
Biblioteca Centrală I 
Regională ]I

IHunedoara-Deve

PROLETARI DIN
in interiorul ziarului

Luni 15 aprilie 1963

TEODOR MARIAN

Agerpres)

A. Cartojanl

Utilaje noi

Concurs al elevilor din școlile
profesionale și tehnice

agricole

Expoziția graficianului
Paul Erdôs

(Continuare în pag. Il-a)

Modernizarea stației
C. F. R. Mărășești

GHEORGHE HASSAN, ingî- 
ner-șef ; GRELLA ANDREI, șeful 
serviciului organizarea produc
ției. Fabrica de piese de schimb 
și carde din Tg. Mureș.

In sectorul industriei mătăsii, ca și în 
alte sectoare 
lua) 
rea 
sătoria 
rești au fost montate noi războa 
fesul automate. Indicele 
aceste războaie este cu 
mai mare decît la cele

® Din poșta săplămînii : Croni
cari al actualității (pag. 2-a)

® Alexei Skorobogațov : Ma
șinile electronice în transportul 
feroviar (pag. 3-a)

• Ziua libertății Africii (pag. 
4-a).

aceste cerințe 
tehnic atins în 

pentru ca

mentul potrivit pentru începerea 
plantării răsadurilor în cîmp. în le
gătură cu aceasta, s-au purtat dis
cuții aprinse : este sau nu timpul 
pentru începerea plantării ? Ținînd 
seama de experiența anilor trecuți, 
de zilele călduroase din ultima vre
me, inginerul a hotărît să se treacă 
a doua zi la plantarea răsadurilor 
de varză.

...Dacă mergi în aceste zile la 
Spanțov, raionul Oltenița, vezi cîm- 
pul împînzit de oameni, tractoare, 
mașini, atelaje. Aici se lucrează de 
zor pentru terminarea într-un timp 
cît mai scurt a semănatului și la 
pregătirea terenului pentru porumb. 
Și, bineînțeles, se dă o mare atenție 
calității lucrărilor. S-au luat măsu
rile necesare pentru evitarea tim-

4 PAGINI — 20 BANI

pilor morți, pentru înlăturarea ope
rativă a oricărei defecțiuni ce s-ar 
ivi la mașini. La dispoziția tracto
riștilor s-au pus atelaje pentru 
transportul semințelor și combusti
bilului, la capătul tarlalelor.. Șeful 
brigăzii de tractoare, Ion Nae, în
drumă și ajută pe tractoriști să fo
losească din plin mașinile, să facă 
lucru de calitate. Cînd la mașina de 
prăfuit, de pildă, s-a rupt o piesă, 
șeful brigăzii a intervenit și într-un 
timp scurt mașina a fost pusă în 
funcțiune.

Bine organizați și bine îndrumați, 
colectiviștii și mecanizatorii așteap
tă momentul prielnic pentru ca să 
pornească la semănatul porumbu
lui.

Metode avansate 

în extracția țițeiutui

cadrul ..trușțjilui,

ale industriei ușoare, s-au 
o serie de măsuri pentru exfinde- 
tehnicii noi. In ultimul timp, la |e- 

„Tudor Vladimirescu“ din Bucu- 
ie de 

de utilizare la 
30—35 la sută 
vechi.

cu metru coloana, pînâ aproape în 
zori. Intr-un loc îi pleznise garnitu
ra. Am luat măsuri.

Primul examen l7a trecut cu bine 
noul șef de lot. La puțină vreme a 
observat că ceva s-a petrecut în 
____________ atitudinea oame

nilor. De unde 
ISTRUCTORIl

-|C rrDDIIADIT“ 9alelie exact la „IO rtDKUAKlt ora stabilită, a- 
_=========;=__ cum veneau mai- 

devreme să dea 
o mînă de ajutor celor din galerie. 
Ba într-una din zile, cînd din pri
cina infiltrațiilor de apă se produ
sese o surpătură, au venit de-aca- 
să și cei care abia ieșiseră din 
galerie, cărînd lemnul prin apă nu
mai ca schimbul respectiv să-și 
poată continua nestingherit munca.

La lotul acesta schimbul de

Realizarea de diferite utilaje și 
piese de schimb pentru mașinile de 
tricotat și confecții la un înalt ni
vel tehnic și calitativ constituie 
pentru colectivul fabricii noastre o 
sarcină de mare răspundere. înde
plinirea ei este strîns legată de fe
lul cum se desfășoară activitatea 
de concepție care trebuie să asi
gure indici tehnico-economici cît 
mai ridicați ai produselor, simplifi
carea și perfecționarea continuă a 
proceselor de fabricație în scopul 
ridicării continue a productivității 
muncii și reducerii prețului de cost.

Pentru a ne îndeplini cît mai bine 
sarcina de a asigura unitățile be
neficiare cu necesarul de piese de 
schimb și de utilaje noi, pentru ca 
acestea să aibă un înalt nivel cali
tativ, activitatea de concepție ține 
pasul cu nivelul tehnicii moderne ; 
este vorba de 
elaborarea ma
teriilor sinteti
ce, de introdu
cerea noilor con
texturi de tri
cotaje și țesă
turi ș.a. La ale
gerea tipurilor 
noi de mașini se 
ține seama de 
și de progresul 
construcția de mașini, 
tot ceea ce introducem în fabrica
ție să fie la un înalt nivel tehnic- 
calitativ și, totodată, justificat din 
punct de vedere economic. Ne-a 
folosit de nenumărate ori faptul că 
la lansarea lucrării se ia legătură 
cu specialiștii textiliști și se fac 
studii pe subansamblele ' mașinii 
date, se analizează în comun solu
țiile optime.

Practica nc-a demonstrat cît de 
important este ca în munca de pro
iectare să trecem de la vechiul pro
cedeu de-a confecționa un număr 
mare de piese de schimb și suban- 
samble de dimensiuni diferite la u- 
nificarea și tipizarea diferitelor sub- 
ansamble. încă din 1962, am trecut 
la unificarea scheletului suportului 
mașinilor de tricotat circulare. 
Prin aceasta se reduc conside
rabil cheltuielile de confecționare 
a modelelor de turnare, de proiecta
re și executare a SDV-urilor ; 
se scurtează timpul necesar pregă
tirii fabricației de serie și se asi
gură o calitate mai înaltă a produ
selor. La fel procedăm acum și 
cu partea electrică a mașinilor de 
tricotat.

Una din sarcinile importante 
ale muncii de concepție este și a- 
ceea de modernizare a unor mașini 
aflate în fabricație. Ca o realizare 
importantă amintim modernizarea 
efectuată la mașina de cusut indus
trial cu 3 fire, destinată confecției 
de tricotaje Adaptarea instalației 
mecanice centrale de ungere a făcut 
posibilă mărirea turației de la 2 500 
ture pe minut la 4 500 ture pe mi
nut. Prin diferite îmbunătățiri con
structive, la mașina de depănat fire 
se realizează economii de aproape 
200 000 lei la prețul de cost ; în ace
lași timp, se asigură o comportare 
superioară a mașinii în exploatare.

Rezultatele obținute în dome
niul fabricării pieselor de schimb 
sînt bune. Aceasta sc datorește 
în mare măsură faptului că 
proiectanții și tehnologii se ocupă 
din ce în ce mai bine de introduce
rea pe scară largă a procedeelor 
tehnologice moderne. Pînă acum 
s-au realizat prin turnarea de preci
zie peste 250 tipuri de piese. Ca 
urmare, am reușit să reducem nu
mărul operațiilor de așchiere în 
medie cu 50 la sută, iar în unele ca
zuri — cum este piesa corpgreifer 
pentru mașini de cusut — timpul 
de prelucrare prin așchiere s-a re
dus cu 80 la sută.

Serviciul constructor-șef din fa
brica noastră a adus o contribuție 
însemnată la modernizarea unor 
mașini aflate în funcțiune, îneît a-

Chiar în după-amiaza aceea, tî- 
năiul maistru porni la drum. Ajunse 
la lot la ceasurile înserării. Oame
nii îl cunoșteau. Mai fusese pe la ei 
cînd lucra la protecția muncii. Se 
gîndi ca, deocamdată, să nu spună 
nimănui rostul 
prezenței sale pe 
șantier. în - ziua 
cînd maistrul 
Florea Moise fu 
prezentat oficial 
ca șef al lotului, 
acesta se și fa
miliarizase cu șantierul.

— Abia trecuse o săptămînă de 
la venirea mea — povestește el. 
Era într-o sîmbătă seara. Mă du
sesem împreună cu minerii la bal, 
cînd aflu că a scăzut presiunea la 
coloana de aer comprimat și că cei 
din galerie au greutăți. M-am în
dreptat spre tunel împreună cu cîți- 
va oameni. Am controlat metru

Cîțlva dintre constructed fruntași : de Ia stingă la dreapta — Alexandrii Soare, Iullii Fir- 
manciuc, Florea Moise, * Nicolae Ceaușel, Vasile Turdeanu, Constantin Dinu șl Nicolae Marin.

La comitetul de partid 
1 s-a spus deschis care-i 
situația la Iotul unde va 
merge. Să știe omul ce 
greutăți îl așteaptă.

