plan de aca
parare a întregului continent de la 
Capetown pînă la Marea Medlte- 
rană. Folosind deopotrivă momelile 
și armele, Rhodes a ajuns să ex
ploateze bogățiile naturale din Afri
ca centrală. Mai tîrziu el a dom
nit peste aceste meleaguri ca un 
stăpîn autocrat, schimbîndu-le chiar 
și numele. In locul țării Zambiel a 
apărut Rhodesia de nord, Zimbabwe 
a fost transformată în Rhodesia de 
sud, iar Malawy a căpătat numele 
de Nyassaland. în 1923 guvernul 
britanic a răscumpărat de la „Brl- 

carte cu lozinci : „Să fie evacuate 
trupele americane din Vietnamul de 
sud !“, „Jos mîinile de pe Vietnamul 
de Sud !“.

în timpul demonstrației au fost di
fuzate manifeste cerînd „să se pună 
capăt vărsărilor de singe în Vietna
mul de Sud". „Populația civilă din 
Vietnamul de Sud. se spune între al
tele în manifeste, este exterminată, 
sate întregi sînt șterse de pe fața 
pămîntului prin bombe cu napalm, 
aruncate de avioane și elicoptere. 
Bărbații, femeile și copiii sînt arși 
de vii în conformitate cu recenta 
strategie „antipartizană“.

Demascînd strategia lui Ngo Dinh 
Diem, autor,ii manifestelor subliniază 
că ea se sprijină numai pe baione
tele soldaților americani.

Nota guvernului sovietic adresată 
guvernului R, F, Germane

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 6 
aprilie, V. S. Semionov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., a înmînat lui Naupert, în
sărcinatul cu afaceri al R. F. Ger
mane în U.R.S.S., o notă a guver
nului sovietic adresată guvernului 
R. F. Germane în legătură cu inter
zicerea exportului de țevi către 
U.R.S.S.

Guvernul sovietic, se arată în 
notă, consideră interzicerea de 
către guvernul R.F.G. a exportului 
de țevi în U.R.S.S. „drept un act 
ostil fățiș, menit să înrăutățească re
lațiile dintre U.R.S.S. și R.F.G., re
lații care și acum lasă mult de do- 

tish South Africa Company“ terito
riile acaparate de Rhodes și le-a 
inclus în componența imperiului.

Bogatele zăcăminte de cupru și 
cobalt din Rhodesia de nord, minele, 
de fier, crom, cărbuni șf aur din 
Rhodesia de sud și mîna de lucru 
ieftină din aceste țări și din Nyassa
land au constituit o suisă de uriașe 
cîștiguri pentru marile monopoluri.

Intensificarea luptei de eliberare 
a popoarelor pe întreg continentul 
african i-a determinat ps stăpînii 
coloniali să recurgă la forme noi pen
tru prelungirea vechilor lor privilegii. 
Astfel, la 1 august 1953 a fost creată 
Federația Rhodesiei șl Nyassalan- 
dului, care Include cele trei teritorii 
— Rhodesia de nord, Rhodesia de 
sud și Nyassalandul. Suprafața fe
derației este de 1 258 000 km p, iar 
populația de aproximativ 9 000 000 
de locuitori, dintre care doar 300 000 
sînt albi.

Cele trei teritorii au flecare cîte 
un guvern regional și o adunare le
gislativă. Federația are statutul de 
dominion în cadrul Commonwealthu- 
lui britanic, fiind condusă de un gu
vern federal în fruntea căruia se 
află rasistul Roy Welenski. Capitala 
federației este orașul Salisbury (Rho
desia de sud).