— Acolo e nevoie de 
un conducător priceput, 
un comunist care prin 
forța exemplului său per
sonal, să dea aripi colec
tivului. Ne-am gîndit la 
dumneata șl avem încre
dere că în curînd ne vel 
transmite vești bune.

cestea să satisfacă cît mai bine ce
rințele producției. Să dăm un exem
plu. La un moment dat comen
zile pentru garnituri de carde 
depășeau capacitatea mașinilor 
existente în fabrică. Pentru a 
'face față acestor comenzi, am avut 
de ales între două soluții : aducerea 
de noi mașini sau adaptarea altor 
mașini existente în fabrică pentru 
execuția acestui produs. La propu
nerea comisiei economice a comite
tului orășenesc de partid am recurs 
la cea de-a doua variantă. Și rezul
tatele au fost din cele mai bune.

întărirea serviciilor de concepție, 
perfecționarea muncii Tor au avut 
efecte favorabile asupra întregii ac
tivități a fabricii. Să ne referim de 
pildă la produsele noastre care 
ne oferă un cîmp larg de utilizare 
a maselor plastice. Serviciul con- 

______________  structor-șe'r a 
proiectat aproa- 
pe 50 de repere 
în vederea exe- 
cuției acestora 
d’n niase plasti- 
ee’ ^ucru care s'a și înfăptuit; în 
momentul de fa
ță, efectuăm stu

dii pentru înlocuirea oțelurilor a- 
liate cu mase plastice termorigide.

Toate aceste realizări au fost cu 
putință datorită faptului că și în 
fabrica noastră — ca și în alte în
treprinderi — s-a mers ferm pe li-i 
nia întăririi serviciilor de concepției 
cu noi cadre de ingineri și tehni-i 
cieni. într-un timp scurt, numărul 
cadrelor tehnice din aceste servicii 
a fost dublat. Pentru o mai bună 
organizare a muncii în serviciile de 
concepție ne propunem ca pe baza 
normelor în vigoare să stabilim di
nainte, pentru toate utilajele ce ur
mează a fi proiectate, necesarul de 
ore de proiectare.

Este bine, după părerea noastră, 
ca direcția generală tutelară să pre
cizeze în toate cazurile, din timp, 
tipurile de mașini care urmează să 
fie produse pentru a ne da putința 
să aprofundăm cît mai mult pro
blemele realizării lor la un înalt 
nivel tehnic. Ar fi indicat ca modi
ficările ulterioare să se facă numai 
după consultarea întreprinderii pro
ducătoare. In felul acesta se pot 
preîntîmpina cazurile care provoa
că pierderi de timp și întîrzieri în 
producție, cum a fost cazul mașinii 
de tricotat tricouri fine. Proiectarea 
mașinii a fost începută cu diame
trul piesei principale de 22 țoii, la 
mijlocul lucrării s-a cerut modifi
carea la 24 țoii — pentru ca la 
terminarea proiectului, să se revină 
din nou la 22 țoii.

Colectivele sectoarelor de concep
ție din întreprinderea noastră își 
vor întări și perfecționa în _ conti
nuare munca. Un accent mai mare 
vom pune pe organizarea de consfă
tuiri cu întreprinderile beneficiare; 
ne vom preocupa de asemenea în 
tot timpul de întărirea continuă a 
serviciilor de concepție cu cadre de 
înaltă specializare, multilateral pre
gătite și cu cunoștințe vaste în pro
ducție. Concomitent, ne vom' îngriji 
de ridicarea pregătirii cadrelor teh
nice din sectoarele de concepție.

Mcrgînd mai departe pe linia tra
sată de partid de a perfecționa ne
contenit activitatea serviciilor de 
concepție, ne vom strădui să luăm 
cele mai potrivite măsuri spre a a- 
sigura progresul tehnic continuu în 
întreprinderea noastră, a ridica la 
un nivel și mai înalt metodele de 
concepție și de execuție, astfel ca 
produsele pe care le fabricăm să 
corespundă pe dc-a-ntregul cerin
țelor, să se bucure de aprecierea 
beneficiarilor noștri.

Petroliștii din regiunea Ploiești 
continuă cu. succes acțiunea pen
tru creșterea factorului de recupe
rare a țițeiului. Printre metodele noi, 
folosite în acest scop, este și cea de
numită recuperarea secundară, care 
constă în injecția de gaze sau apă 
în straturi și care se bucură de o 
răspîndire tot mai largă în cadrul 
schelelor trustului Ploiești. Aplica
rea acestei metode contribuie la 
creșterea producției de țiței sau la 
menținerea acesteia pe o perioadă 
mai îndelungată. în primele trei luni 
ale acestui an, datorită aplicării re
cuperării secundare, plusul de pro
ducție obținut în 
Ploiești reprezintă producția trustu
lui pe 11 zile.

Ce facem, tovarășe inginer ? îl 
întrebau în fiecare dimineață briga
dierii de la G.A.C. Spanțov pe ingi
nerul agronom Dumitru Pop. Cum 
să organizăm mai bine munca pen
tru ca pe o asemenea vreme schim
bătoare să terminăm la timp se
mănatul ?

— Trebuie să folosim fiecare* zi 
și oră cînd putem intra pe cîmp. 
Pămîntul se usucă repede. Vom se
măna terenurile zvîntate...

Zile de-a rîndul, președintele, in
ginerul, brigadierii cutreierau cîm- 
pul și identificau parcelele zvîntate. 
Seara se adunau la sediul gospodă
riei și hotărau unde se poate lucra 
cu tractoarele, unde cu atelajele. 
Rînd pe rînd au semănat mazărea, 
borcèagul, ovăzul, lucerna, pe mai 
bine de 100 ha. Au urmat apoi la 
rînd cele 300 ha cu sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui. Au fost zile cînd 
tractoriștii Ion Cocîrlă, Radu Nuțu, 
Dumitru Eniță, Constantin Botezan 
au stat la volan, la marginea tarla
lei, pînă ce spre amiază puteau 
porni la semănat. Acum ei însămîn- 
țează ultimele suprafețe.

Pe o tarla griul a fost semănat 
după grîu. în asemenea situații, 
deseori se întîmplă ca primăvara 
el să fie atacat de zabrus. Cînd a 
început să se încălzească timpul, 
inginerul și brigadierii au controlai 
zilnic tarlaua cu pricina. Inginerul 
a observat că pe cîteva petice din 
tarlaua de la punctul „Patru Pati
na“ griul începuse să-și schimbe 
culoarea. Trebuia acționat imediat. 
A fost trimis tractoristul Traian 
Stoica cu mașina de prăfuit.

După atîtea zile de ploaie pe tar
lalele cu grîu se impunea să se exe
cute neapărat grăpatul. Pregătite 
din vreme, brigăzile au pornit cu 
zeci de atelaje la grăpatul griului.

Gospodăria are de semănat și 800 
ha cu porumb. Terenul este arat 
adînc din toamnă. El trebuie însă 
pregătit din vreme pentru ca semă
natul porumbului să se poată face 
la un înalt nivel agrotehnic. Trac
toarele și atelajele au lucrat cu 
spor. Vineri, tractoristul Gheorghe 
Pisea grăpa ultimele hectare.

Colectiviștii au terminat repica- 
tul în răsadnițe. Zilele trecute, se 
punea însă problema dacă e mo-

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — La 
Oradea s-a deschis ieri expoziția de 
grafică Paul Erdös. Lucrările expuse 
sînt inspirate din viața muncitorilor 
și a țăranilor maramureșeni.

Duminică în numeroase orașe dințară 
s-a desfășurat faza regională a concursu
lui „Viitorii tehnicieni ai agriculturii 
socialiste“.

La Casa agronomului din Capitală au 
participat 17 echipe de elevi din anul 
III de la școlile tehnice agricole și pro
fesionale din regiunea București, selec
ționate în întrecerile ce au avut loc în 
ultimele luni pe clase și școli.

La Suceava au concurat elevi de la 
școlile din Pomîila, Fălticeni, Șendri- 
ceni și Rădăuți. Au participat, de ase
menea, elevi și eleve de la școlile de 
horticultura din Iași și Huși, școlile ve
terinare din Vaslui și Miroslava și cele 
de mecanici agricoli din Bîrlad, Vaslui 
și Iluși. Cei 20 de cîștigători ai con
cursurilor organizate în școlile tehnice 
agricole și profesionale din regiunea 
Ploiești s-au întrecut pentru faza regio
nală la Mizil. Primii clasați la aceste 
concursuri vor participa la faza interre
gională a concursului.

Uzina de anvelope „Danubia
na" de la Popești-Leordeni, Bucu
rești. Aspect din magazia do 
produse finite.

(Foto

noapte a ajuns la fel de 
bun ca și cele de zi, viteza 
de înaintare s-a dublat 
față de cea din trecut și, 
drept urmare, pe un pere

te din biroul șefului de lot se află 
de trei luni „Drapelul roșu“ de 
fruntaș pe șantier. Intre tînărul 
maistru și oamenii pe care îi con
duce s-a stabilit o punte trainică, 
minerii prețuindu-i priceperea și 
spiritul de inițiativă.