Străini în țara lor
Pentru a ne da seama de nivelul 

de trai al populației din aceste te
ritorii este suficient sä amintim chiar 
cuvintele lui Welenski, care a de
clarat că venitul unui african este 
inferior sumei pe care un englez o 
cheltuiește pentru întreținerea... cîi- 
nelul sâu. In Rhodesia de nord, în 
timp ce 2 000 000 de africani dețin 
doar 25 la sută din pămînturile ara
bile, 70 000 de europeni stâpînesa 75 
la sută din pâmînturl. Situația este 
asemănătoare șl în celelalte terlto-

REDACȚIA' SI ADMINISTRAȚIA t București, Plata „Sctnteil” Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzoril voluntari din Întreprinderi șl institutU, Tiparul 1 Combinatul Pollnraflc Casa Sctnteli
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MOSCOVA 7 (Ager
pres). — Corespondență 
de la A- Stark :

Cu mult interes a fost 
așteptat de către iubito
rii de muzică de aici tur
neul artistului poporu
lui Nicolae Herlea. A 
doua zi după interpre
tarea rolului lui Figaro 
din „Bărbierul din Se
villa“, ziarul „Sovet- 
skaia Sibir“ din Novo
sibirsk scria : „Pe sce
na teatrului nostru au 
cîntat numeroși artiști. 
Herlea însă nu poate fi 
comparat cu nici unul.

Se pare că nu există un 
interpret mai 
acestui rol".

Ziarele din 
capitala R.S.S. 
au publicat 
lor sub titlul : 
trie și farmec', 
cîntăreț minunat, 
actor inspirat“, 
lae Herlea, se scrie în 
cronica muzicală a zia
rului „Molodej Gruzii", 
este unul dintre cei mai 
buni baritoni ai con
temporaneității. El are 
o voce de o rară fru-

Tbilisi, 
Gruzine, 
cronicile 
„Măies- 

„Un 
, un 

„Nico-

Două sesiuni succesive ale blocurilor 
agresive S.E.A.T.O. și N.A.T.O

Aspect de la o demonstrație a minerilor francezi a căror grevă 
încheiat cu succes zilele trecute. (Fotografia

Guvernul U.R.S.S. insistă ca par
tea vest-germană să îndeplinească 
în mod riguros obligațiile asumate 
și își rezervă dreptul de a lua mă
surile pe care le va considera ne
cesare în viitor.

Guvernul sovietic declară : „Este 
greu de presupus că în R.F.G. ar 
exista cineva care să-și închipuie că 
prin această metodă va putea frîna 
dezvoltarea economică a U.R.S.S. 
Statul sovietic, care produce mai 
mult oțel decît toate țările Pieței co
mune, luate la un loc, poate să 
dispenseze întrutotul de importul 
țevi, lărgind producția proprie 
acestora”.

rii. în Nyassaland 99 la sută din 
populație este analfabetă. Tuber
culoza și alte boli fac ravagii 
printre băștinași. Mortalitatea infan
tilă atinge în unele regiuni înspăi- 
mîntătoarea cifră de 500 la mie.

în federație domnește o cruntă 
discriminare rasială, asemănătoare 
în multe privințe cu cea din Repu
blica Sud-Africană. Africanii se de
plasează în afara rezervațiilor nu
mai pe bază de „pașapoarte“. In 
conformitate cu „actul privitor la 
înregistrarea băștinașilor", africanul 
găsit fără un asemenea „pașaport“ 
este considerat un infractor și tra
tat ca atare. Cum s-ar spune — 

străin în propria sa țară.
ei

e

După 10 ani de luptă
Chiar din momentul creării fede

rației, acum 10 ani, populația afri
cană a pornit o luptă hotărîtă îm
potriva ei. In cursul acestui de
ceniu au avut loc acolo numeroase 
greve și demonstrații, iar în diferite 
regiuni au fost semnalate chiar 
lupte de pariizani. în aceste condi
ții, colonialiștii s-au văzut nevoiți 
să ia în considerare cererile africa
nilor.

La sfîrșitul anului trecut, în urma 
tratativelor cu liderul partidului a- 
frican din Nyassaland, H. Banda, 
guvernul englez a recunoscut drep
tul Nyassalandulul de a ieși din fe
derație. La 1 februarie a luat astfel 
ființă primul guvern african din 
Nyassaland condus de H. Banda.

In Rhodesia de nord, alegerile din 
decembrie au dus la constituirea 
unui guvern la care participă și afri
canii, reprezentanți ai Partidului 
unit al independenței naționale, 
condus de Kaunda, șl al partidului 
Congresul Național African, condus 
de Nkumbula. Partidul rasiștilor, al 
lui Welenski, cu toată protecția sis
temului electoral (au votat doar trei 

musețe, cu un mare 
diapazon".