Șantierul e tocmai în munți, în
conjurat de păduri, într-un loc unde 
avalanșele șLau făcut de cap în 
iarna care a trecut. Aici lucrează 
mulți tineri, iar unii dintre mineri 
și-au adus și familiile. Florea Moise 
s-a sfătuit cu biroul organizației de 
partid cum s-ar putea petrece mai 
folositor timpul liber, să se asigure 
oamenilor ceasuri cît mai plăcute 
după ieșirea din schimb. Intr-o du
minică au plecat în excursie la 
Curtea de Argeș. Caravana cine
matografică a început să poposea- 

scă mai des în acest loc 
îndepărtat iar deseori, 
sîmbătă seara se organi- 
z0ază reuniuni tovără-

Mwi Se?*i- Ba s-au dus și la 
pitești, la un meci. în 
noaptea de revelion, cînd 
toată lumea petrecea, co- 
munistul Florea Moise a 
părăsit pentru un timp 
sa'a împodobită cu ser- 

' oentine și s-a dus în a-
dineul galeriei, să intim- 

Hli pine noul an împreună 
cu schimbul care lucra 
acolo. Pentru prima oară 
sub munte a răsunat o 
pușcătură neobișnuită : 
sticla de șampanie.

E fînăr șeful de lot și-l 
firesc să-i fie apropia- 

ÖKfStfr? îe preocupările tineri-
ion MÄRGINEANU

Pe Argeș în sus, au ves- jp-, 
tit primăvara florile zgribu- tÇ' 
lite parcă sub răsuflarea \ 
rece a vîntului stîrnit de pe 
creste. Chiar dacă urmele 
avalanșelor mai stăruie încă pe 
povîrnișuri, primăvara a poposit 
și-n adîncul galeriilor, odată cu 
ghioceii aduși de mineri.

Pe o stîncă de la poalele viitoru
lui baraj, o mînă nu prea obișnuită 
cu scrisul a așternut cu litere mari 
cuvintele: „Te vom supune, Argeșl“ 
Dialogul acesta cu natura, îl poar
tă bărbătește fiecare dintre con
structorii hidrocentralei „16 Februa
rie”. Poate ați văzut pe ecrane în 
aceste zile secvențe filmate pe șan
tier. Jurnalul cinematografic n-a a- 
vut însă posibilitatea să povesteas
că despre îndrăzneții suspendați în 
frînghii deasupra prăpăstiilor, 
asemeni, unor încercați alpiniști, 
tăind drum în roca tare, la o tem
peratură de minus 25 de grade. Și 
nici despre oamenii care, înfruntînd 
viscolul, au suit pe stînci, la sute 
de metri înălțime, macarale și uti
laje grele ori despre tuneliștii ce 
oroiesc o nouă albie țiu
lui, în inima muntelui.
Sînt doar cîteva din mul- | 
tele fapte desprinse din 
biografia comună scrisă 
în rocă și beton a entu- 
ziaștilor constructori de ’ 
pe Argeș.

Să răsfoim împreună ■" 
pagini din această bio- 
grafie.

Vești bune

Pe scenele stagiunii 
permanente a amatorilor

La Teatrul „C. I. Nottara” are loc 
astă-seară spectacolul cu piesa „George 
Dandin” de Molière, în interpretarea e- 
chipei.de teatru a Casei de cultură a ra
ionului 1 Mai. Regia aparține lui Con
stantin Dinescu.

La Teatrul pentru tineret si copii, for
mația de teatru a sindicatului Ministeru
lui Transporturilor și Telecomunicațiilor 
prezintă piesa „Un milion pentru un 
suris” de A. Sofronov. Regia spectacolu
lui este semnată de Paul Stratilat,

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). —, 
Stația C.F.R. Mărășești a fost com-'ț 
plet modernizată. Lucrările de siste
matizare făcute aici au' avut drept 
rezultat mărirea capacității diagor 
nalelor de macaze, ceea ce a per
mis să se realizeze un număr spo
rit de parcurse simultane. Totodată 
a fost construită și dată în exploa
tare o instalație modernă de com
punere și descompunere a trenuri
lor. După sistematizare, a început 
centralizarea electrodinamică a sta
ției; trenurile și manevrele sînt con
duse de un singur impiegat de miș
care, de la tabloul de comandă. O 
singură operație de parcurs durează 
acum doar 15—20 de secunde.

In fotografii : Se însămînțează ul
timele suprafețe cu floarea-soarelui 
(dreapta) ; Pentru, combaterea zabru- 
sulul se împrăștie substanțe chimice 
(Jos).
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Cronicari ai actualității
Bogată în fapte 

și realizări este fie
care zi din viafa 
larii : făuritorii oțe- 
’ului din Hunedoara 
socialistă și-au îm
bogățit succesele cu 
încă o șarjă dată 
peste plan ; pe 
dealurile Dobrogei, 

puiefi? viitoarelor [ivezî sînt la primii lor muguri ; ca
mioanele cu mobilă nouă oprite în fa|a unui bloc, abia 
dezbrăcat de schele, vestesc că în Giulești au sosit 
pioaspejii locatari ; la teatrul din Valea Jiului a avut 
loc o premieră. Martori și părtași la toate aceste fapte 
și realizări, corespondenți noștri voluntari se simt în- 
demnafi să le comunice și ziarului.

Răsfoind poșta săptămînii, am aflat în teancul de 
scrisori multe vești interesante, din care spicuim cele de 
mai jos :

„In gospodăria noastră colectivă, lucrările agricole 
de primăvară sînt în toi. Cum s-au zvînfat cîteva por
țiuni de teren, am și trecut la însămînfat, arată în scri
soarea sa colectivistul Vasile Bisag, din comuna Mihă- 
ileștii de Sus, raionul Drăgănești-Olt. în cîteva zile s-a 
și terminat semănatul celor 400 ha cu culturi din epoca 
întîia. Colectiviști ca Alexandru Tuleu, Florea Poterău, 
Barbu Cergan și alfii au muncit cu hărnicie, dovedind 
dragoste fa|ă de coleclivă, dorinfa de a folosi fiecare 
oră prielnică de lucru. Au fost planla|i 3 200 de pomi 
fructiferi, executîndu-se și lucrările de întrefinere“.

In rînduri oline de căldură, corespondentul voluntar 
Ștefan Ignat din Galafi, ne informează despre sărbăto
rirea fruntașilor în producjie din întreprinderile orașului. 
„Merită să fie cunoscufi tovarăși ca Vasile Buturugă și 
D. Vlăsceanu, laminalori la Uzina de tablă subjire, care 
au realizat însemnate economii, reușind să reducă con
sumul specific de platină pe tona de tablă ; textilistele 
Jenica Cîrcioavă, Geta Vătavu, Maria Tănase de la În
treprinderile textile, fruntașe în lupta pentru calitate ; 
lăcătușul Dumitru David de la depoul C.F.R. Toji aceș
tia și mulji alfii aflafi în rîndurile sărbători]ilor cu pri
lejul adunării de la Teatrul de Sfat, sînt nu numai mîn- 
dria colectivelor în mijlocul cărora lucrează, ci consti
tuie exemple vii, demne de urmat, în lupta pentru ob
ținerea de no; succese în producție".

Multe dintre scrisori relatează despre acțiunile gos- 
podărești-edililare în scopul înfrumusețării orașelor. 
„Odată cu zilele frumoase de primăvară, gospodarii 
orașului Fetești au ieșit la muncă patriotică. Alături de 
școala medie a fost amenajat un parc de 6 000 m p, iar 
în fafa noilor blocuri dale de curînd în folosință se 
lucrează din plin la un frumos parc unde au și fost 
plantate flori, arată în scrisoarea sa D, Laurenfiu.

Și iată acum o veste din Carpafii Apuseni. c:|..:_..i 
lorii din <—i.-i —~ 
șana, au început cu însuflețire acfiunea de împădurire 
din primăvara aceasta, asigurînd o bună prindere * și 
dezvoltare a arborilor plantafi. Ei au și împădurit pînă 
acum 22 ha din suprafafa de 50 planificată în acest an. 
Aș dori să menționez în rîndurile mele, frumoasa acti
vitate depusă și de ufemiștii din comuna Remefi, care 
îndrumafi de brigadierii silvici Aurel Cosfea și Teodor 
Pifu au plantat numeroși arbori”, își încheie scrisoarea 
corespondentul voluntar D. Cocilnău.

Firesc, scrisorile sosite la redacție vorbesc și despre 
diferitele manifestări cultural-artistice, despre noile con
strucții culturale. Bunăoară, tovarășul Alex. Rezea din 
Rîmnicu-Vîlcea după ce arată pe scurt bogata activi
tate desfășurată de orchestra „Alunelul” a Sfatului 
popular raional Rm. Vîlcea spune : „în frumoasele sta
țiuni Călimănești, Govora, Olănești ca și la Brezoi și 
Băbeni, orchestra de muzică populară romînească a 
prezentat în zilele lunii aprilie bogate programe în 
fafa colectiviștilor, a petroliștilor și forestierilor, a oa
menilor muncii venifi la odihnă. Trebuie menfionat că 
s-au bucurat'de succes mai ales cînfecele din noul fol
clor argeșeari’’.''- ' - -

Tn sfîrșit, ultima scrisoare asupra căreia vrern să ne 
oprim este cea semnată de tovarășul Teofil Tîrnăvoi, 
din Rupea, regiunea Brașov. El arată că în aceste zile, 
la Rupea a fost dat în folosință un nou magazin ali
mentar. „Odată cu deschiderea lui, s-a înfăptuit o do
rință veche a cetățenilor, exprimată de altfel și cu pri
lejul întîlnirilor dmtre candidați și alegători. Așadar, 
încă o propunere justă a prins via)ă“.

...Fapte, realizări. Cele de mai sus, sînt doar cîteva 
din numeroasele vești sosite la redacție, cîteva din re
latările corespondenților voluntari, harnici și entuziaști 
cronicari ai actualității.

țȘtf&NWf- / RÂ'ySJlîllM Q~~|

__  . „Silvicul- 
cadrul ocolului silvic Remefi — regiunea Cri-

I. M.

(Urmare din pag. I-a)

lor. Uneori poate fi văzut povestin- 
du-le acestora conținutul unei cărți 
ori vorbindu-le despre noutățile din 
tehnică. Alteori, se retrage într-un 
colț al dormitorului să dea o mînă 
de ajutor unui miner cu mustața 
abia răsărită, pentru ca acesta să-i 
trimită fetei o scrisoare „cît mai 
frumoasă“. într-un fel, rîndurile 
pline de gingășie și poezie ale 
scrisorii au efect a doua zi și în 
adîncul tunelului, unde tînărul în
drăgostit muncește cît șapte.

Organizația de partid a lotului a 
știut să îndrepte pe o albie adevă
rată, forța educativă a colectivu
lui: întărirea disciplinei muncii, 
combaterea atitudinilor înapoiate 
și a abaterilor de la morala noastră. 
Minerul V. R. a fost judecat cu as
prime nu numai de tovarășii săi de 
muncă ci și de soțiile acestora, 
pentru că bînd peste măsură s-a 
comportat nedemn față de un mi
ner vîrstnic, față de propria soție. 
Omul ar fi preferat să i se dea ori
ce sancțiune, numai să evite re
proșurile întregului colectiv.

...Sînt doar cîteva luni de cînd a 
sosit într-o seară de iarnă la lotul 
din munți, maistrul Florea Moise. De 
atunci, aproape că nu-i număr 
din ziarul de șantier „Făclia hidro
centralei“ în care să nu se vorbeas
că despre succesele harnicilor mi
neri conduși de el. Pe șantier, 
lectivul acestui lot este numit
bună dreptate „fruntașul numărul 
1“. Iar la comitetul de partid au 
sosit și continuă să sosească me
reu vești bune de la comunistul tri
mis să lucreze acolo.

Oameni pe creste
Au fost 10. Acum sînt 32. Vor

beam la început despre oamenii 
care lucrează suspendați în frîn
ghii, săpînd în munte. Ei sînt în
drăzneții. In urmă cu un an doar, 
oamenii aceștia nu se cam încume
tau să suie spre creste. Și iată-i a- 
cum lucrînd liniștiți acolo unde și 
ochiul obosește parcă privindu-i.

Povestește șeful de brigadă Prisă
caru, un moldovean voinic cu vorba 
domoală:

e— Drept să spun, mi se făcuse

co
pe

Pentru ojelării

Colectivul atelie
relor ele reparat ma
terial rulant Nico- 
lina-Iași, prin mun
că patriotică, în pri
mul trimestru al a- 
cestui an, a colectat 
șt expediat oțelării- 
lor peste 897 500 kg 
fier vechi.

In fruntea acestei 
acțiuni s-au situat 
comuniștii și in spe
cial tineretul din 
secțiile de produc
ție: cazangerie lo
comotive, vagoane 
și prelucrări meca
nice. (de la C. Pe- 
trovici, tehnician).

★

Tinerii de la 
I.R.T.A. - București 
desfășoară o lar
gă aefiune de co
lectare a fierului 
vechi. în ultimele 
patru luni au strîns 
și predat I.C.M.- 
ului 31 000 kg me
tale vechi. Ei și-au 
luat angajamentul 
ca în viitoarele 
trei luni să colec
teze și să expe
dieze ofelăriilor 
încă 40 000 kg me
tale vechi. (De la 
Vasile Dumitru, 
secretarul comite
tului U.T.M.).

și mie inima cît un purice. Oamenii 
așteptau să vadă ce fac. M-am an
corat în frînghii și cînd m-am văzut 
plutind în aer, m-am gîndit că tot 
mai bine este în galerie. După mine 
a cutezat să urce și ' Gheorghe 
Solzaru, un om scund și ager ca o 
ciută. Pe urmă au venit și Alecsan- 
droaia și, rînd pe rînd, ceilalți. 
Iacă, așa a fost începutul...

Așa cum povestește Prisăcaru, 
totul pare simplu. Numai suind cele 
cîteva mii de trepte 
că pentru a ajunge 
muncă al brigăzii și 
osteneala. Metru cu 
cucerit muntele, metru Cu metru s-a 
profilat viitoarea magistrală... 
Brigada lui Prisăcaru e de mul
tă vreme fruntașă pe șantier și 
șeful ei e mîndru cînd aduce vorba 
despre oameni. îi știe bine pe toți, 
au crescut sub ochii lui, laolaltă 
au dobîndit toate succesele în 
muncă. Modest, el nu-ți amintește 
nimic despre priceperea lui de bun 
organizator, despre grija pentru ca
lificarea oamenilor. Gheorghe Chițu, 
Gheorqhe Manea și alți mineri frun
tași, au învățat de la șeful de 
gadă să se simtă la rîndu-le răs
punzători față de cei ce n-au 
prins toate tainele 
miner.

Acolo unde era mai greu, unde ee 
cerea îndemînare și curaj se afla în
totdeauna Constantin Prisăcaru, șe
ful de brigadă. Prețuindu-i meritele, 
comuniștii de pe șantier l-au primit 
direct în rîndurile membrilor de 
partid

O familie puternică
Pe valea strimtă, drumul e tare 

anevoios. Camionul merge încet ca 
și cînd s-ar feri să facă zgomot, 
să nu dezlănțuie avalanșa. Șoferul, 
numai ochi. Lîngă el, un bărbat tî- 
năr, cu fața negricioasă. Privește 
la cei doi munți ce străjuiesc dru
mul ca niște berbeci gata să se 
izbească. Deodată, un vuiet pre
lung anunță avalanșa. Zăpada se 
prăvălește în fața lor, peste șosea. 
Cei doi se privesc tăcuți, co
boară și muncind ore în șir își 
croiesc cale mai departe. Omul din 
cabină aniversa în această zi 30 
de ani de viață. Șoferul îi strînge 
mîna și-i urează „la mulți ani". 
Să facem cunoștință. Bică Iancu e 
maistru miner.

săpate în stîn- 
la locul de 

tot te cuprinde 
metru a fost

meseriei

bri-

de- 
de

Intr-unui din laboratoarele Institutului Politehnic din Timișoara un 
grup de studenți studiază modul în care se identifică, cu ajutorul apa
ratelor Röntgen, defectele la plăcile sudate.

reieșit că procedura eliberării unor cer
tificate și întocmirii unor fișe medicale 
este greoaie. Ea poate fi simplificată, 
lată și cîteva sugestii, a căror reali
zare ar asigura cetățenilor posibilitatea 
de a obfine mult mai repede rezulta
tele examenelor medicale ce ie sînt 
necesare.

în primul rînd, după părerea unora 
dintre medici, cîte o dată se cer mai 
multe examene medicale decîf este ne
voie. Ar fi indicat ca acestea să se re
ducă la strictul necesar, în func(ie de 
specificul și cerințele fiecărui loc de 

muncă, iar între- 
----------------------- prinderile și institu- 
TȚ7---------- {iile să indice precis

JLu cîfe și ce fel de oer-
------- ---- tificate sînt necesa

re celor ce se anga
jează. Celăjenil se întreabă de ce 
în unele locuri rezultatele ana
lizelor nu se eliberează fot a- 
colo unde au fost făcute. Ar trebui gă
sită, de asemenea, posibilitatea ca e-

După cum se știe, la angajarea într-o 
întreprindere sau instituție, la întocmi
rea formelor de pensionare sau pen
tru căsătorie trebuie prezentate și cer
tificate medicale. Examenele medicale 
se efectuează gratuit de către, policli
nicile din circumscripția în care locu
iește solicitantul. Colectivele unor po
liclinici se îngrijesc să-și organizeze cît 
mai bine activitatea, ca oamenii să 
piardă cît mai pufin timp și să obfină 
rezultatele operativ.

în același timp însă, cetățenii ne 
semnalează unele înfîrzieri și alte greu

tăți în întocmirea a- _____________
castor forme, pe ' 
care în mod normal 7VT Z"\
le-ar putea obfine 1 ’
într-un timp mult ----========
mai scurt. Intr-o scri
soare trimisă redacției, semnatarul 
L. B„ care locuiește în raionul 1 Mai 
din Capitală, ne scrie : „Pentru forme
le de angajare mi s-au cerut vreo zece 
examene medicale. Spre a le obține, 
am umblat de la spitalul Colenf-ina la feefuarea examenelor medicale șl a a- 
circurnscriptia sanitară din Teiul Doam
nei, de aci la spitalul din str. Salcîmi- 
lor și apoi la policlinica din str. Mași
na de Pîine. Unele analize le-am fă
cut la 
le-am 
toate 
lună".