Duminică seara Nico
lae Herlea a interpretat 
la Moscova rolul lui 
Germont din opera 
„Traviata“ de Verdi. De 
cîteva zile, afișele din 
Moscova au anunțat cu 
litere mari participarea 
cîntărețului romîn la 
spectacolul de la „Bol- 
șoi Teatr". Spectatorii 
au aplaudat cu multă 
căldură pe Nicolae Her
lea, care s-a bucurat de 
un frumos succes.

de Murvil'le. Agenția subliniază că 
Schröder, ministrul de externe vest-ger- 
man, va sosi și el mai devreme la Pa
ris pentru convorbiri cu secretarul de 
stat Dean Rusk.

Conferința Partidului 
laburist din Scoția

LONDRA 7 (Agerpres). — La 6 a- 
prilie, conferința Partidului laburist 
din Scoția a adoptat un document 
program în care sînt trasate căile 
dezvoltării acestei părți a țării în 
cazul venirii la putere a partidului 
laburist.

Reprezentantul Sindicatului națio
nal al funcționarilor publici, W. 
Hutton, a salutat faptul că în noul 
document se acordă atenție princi
piului proprietății sociale asupra 
mijloacelor de producție. El a subli
niat că subestimarea acestui prin
cipiu a fost una din cauzele în- 
frîngeril laburiștilor în trecut.

„Inițiativa particulară, a spus el, 
nu va rezolva niciodată problema 
șomajului în Scoția șl nici șomajul 
cronic din celelalte regiuni“.

J. Nehru despre politica externă a Indiei
DELHI 7 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul la 6 aprilie la ședința Comi
tetului pe întreaga Indie al partidu
lui Congresul Național Indian, pri
mul ministru J. Nehru a declarat că 
politica neangajării, promovată de 
guvernul indian, este vital necesară 
Indiei șl contribuie la consolidarea 
cauzei păcii în întreaga lume. Poli-

A treia 
dintre

etapă a tratativelor 
R.A U., Siria și Irak
7 (Agerpres). — La 6 aprl-CAIRO 

lie, la reședința guvernului R.A.U., 
președintele Nasser a primit delega
ția siriană condusă de Atassi, pre
ședintele „Consiliului național al co
mandamentului revoluției”. Apoi a 
avut loc o întrevedere între Nasser 
și membrii delegației irakiene, în 
frunte cu primul ministru irakian, 
Bakr.

Cu aceste întrevederi a început a 
treia etapă 
R.A.U., Siria 
crearea unei 
țărj arabe.

a tratativelor dintre 
și Irak în legătură cu 
unități între aceste trei

la sută din africani), a suferit o în- 
frîngere. Cele două partide africane, 
reprezentate în front unit, au avut ca 
lozinci electorale ieșirea din federa
ție și cucerirea independenței. La 
tratativele cu privire la viitorul Rho- 
desiei de nord, încheiate zilele tre
cute la Londra, cei doi lideri afri
cani — așa cum s-a văzut — au 
obținut recunoașterea acestui drept. 
Așadar, Federația Rhodesiei și Nya- 
ssalandului este practic destrămată.

Cît privește Rhodesia de sud, si
tuația din acest teritoriu este foarte 
încordată. Guvernul rasist al lui W. 
Field reprimă cu brutalitate pe par- 
ticipanții la mișcarea de eliberare 
națională. J. Nkomo, liderul celui 
mai mare partid african local, Uni
unea poporului african (Zimbabwe), 
interzis înaintea alegerilor din de
cembrie, a declarat în fața Comite
tului special al O.N.U. pentru aplica
rea declarației cu privire la acorda, 
rea independenței țărilor și popoa
relor coloniale că, în cazul cînd nu 
se vor lua măsuri corespunzătoare 
în Rhodesia de sud, acolo e-ar crea 
„o situație similară cu cea din Al
geria”. Zilele trecute, cînd Nkomo 
s-a înapoiat în patrie, el a fost a- 
restat și condamnat la închisoare 
pentru „crima“ de a fl denunțat ra
sismul.

*
Acum, în Federația Rhodesiei șl 

Nyassalandulul domnește o situație 
paradoxală. Guvernul Welenski 
continuă să conducă federația, deși 
partidul Iul a fost înfrînt în toate 
cele trei teritorii. Recunoașterea 
dreptului Nyassalandulul șl Rhode
siei de nord de a ieși din această 
uniune teritorială înseamnă că de 
fapt Welenski nu mal arfc pe cine 
conduce. Totuși, el a declarat la 
plecarea din Londra, unde a partici
pat la tratativele privind Rhodesia 
de nord, că va examina împreună, 
cu guvernul său „capitularea* An
gliei față de cererile africanilor. In
diferent însă de ce va face We- 
lenskl, un lucru rămîne clar: în epo
ca noastră, cînd elstemul colonial so 
prăbușește, planurile de menținere 
a dominației coloniale eînt sortite 
eșecului.

A. BUMBAC 

tlca de neangajare este principiul 
fundamental al politicii externe a 
Indiei, a declarat în continuare 
Nehru.

Condamnînd cu asprime cererile 
reacțiunii de a se revizui politica 
externă și internă a guvernului, 
Nehru a subliniat că guvernul Indiei 
nu va renunța niciodată la politica 
de neangajare. Problemele interna
ționale, a subliniat el, trebuie rezol
vate nu prin război, cf prin tratati
ve. Războiul trebuie lichidat. El nu 
trebuie să aibă loc, a declarat primul 
ministru indian.

30 de șefi militari rebeli 
arestați în Argentina

BUENOS AIRES. După cum anunță 
agenția France Presse, conform actului 
de capitulare a unităților de marină 
rebele, aproximativ 30 de șefi militari 
rebeli au fost arestați. Sini în curs de 
formare tribunale în vederea judecării 
tuturor celor care au participat la re
beliune. Atît în capitala Argentinei, 
cît și în restul țării, anunță agenția, s-a 
proceda* la arestarea a numeroși civili 
și militari implicați în rebeliune.

MANAGUA. La 6 aprilie au luat 
sfîrșit la Managua lucrările confe
rinței miniștrilor de finanțe ai țări
lor din America Centrală și a repre
zentanților S.U.A. Deoarece nu s-a 
ajuns la nici un rezultat, delegația 
S.U.A. a anunțat că în luna iunie va 
avea loc o nouă conferință a miniș
trilor de finanțe. în același timp, la 
cererea țărilor din America Centra
lă, în luna mai se va desfășura o 
consfătuire pentru discutarea stabi
lizării prețurilor la cafea și alte pro
duse care constituie principalele ar
ticole de export ale acestor țări.

Gambia își revendică 
independența

BATHURST. Agenția Reuter anun
ță că particip'anfii la conferința națio
nală a Partidului progresist al poporu
lui din Gambia ■—• ultima co-lonie a

Angltel în Africa de vest —conferință 
care șl-a încheiat lucrările la 6 aprilie 
în orașul Bathurst, au cerut ca pînă la 
sfîrșitul anului 1963 să se acorde in
dependență țării lor.

TOKIO. Consiliul Sindicatelor lu
crătorilor de Ia societățile de auto
buze din Okinawa, care revendică 
majorarea salariilor, a declarat o
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grevă generală de 24 de ore. A- 
ceasta este a doua grevă declarată 
de la începutul lunii aprilie de lu
crătorii de la societățile de auto
buze.

ROMA. După cum anunță A.F.P. 
încă de la 3 aprilie localul ambasadei 
iraniene de la Roma este ocupat de 
un grup de studenți iranieni ce-și fac 
studiile în Italia. Ocupanții ambasa
dei au declarat că nu vor părăsi clă
direa pînă ce nu vor fi primiți de 
ambasadorul iranian căruia vor să-i 
înmîneze un protest împotriva re
presiunilor dezlănțuite de guvernul 
iranian împotriva studenților și pro
fesorilor din Iran.