Din
vlnță cu unii medici de la 
amintite, precum și din convorbirile cu 
tovarăși din conducerea secțiunii sani
tare a Sfatului popular al Capitalei, a

o policlinică, iar rezultatele 
luat de la alla. Pînă am objinuf 
rezultatele a trecut

discuțiile purtate în

aproape o

această pri- 
policllnicile

r

naiizelor necesare acestui scop să fie 
concentrata doar ila unele policlinici 
din fiecare raion. In felul acesta s-ar 
reduce mult timpul cheltuit de ceilalți 
cetă(eni în așteptarea consultației. Mai 
trebuie adăugat că rezolvarea operati
vă a eliberării certificatelor medicale 
este indispensabil 'legată de respecta
rea riguroasă de către cei Interesați a 
orelor de consultație și a programări
lor pentru analize în toate unitățile.

Sînf doar cîteva sugestii desprinsa 
din scrisorile sosite la redacfie. Fără 
îndoială că un studiu mai temeinic a- 
supra felului cum e organizată în mo
mentul de față munca în ceea ce pri
vește întocmirea fișelor medicale pen
tru eliberarea certificatelor ar scoate la 
iveală și alte posibilități de economi
sire a timpului cetățenilor.

L-am cunoscut într-una din zi
lele lui aprilie, la sediul organi
zației de bază a lotului. Privindu-1, 
nici n-ai crede că bărbatul acesta 
tînăr și-a petrecut aproape jumă
tate din viață pe șantierele con
strucției socialiste.

— „Păcat că n-am darul scrisu
lui. Multe aș avea de .spus despre 
munca de brigadier la construirea 
stadionului „23 August“ din Bucu
rești, despre anii petrecuți la Bi- 
caz, unde l-am avut ca dascăl pe 
Eroul Muncii Socialiste Gavrilă 
Pasca. Cîndva, poate tot voi 
așterne pe hîrtie aceste amintiri...“

Comuniștij. l-au ales secretar al 
organizației de partid. Pînă a a- 
juns să cunoască bine fiecare colți
șor de pe șantier, a petrecut zile și 
nopți în adîncul puțului. In focul 
muncii, și-a dat seama că schimbul 
de noapte era rămas în urma , celor 
de zi. A chibzuit îndelung împreună 
cu biroul organizației de partid și 
hotărîrea pe care a luat-o a dat 
roade : să fie întărite schimburile 
cu comuniști. Exemplul acestora 
l-a stimulat și pe ceilalți mineri 
care au început să obțină viteze 
sporite la înaintare. De cîte ori 
avea prilejul, Bică Iancu îi în
demna pe oameni să urmeze exem
plul brigăzii lui Moșneguțu, care cu 
„scafandrii" săi — cum sînt numiți 
minerii îmbrăcați în costumele 
cauciucate — dovedea că se 
te lucra cu aceleași utilaje mai 
și mai mult decîț pînă atunci.

Succesele în producție au
influență asupra conștiinței oame
nilor. Sînt frecvente acum- cazu
rile cînd schimbul trei vine cu 
mult înainte de începerea lucrului 
pentru a-i ajuta pe cei din schim
bul doi la armare. Ei înțeleg acum 
pe deplin ce înseamnă întrajutora
rea tovărășească.

Seara, la fiecare lot de pe șan
tierul de pe Argeș, 
înaltul turlelor stelele 
preludiu al marii 
care o va înălța 
hidrocentrala. Pînă 
constructori de pe
bărbătește dialogul cu natura, dînd 

așternute de o 
mină nu prea obișnuită cu scrisul, 
pe o stincă de lîngă viitorul baraj: 
„Te vom supune, Argeș 1“

S. M.

REGIUNEA HUNEDOARA

Utilaje 
pentru 

cooperatori

In vederea creș
terii capacității de 
producție și a 
îmbunătățirii ca- 

unitățile de reparațiilității lucrărilor,
auto-moto și obiecte de uz casnic din 
Simeria și Sebeș au fost înzestrate cu 
Strunguri noi, mașini electrice de gău
rit și. alte utilaje. In scopul unei depa- 

rapide unitățile de reparat apa- 
de radio au fost de asemenea do- 
cu noi aparate

nări 
rate 
täte 
trol.

de măsură și con-

albe 
poa- 
bine

avut

se aprind în 
roșii, ca un 

constelații pe 
pe cerul patriei 
atunci, miile de 
șantier poartă

viată cuvintelor

Zilele trecute în 
cadrul coopera
tivei „Progresul“ 
din Deva a luat 

ființă o secție de prestări de serviciu la 
domiciliul solicitanților. La cererea ce
tățenilor această unitate execută lucrări 
din cele mai diferite : spălatul lenje
riei, curățatul parchetului, a covoarelor 
etc. La Alba lulla și Petroșani se vor 
deschide zilele acestea ateliere pen
tru repararea televizoarelor.

Produse 
de artizanat

Prestări 
de servicii 
la domiciliu

La cooperativa 
„Unirea“ din Se
beș, secția strun- 

gărie în lemn se realizează noi produse 
de artizanat printre care : fructiere, far
furii, ulcele, vaze și alte obiecte din 
lemn cu încrustări pe motive folclorice 
locale.

EleetHcieni rurali
Creșterea continuă a numărului 

de sate electrificate necesită pregă
tirea din timp a electricienilor ru
rali calificați. La începutul lunii a- 
prilie la întreprinderea Regională de 
Electricitate-Bacău s-a deschis cel 
de-al 4-lea curs de electricieni rurali 
cu durata de un an. După 6 luni de 
cursuri cei 56 de elevi vor face alte 
6 luni de practică.

IOAN ARHIRE 
corespondent voluntar

Filme noi pe ecranele Capitalei

interzisă

ce 
un

orele 19,50, or- 
a Radiofeleviziu- 
Bobescu, va pre- 
simfonic în stu- 
Popov or. 62. în

efectuat 
de mai 
spațiul 

prezintă

un zbor 
multe 

cosmic, 
munca

Scenariul și regia : Alecu 
Croitoru, Mariana Petcu-

de stat din Galați a 
în Capitală un reușit 

cu piesa sovietică

la care 
cosmona- 

imagini

Schimb de experiență

viei. Filmul evocă lupta 
împotriva hi-

Frați în Cosmos —< 
producție a studioului de 
filme documentare din 
Moscova. Scenariul : Ev
ghenii Reabcikov. Regia: 
Dmitri Bogolepov. Docu
mentarul este închinat 
cosmonauților Andrian 
Nikolaev și Pavel Po- ' 
povici — care pentru pri
ma oară în istoria ome
nirii au 
în grup 
zile în 
Filmul
fără preget a savanților 
sovietici pentru pregăti
rea acestui zbor epocal, 
antrenamentele 
au luat parte 
uții, precum și
din timpul zborului.

Tinere talente — pro
ducție de scurt metraj! în 
culori, a studioului cine, 
matografic „București”.

G. B. SHAW:

CEZAR SI CLEOPATRA
2d

la Teatrul „Lucia Sfurdza Bulandra"

Lui Shaw îi plăcea să 
ia în derîdere prejude
cățile curente prezen- 
tînd lucrurile, în piesele 
sale, exact pe dos de- 
cît apar ele în concep
țiile obtuze cultivate de 
clasele posedante. Dacă 
spiritul britanic de 
castă pretindea că un 
zdrențăros nu are 
căuta alături de 
lord, Shaw va demons
tra nu numai că o flo- 
răreasă poate ajunge 
să vorbească și să se 
poarte mai stilat ca o 
doamnă „din lumea 
mare“, dar și că ea dă 
dovadă de mai mult su
flet decît îngîmfatul a- 
listocrat care o crede 
creația sa („Pygma
lion“). Dacă pentru bur
ghezul bigot orice re
voluționar este un ade
vărat 
tului, 
arăta 
preot 
Și 
răsculaților 
Iul diavolului"). „Ce
zar și Cleopatra“ este o 
șarjă a marilor cuce
riri „civilizatoare“, a le
gendelor istorice care 
înălțau în slăvi faptele 
războinicilor și exaltau 
răzbunarea unora îm
potriva altora. Un Ce
zar înfricoșător și erou, 
care înoată ca un del
fin, cu Cleopatra în 
spate, hotărînd soarta 
bătăliilor ? Shaw își 
bate joc de această 
imagine și-i opune pe 
aceea a unui conducă
tor blajin, visător, duș
man al intrigilor izvorî- 
te din setea de putere

ucenic al necura- 
dramaturgul va 
cum chiar un 

leapădă sutana 
devine căpetenia 

(„Discipo- 
diavolului").

roase — să fi fost stră
bătut, totodată, de o 
mai acidă ironie. Trufia 
de învingători a înrobi
torilor de popoare 
(piesa e scrisă într-o e- 
pocă de expansiune.co
lonială a Angliei), com
ploturile politice de 
curte și rivalitatea din
tre partide, diplomația 
înșelării reciproce, cul- 
minînd cu parada de 
adio, cînd Cezar uită 
să-și ia rămas bun de 
la Cleopatra, iar Cleo
patra, printre lacrimile 
despărțirii, își exprimă 
speranța că nu-1 va mai 
vedea întoreîndu-se 
niciodată — într-un cu- 
vînt tot cee.a ce alcă
tuiește tradiționala „ar
tă a guvernării“ merita 
mai mult șfichiuit ; căci 
Shaw, adeseori, cu cît 
părea mai grav și mai 
ceremonios, cu atît își 
rîdea mai tare în barba 
stufoasă pe care și-a 
lăsat-o, probabil, spe
cial în acest scop.

Paul Bortnovschi, pic
tor care s-a remarcat în 
repetate rînduri prin 
valoarea emoțională a 
realizărilor sale sceno
grafice, oferă de astă 

______ ____ dată mai mult un spa- 
nate de autor puritanis- adecvat de joc decît 
mului englez. Amintim, 
de asemenea, contribu
ția actorilor Septimiu 
Sever (un degajat și 
simpatic Apolodor), Nel
ly Sterian (Ftatatita), 
Petre Gheorghiu (Rufio).

Ne-ar fi plăcut ca 
spectacolul — fără 
să-și piardă nota de u- 
manizare a eroului și 
căldura ideilor gene-

și al nedreptăților sîn- 
geroaso.

în spectacolul Tea
trului „Lucia Sturdza 
Bulandra“, regia (Lu
cian Pintilie) a subliniat 
tocmai umanitatea lui 
Cezar, dorința sa de 
pace, un anume lirism 
detașat al imperatoru- 
lui care, de fapt, își 
poartă cununa de stejar 
spre a-și ascunde che
lia. Aceste trăsături au 
fost foarte bine redate 
de Fory Etterle, care a 
știut să întruchipeze un 
om superior nu prin as
prime tiranică, ci prin 
înțelepciune, bun simț, 
calm și luciditate. Ilea
na Predescu, demons- 
frînd încă o dată extre
ma varietate a resurse
lor de care dispune, a 
parcurs evoluția rapidă 
a Cleopatrei, de la fe
tița rîzgîiată la adoles
cența clocotind de femi
nitate, de la copilul bă
tut de doică pînă la re
gina ambițioasă și 
crudă — și a fost, în 
fiecare dintre aceste 
ipostaze, adevărată și 
originală. în rolul lui 
Britanicus, Gh. Ghițu- 
lescu a lansat cu tact 
săgețile satirice desti-

un decor cu expresivi
tate proprie. Dar dacă 
asemenea observații re
ies la o analiză critică 
„rece“, nu este mai pu
țin adevărat că specta
colul prilejuiește satis
facții artistice — nedez- 
mințind ținuta teatrului 
și talentul colectivului 
său.

ANDREI BÄLEANU

Teatrul 
prezentat 
spectacol 
„Umbra“ de Evghenii Șvarț. Re
gia aparține lui Gh. Jora Iar sce
nografia lui Mihai Tofan. Iată o 
scenă interpretată de actorii Ion 
Niciu și Mihai Mihail.

Recent a avut loc la casa de cultură 
din Călărași un schimb de experiență 
între casele raionale de cultură din re
giunea București. La consfătuire au 
participat directori ai caselor de cul
tură, instructori metodiști ai caselor de 
cultură, instructori metodiști ai Casei 
regionale a creației populare, reprezen
tanți ai Comitetului de stat pentru cul
tură și artă, ai Casei centrale a creației 
populare, activiști de partid.. S-au pre
zentat mai multe referate. Au avut loc 
apoi activități practice . o călătorie pe 
hartă cu tema „Drumețind pe melea
gurile raionului Călărași“ ; programe 
ale formațiilor artistice în studio.1 Au 
urmat discuții.

CÂRTI NOI
• Editura pentru literatură a scos 

de curînd de sub tipar cel de-al 
doilea volum de „Scrieri” de Tudor 
Arghezi. Volumul cuprinde „Versuri 
de seară“, „Cîntece cu gura-nchisă“, 
„Mărțișoare“, „Buruieni“, „Flore“, 
„Poeme”, „Spital“, „Letopiseț“ 
„Carnet“. Volumul, tipărit în fru
moase condiții grafice, cuprinde și 
desene reproduse din manuscrise.

® A apărut în limba romînă car
tea întîia „Crișan“ din romanul 
„Pîrjolul" de Oscar Walter Cisek. 
Romanul este o frescă a răscoalei ță
rănești din 1784.

e Caragiale în timpul nostru —• 
de Sică Alexandrescu.

• Romanul „în portul de pes
cari“ vol. I și II de Ion Russe a 
fost tipărit de Editura Tineretului.

• în colecția „Oameni de sea
mă“ a apărut monografia „Enescu" 
de George Bălan.

• Au apărut în Editura Tinere
tului volumele de versuri : „Ochii 
Danielei“ de Toma George Maio- 
rescu, „Vîrsta sărutului“ de Gheor
ghe Tomozei, „Ochii“ de Leonida 
Neamțu.

• Din ultimele volume de poezie 
pentru'pionieri și copii: „Copiii mei, 
vă spun acum !“ de Kiss Jenö (tra
ducere din limba maghiară de Vero
nica Porumbacu), „A voastră e lu
mea“ de Ștefan Iureș, „Pentru pio
nierii țării“ de N. Tăutu, „Poezii 
pentru toate orele“ de Mioara Cre
mene. „Jocul soarelui“ de Mihai 
Negulescu.

Agendă muzicală
Mărfi, 16 aprilie, orele 20,00, în 

sala mică a Palatului R. P. Romîne 
va avea loc un recital de pian sus
ținui de Mircea Brucăr.

Miercuri, 17 aprilie, orele 20,00, 
în sala mică a Palatului R. P. Romî
ne va avea loc recitalul sopranei 
Elisabeta Neculce-Caijiș. La pian : 
D. Buchholz, în program lieduri de 
Brahms, Schumann, R. Strauss, M. 
Jora, D. Gheciu.

Joi, 18 aprilie, 
chesfra simfonică 
nil, dirijafă de Jean 
zenta un concert 
dioul din sfr. Al. 
program : Uvertura la opera „Obe
ron“ de Carl Maria von Weber ; 
Concertul în Re major pentru pian 
și orchestră de Nicolae Buicliu (pri
mă audifie) — solistă : Irina Lăză- 
rescu ; Simfonia a V-a în Mi minor

Din lumea nouă“ de Antonin Dvo-

Sîmbătă, 20 aprilie, orele 20,00 și 
duminică, 21 aprilie, orele 11,00, or
chestra simfonică a Filarmonicii de 
sfat „George Enescu“, dirijată de 
Mircea Basarab, va prezenta două 
concerte simfonice la Ateneul R. P. 
Romîne. în program : Divertisment 
în sfii clasic de Dan Constantines- 
cu, Concertul pentru pian și orches
tră nr. 2 de Beethoven (solistă : Ma
ria Cristian), Preludiul și Moartea 
Iso’ldei din opera „Tristan și Isolda“ 
de Wagner ; Poemul simfonic „Don 
Juan" de R. Strauss.

Duminică, 21 aprilie, orele 17,00, 
Ia Ateneul R. P. Romîne va avea 
loc concertul orchestrei „Barbu Lău- 
ta-ru“. Va dirija Nicu Stănescu. So
liști : Angela Moldovan, Maria Lă- 
fărețu, Ana Ispas, Ion Cristoreanu, 
Vlad Dionisie.

Scenariul : J. Prochazka. 
Regia : K. Kachyna. Un 
episod din viața unei fe
tițe de 12 ani, care izbu
tește să îmblînzească un 
cal nărăvaș, nesupus în 
fața altcuiva. Film distins 
cu Marele Premiu al ju
riului la Festivalul inter
național de la Mar-del 
Plata din 1962.

Violență în piață — 
producție a studiourilor 
iugoslave. Scenariul și 
regia : Leonardo Berko-

lescu, Lidia Slavu. Ima-
ginea Aurel Samson și
Dan Platon. Filmul, pre-
zintă aspecte de la cel
de-al VI-lea concurs al
formațiilor artistice de
amatori.

Griji — producție a
studiourilor cehoslovace:

partizanilor 
tleriștilor.

Prietenie 
producție a studiourilor 
cehoslovace, după cartea 
„Micul Bobeș” a lui J. V. 
Pleva. Scenariul, J. V. 
Pleva. Otakar Kirchner. 
Regia : Jan Valasek. Fil
mul dezvăluie prin priz- 
ma unui copil o serie de 
aspecte din viața satului 
în condițiile vechiului re
gim de exploatare.

Cumpără-ți un balon — 
coproducție a studiouri
lor dip Austria și R.F.G. 
Scenariul și regia : Geza 
von Cziffera. Este o re
vistă pe gheată in care 
apare și Toni Sailer, fost 
campion olimpic de schi.

Chiriașul — producție 
a studiourilor spaniole. 
Regia : J. A. Nieves 
Conde.