Lupte în Venezuela întré 
trupe guvernamentale 

și partizani
FalCARACAS. în munții stalului 

con continuă ofensiva trupelor guver
namentale împotriva detașamentelor de 
partizani din Venezuela. Aviația bom
bardează pozițiile partizanilor. Minis
trul afacerilor interne al Venezuelei a 
declarat că a fixat un termen de 30 de 
zile pentru lichidarea totală a focare
lor mișcării de partizani. Trupele gu
vernamentale distrug semănăturile lo
cuitorilor pașnici, arestează, fără nici 
un discernămînf, pe țărani. în legătură 
cu protestele împotriva acestor acțiuni 
ilegale o comisie a Camerei deputa- 
ților a Congresului Național a plecaf 
cu avionul în statul Falcon pentru a 
efectua cercetări la fața locului.

WASHINGTON. După cum anunță 
A.F.P., în conformitate cu înțelegerea 
intervenită la Nassau între președin
tele S.U.A., Kennedy, și primul mi
nistru al Angliei, Macmillan, la 6 a- 
prilie secretarul de stat al S.U.A., 
Rusk, și ambasadorul Angliei la Wa
shington au parafat acordul ameri- 
cano-britanic care prevede vînzarea 
către Anglia de rachete „Polaris* 
fără focoase nucleare. Potrivit acor
durilor de la Nassau dintre Kennedy 
și Macmillan, Statele Unite vor furni
za Angliei pînă la 100 de rachete 
„Polaris“ pentru echiparea submari
nelor atomice.

CANBERRA. Faptul că în Australia 
urmează să fio construită o nouă bază 
militară americană a stîrnlt nemulțu
mire în rîndul opiniei publice austra
liene. In ilare șl reviste au apărut o 
serie do articole în caro se exprimă în
grijorarea profundă în legătură cu 
crearea acestei baze americane. Astfel, 
săptămînalul „National“ arată că aceas
tă nouă bază va constitui un centru de 

legătură cu submarinele americane în
zestrate cu racheta „Polaris".

PNOM PENH. La 6 aprilie, coman
damentul suprem al armatei cam
bodgiene a făcut cunoscut că o pa
trulă a forțelor maritime militare 
ale Cambodgiei a capturat două 
nave militare sud-vietnameze mici, 
care în ziua de 3 aprilie au violat 
apele teritoriale ale Cambodgiei. E- 
chlpajele celor două nave, anunță 
agenția U.P.I., au fost reținute.

Ostilitate în Kenya 
fața de rasiștii portughezi 

și sud-africani
NAIROBI. Partidul Uniunea na

țională africană din Kenya a dat pț 
blicității o declarație în care a făc?3F 
cunoscut că în cazul în care va cîș- 
tiga alegerile generale ce urmează să 
fie organizate în curînd, va cere Por
tugaliei și Republicii Sud-Africane 
să-și închidă consulatele din Kenya. 
„Faptul că autoritățile britanice au 
permis guvernelor acestor țări să-și 
deschidă oficii diplomatice în țara 
noastră, se spune în declarație, este 
o insultă la adresa poporului african 
din Kenya. Cerem desființarea repre
zentanțelor diplomatice ale acestor 
guverne ce asupresc frați de-ai noștri, 
africani”.

PRETORIA'. Guvernul Verwoerd 
(Republica Sud-Africană) continuă 
să opereze arestări masive cu scopul 
de a intimida populația africană. 
Numai în ultima săptămînă au fost 
arestați cîteva sute de africani 
orașele Johannesburg, East Londe ’v‘k 
Pretoria, Capetown și alte orașe.

BERLINUL OCCIDENTAL. Co
menzile pentru Industria vesf-berlineză 
continuă să scadă. D.’ipă eum reiese 
din datele publicate de Direcția de stai 
tistică din Berlinul occidental, în luna 
februarie a acestui an volumul comen
zilor Industriei „orașului de front” s-a 
micșorat în comparația cu luna frecută 
cu 4,8 la sută.

REYKJAVIK. La Reykjavik, ca
pitala Islandei, transmite agenția 
France Presse, s-a anunțat oficial 
vineri că la 9 iunie 1963 vor avea loc 
alegerile parlamentare în Islanda.

Viscol în nordul Angliei

LONDRA. La 5 aprilie, în Anglia 
a început să ningă pe neașteptate. 
In nordul Angliei din cauza visco
lelor și troienelor de zăpadă s-a în
trerupt circulația pe șosele. Zeci de 
automobile zac pe marginea șosele
lor, abandonate de stăpînii lor.