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (bd. Magheru 12-14). Cumpără-ți 
un balon — cinemascop: Republica (bd. 
Magheru 2), București (bd. 6 Martie 6), 
1 Mai (bd. 1 Mai 322), Gh. Doja (cal 
Grivlței 80), 23 August (bd. Dimitrov 118), 
Ștefan cel Mare (șos. ștefan cel Mare — 
colț eu str. Lizeanu). Chiriașul : rulează 
la. cinematografele Magheru (bd. Ma
gheru 29), Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), 
Grivița (calea Griviței), Flacăra (cal 
Dudești 22). Griji — cinemascop : ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl 
(str. Grigorescu 24), Victoria (bd. 6 
Martie 7), V. Roaită (bd. 1 Mai 57). Vio
lență în piață .- rulează la cinematogra
fele I. C. Frimu (bd. 6 Martie 16), G-. 
Coșbuc (piața G. Coșbuc 1). Prietenia 
interzisă : Tineretului (cal. Victoriei 48). 
Intre două iubiri : Central (bd. 6 Martie 
2). Frați în cosmos : Lumina (bd. 6 Mar
tie 12), 8 Martie (str. Buzeștl 9-11). Lan
terna cu amintiri : 13 Septembrie —
după-amiază (ștr. Doamnei 9), Miorița 
(cal. Moșilor 127), Aurel Vlaicu (șos. Co- 
trocenl 9). Program de filme documen
tare rulează la cinematograful Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Șapte dădace': ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(str. 13 Decembrie 5-7). Turneul veseliei : 
înfrățirea între popoare (bd. Bucureștii- 
Noi), Alex. Sabia (cal. Văcărești 21). Fio 
reasca (str. I. S. Bach 2), B. Delavrancea

(bd. Libertății 70-72). Divorț Italian: Cul
tural (piața Ilie Pintilie 2). Festivalul 
Chaplin ; Alex. Popov (cal. Griviței 137), 
T. Vladimirescu (cal. Dudești 97). Do
sarul furat : rulează la cinematograful 
C-tin David (șos. Crîngași 42), Cîinele 
sălbatic Dingo : Unirea (bd. 1 Mai 143). 
Alibiul nu ajunge : Munca (șos. Mihai 
Bravu 221). Rebelul : Popular (str. Mă- 
tăsari 31), Volga (șos. Iile Pintilie 61). 
Povestea anilor înflăcărați — cinema
scop : Arta (cal. Călărași 153)., Camelia : 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Noapte necru
țătoare • 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 
89). Lupeni 29 — cinemascop (ambele se
rii) : M. Emineseu (str. M. Emlnescu 
127). Pedro pleacă în Sierra : rulează la 
cinematograful Ilie Pintilie (șos. Colen
tina 84). Rîul și moartea : Libertății (str. 
11 Iunie 75). Un erou în papuci : Lu
ceafărul (cal. Rahovei 118). Omul merge 
după soare : rulează la cinematograful 
G. Bacovia (șos. Giurgiului 3). Baronul 
de Munchausen - Olga Bancic (cal. 13 
Septembrie 196). Vacanță la mare — 
cinemascop : Drumul Serii (str. Drumul 
Serii 30), 30 Decembrie (cal,. Ferentari 86).

TELEVIZIUNE..: Oțele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19.15 — Emisiune pentru ti
neretul școlar. 20,05 — Recital cu so- ■ 
pranele Elena Patrichl, Liliana Rusu-
Martnescu. de la Teatrul muzical din 
Galați, tenorul Garbis Zobian, artist

emerit, și basul Jean Hvorov, 20,45 
Popas printre viitorii arhiteeți și cons
tructori“. 20,55 — Vitrina literară. 21,45 — 
Telesport. In încheiere : Buletin de știri,

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

toare, cu cerul variabil, mai mult noros. 
A plouat temporar în Moldova și cu to
tul izolat în celelalte regiuni. Vintul a 
suflat slab pînă la potrivit, cu intensifi
cări locale in estul țării, predormnînd 
din sectorul nordic. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra vaJor cuprinse intre 
21 grade la Băilești și 6 grade la Avră- 

■ meni și Rădăuți. în București : vreme 
schimbătoare, cu cerul mai mult noros 
în cursul dimineții, cînd a plouat slab. 
Vintul a suflat slab. Temperatura ma
ximă a aerului a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentrü zilele de 16, 
17 și 18 aprilie : în țară : vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. Ploi 
izolate. Vint slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere, hfținimele vor fi cu
prinse între 2 și 12 -grade, iar, maximele 
intre 14 și 24 grade. In București : vreme 
în general frumoasa, cu cer variabil. 
Vint slab pînă la potrivit, Temperatura 
in creștere.
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Campionatele mondiale de tenis de masă

TURNEUL U.E. F.Ä,

Comentamle presei după primele meeiuri
Plecarea delegației R. P. Romine la cea de-a 5-a 

ședință a Comiteînlni Executiv al CA.E.R.

Maria Alexandru, pe locul doi Ia sîmplu-femei
F
I
:

campionatele 
jucătorii din

PRAGA 14 (A- 
|L., gerpres). — Peste 

10 000 de spectatori 
au asistat duminică 

(S în Palatul Sportu- 
Sg r'l°r din fraga la 

ultimele întîlniri 
g , ale celei de-a 27-a 
' ' • ediții a campiona- 

telor mondiale de 
•gJ, tenis de masă.. Și 

la această ediție, 
au fost dominate de 
Japonia și R. P. Chi

neză, care au cîștigat toate cele 
7 probe incluse în program. Din 
rîndul jucătoarelor europene, o compor
tare foarte bună au avut reprezentan
tele țării noastre Maria Alexandru și 
Ella Constantinescu, care au reușit să 
se califice printre cele mai bune 3 ju
cătoare din lume. Maria Alexandru a 
ajuns pînă în finala probei de simplu, 
pierzînd la mare luptă (2—3), în fața 
japonezei Kimio Matsuzaki.

După ce a învins în sferturi de finală 
cu 3—2 pe japoneza Yamanaka și în se
mifinale cu 3—0 pe Sun Mei-in (R. P. 
Chineză), Maria Alexandru a întîlnit-o 
pe Matsuzaki, care o eliminase cu 3—1 
pe Ella Constantinescu. Meciul a prile
juit o luptă pasionantă. Campioana ja
poneză a condus cu 2—0 ' (21—14, 
21—13), datorită loviturilor sale de dri-

ve foarte rapide. în setul următor, Ma
rfa Alexandru apără excepțional și reu
șește să cîștige cu 22—20. Ea joacă ex
celent și în setiil 4, pe care-I cîștigă cu 
21—15, egalează situația: (2—2). Publicul 
spectator o încurajează frenetic pe Ma
ria Alexandru. în setul decisiv, Marfa 
Alexandru conduce cu 4—0, dar Matsu
zaki egalează și apoi conduce cu 10—7. 
Tabela indică apoi 15—9 și 19—16 pen
tru japoneză. Aceasta atacă dezlănțuit 
și profită de oboseala campioanei noas
tre, care cedează setul cu 17—21. Mat
suzaki, în urma acestei victorii, recuce
rește titlul de campioană mondială, cîș
tigat în 1959 la Dortmund și pierdut în 
1961 la Pekin.

Pentru a doua oară consecutiv, titlul 
mondial în proba masculină a fost cu
cerit de Ciuan Ce-tun (R. P. Chineză), 
care l-a învins în meciul final cu 3—1 
(16, 15, —10, 18) pe colegul său Li 
Fun-iun.

Iată rezultatele înregistrate în pro
bele de dublu: femei: Matsuzaki, Seki 
(Japonia) — Rowe, Shanon (Anglia) 
3—1; bărbați: Cian Si-lin, Van Ci-lian 
— Ciuan Ce-tun, Su len-cen (R. P. Chi
neză) 3—0; mixt: Kimura, Itoh (Japo
nia) — Mild, Seki (Japonia) 3—0.

Congresul federației internaționale de 
tenis de masă a stabilit ca viitoarea 
ediție a „mondialelor“ să aibă loc în 
anul 1965 în orașul iugoslav Ljubljana.

Aspect de la concursul motociclist 
cu obstacole, care a avut loc dumi
nică dimineață la baza sportivă 
„Steaua“.

LONDRA (prin telefon de la tri
misul nostru). — Primele jocuri de fot
bal ale marelui turneu internațional de 
juniori, ce s-au desfășurat sîmbătă, sînt 
comentate de majoritatea ziarelor apă
rute duminică dimineața la Londra. 
Surpriza zilei de simbătă au înregistra
t-o fotbaliștii greci, care au realizat o 
performanță deosebită, învingînd cu 7-2 
echipa R. F. Germane. Un alt rezultat 
care reține atenția presei este cel al 
echipei gazde — Anglia, învingătoare 
cu 5—0 asupra formației olandeze. Cro
nicarii ziarelor scot în evidență partida 
disputată de juniorii noștri cu cei ai 
Uniunii Sovietice, considerînd-o ca una 
din cele mai bune, care s-a ridicat la 
nivelul unui meci de mare valoare, în
deosebi în cea de-a doua parte a ei. 
Ziarul „The Observer“ remarcă : „Vic
toria romînilor asupra echipei Uniunii 
Sovietice a survenit după 60 minute, 
dar și pînă atunci s-a văzut că dacă de 
pe teren va trebui să iasă o echipă în
vingătoare, aceasta nu putea fi decît 
cea a romînilor. Concepția lor de joc, 
tehnica individuală s-au făcut remar

cate îndeosebi după ce și-au înfrînt 
tracul din prima repriză...“

Celelalte ziare londoneze : „Evening 
News“, „Sunday Expres“, „Evening 
Standard“, ocupîndu-se de primele 
jocuri ale turneului U.E.F.A., consideră 
evoluția celor mai tineri fotbaliști din 
Europa un adevărat festival care 
dă posibilitate publicului să urmă
rească diferitele școli fotbalistice de pe 
continent. Ziarele sus-amintite își în
dreaptă, firește, atenția asupra partidei 
care va avea loc luni pe terenul „Arse
nal“ din Londra între formațiile Angliei 
și Romîniei, considerîndu-1, pe drept, 
un meci hotărîtor pentru desemnarea 
cîștigătoarei grupei „C“.

Pînă la ora cînd transmit aceste rîn- 
duri, antrenorii noștri nu s-au fixat asu
pra formației pe care o vor opune An
gliei. Meciul de azi, dintre echipele 
R. P. Romîne și Angliei, începe la ora 
15 ora Londrei (ora 16, la București) și 
va fi condus de arbitrul Kreitlein 
(R.F.G.). Repriza Il-a a meciului va fi 
transmisă de posturile noastre de radio, 
în jurul orei 16,50 ora București.

C. MANTU

Duminică seara a plecat spre 
Moscova, pentru a lua parte la cea 
de-a 5-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, delegația R. P. Ro
mîne, condusă de tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu, membru su
pleant al Biroului Politic al C. C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, reprezentantul 
țării noastre în Comitetul Execu
tiv al C.A.E.R.

La plecare, delegația a fost corn 
dusă de tovarășii Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C, 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Mihail Florescu, 
Alexandru Sencovici, Aurel Vijoli, 
Constantin Tuzu, miniștri, membri 
ai conducerii unor ministere și in
stituții centrale de stat și alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

TELECRAME EXTERNE
lucrările Congresului P. C. din Finlanda

HELSINKI 14 (Agerpres). — Al 
13-lea Congres al Partidului Comu
nist din Finlanda își continuă lu
crările.

Au luat cuvîntul numeroși dele
gați și reprezentanți ai partidelor

comuniste și muncitorești din alte 
țări.

Duminică, tov. Ilie Verdeț, mem
bru al C.C. al P.M.R., a transmis 
Congresului salutul Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Lupta pentru titlu rămîne deschisă Congresul P. C. din Belgia

IERI LA F O
Etapa a XlX-a, programată ieri, s-a încheiat cu următoarele rezultate 

tehnice : Progresul—Știința Timișoara 0-0 ; Dinamo Bacău—C.S.M.S. 3-0 
(2-0) ; U. T. Arad—Steaua 0-2 (0-2) ; Rapid—Farul 1-0 (0-0) ; Petrolul—Di
namo București 0-1 (0-1) ; Steagul Roșu—Crișana 1-1 (0-0) ; Știința Cluj— 
Minerul 2-1 (0-0).

Redăm mai jos relatări de la cele șapte meciuri.

BUCUREȘTI
Cuplajul din Capitală a avut ca 

protagoniste echipele Progresul, Ra
pid, Știința-Timișoara și Farul-Con- 
stănța. Spre regretul publicului spec
tator, ambele partide (Progresul a 
jucat cu Știința, iar Rapid cu Farul) 
s-au desfășurat la un nivel tehnic 
mediocru, jucătorii — în majoritatea 
lor — făcînd numeroase greșeli teh
nice și de orientare. înaintările echi
pelor amintite, cu toate că cuprind 
fotbaliști situați în fruntea clasamen
tului golgetterilor, au ratat ocazii 
peste ocazii. în 180 de minute de 
joc, nu s-a marcat decît un gol 1

Meciul de deschidere a cuplaju
lui s-a încheiat cu un rezultat alb. 
Progresul a inițiat acțiuni sporadice. 
Jocul înaintării sale a părut lipsit 
complet de orizont. Incursiunile'rare 
ale lui Oaidă s-au terminat, e drept, 
cu centrări (uneori) reușite, dar din 
neatenția colegilor lui de linie, fără 
nici un rezultat practic. Mingile au 
nimerit în brațele portarului Urzi- 
ceanu sau... au „urcat“ sus, mult 
peste bară. Stoicescu și Mateianu — 
ca să ne referim doar la ei — au 
trimis mingea, de la numai 6—7 m 
de poartă, tocmai în înaltul cerului.

Nici timișorenii nu s-au lăsat mai 
prejos. Veniți la București să „scoa
tă“ un meci egal (la sfîrșitul’ jocu
lui ei s-au și îmbrățișat pentru re
zultatul obținut), fotbaliștii de la Ști
ința au căutat sălși organizeze mai 
ales apărarea.

Rapid și Farul au mai schimbat 
ceva din impresia proastă lăsată de 
jucătorii primului meci. Dar, fără a 
străluci. Ritmul de joc a fost mai 
vioi, pasele și-au găsit adresa. Fa
zele de poartă — deși pînă la urmă 
ratate — au mai ținut trează atenția 
spectatorilor. Unicul punct al meciu
lui l-a înscris I. Ionescu, în minutul 
64, cînd, pătruns printre apărătorii 
constănțeni, a șutat imparabil, de la 
numai oîțiva metri. Farul s-ar 
putea considera poate nedreptățit 
de rezultat; echipa a avut ocazii. 
Dar cine i-a. împiedicat pe jucătorii 
constănțeni să- înscrie? Ciosescu de 
cîteva ori și Bukosi au ratat copi
lărește.

Partida aceasta a fost presărată 
eu unele neregularități. Arbitrul Gh. 
Denghel (Ploiești) n-a sancționat cu 
promptitudine jocul dur, gesturile 
nesportive ale cîtorva fotbaliști.

I. DUMITRIU

PLOIEȘTI
Liderul campionatului, Dinamo- 

București, a învins ieri,, la Ploiești,

echipa locală. Petrolul, cu scorul de 
1—0. Victorie pe deplin meritată, 
care putea să se traducă printr-un 
scor mai concludent, dacă în prima 
repriză înaintarea echipei dinamo- 
viste ar fi încercat’ mai des poarta 
apărată de Sfetcu.

In această repriză, dinamoviștii au 
făcut un joc frumos, dintre ei remar-

CLASAMENT
1. Dinamo București 19 10 7 2 30:13 27
2. Steaua 19 9 6 4 43:30 24
3. Știința Cluj 19 9 5 5 29:22 23
4. Rapid 19 8 6 5 35:28 22
5. Steagul Roșu 19 10 2 7 30:32 22
6. știința Timișoara 19 8 5 6 29:25 21
7. Farul 19 8 3 8 36:31 19
8. Petrolul 18 7 4 7 35:22 18
9. Progresul' 19 6 6 7 25:30 18

10. C.S.M.S. Iași 19 5 8 6 31:39 18
11. U.T.A. 19 6 3 10 31:35 15
12. Minerul 19 4 5 10 18:39 13
13. Crișana 18 4 4 10 16:35 12
14. Dinamo Bacău 19 3 5 11 18:32 11

cîndu-se mai ales Pîrcălab, care l-a 
depășit cu regularitate pe adversa
rul său direct, Florea.

Unicul qol al partidei a fost în
scris în minutul 21, cu capul, de că
tre Frățilă, la o centrare a lui Pîrcă
lab. Acest gol a venit după o mare 
ocazie ratată de Dridea — care, de 
la cîțiva metri, a șutat în bară.

In repriza a doua, jucătorii ploieș- 
■teni, hotărîți să modifice scorul, a- 
tacă vijelios, dar și foarte dezordo
nat, ceea ce face ca apărarea dina- 
movistă, calmă și foarte sigură în 
jocul de ieri, să fie de netrecut. Plo- 
ieștenii au totuși două ocazii de a 
marca, dar Moldoveanu și din nou 
Dridea ratează din apropiere.

Deși în această parte a jocului au 
fost dominați teritorial, jucătorii di- 
namoviști au contraatacat periculos 
și puțin a lipsit ca la o astfel de 
acțiune Pîrcălab să majoreze scorul.

M. POPESCU

ARAD
Meciul de ■ fotbal dintre U.T.A. ji 

Steaua București a atras peste 18 000 
de spectatori.

Chiar de la început, jucătorii ambe
lor echipe joacă nervos, cu pase gre
șite. Steaua însă pe măsură ce timpul 
trece, stăpînește mai bine balonul. In 
minutul 31, Crișan șutează puternic de 
la 25 metri și înscrie fulgerător pentru 
oaspeți. Se părea că acest gol îi va 
trezi pe textiliști, însă aceștia comit în 
continuare greșeli. După numai două 
minute Steaua ridică scorul la 2—0. A 
înscris Crăiniceanu la o greșeală a fun
dașului Neamțu de la U.T.A.

T B A L
CLUJ

In prima repriză a meciului de fot
bal dintre Știința Cluj și Minerul Lu- 
peni, gazdele au obținut 10 cornere. 
Toate au ajuns însă în... brațele porta
rului Sziklai. Șuturile puternice ale lui 
Adam (în min. 1), Ivansuc (min. 12, 21) 
și altele au fost, de asemenea, apărate 
de portarul oaspeților.

în repriza secundă, clujenii obțin doar 
trei cornere. însă ocaziile de gol sînt mai 
clare. Ei reușesc să destrame mai des 
apărarea Minerului, în minutul 51, 
Adam înscrie cu capul, în colțul drept 
al porții, dintr-o centrare a lui Petru 
Emil, iar în minutul 68, același Adam 
marchează din nou. Minerul a redus 
scorul, printr-o lovitură liberă.

BRAȘOV
Deși echipa locală a fost categoric 

mai bună, fapt ilustrat și de raportul 
de cornere (18-0), ea nu a putut trece 
de apărarea supranumerică a orădenilor. 
Aceasta este explicația faptului că la 
Brașov s-a produs ieri una din surpri
zele campionatului.

în minutul 74, un contraatac al oas
peților a ’.găsit drumul căpre . poarta 
Steagului Roșu și Szakacs’ a deschis 
scorul. 1-0 pentru Crișana:; Abia în mi
nutul 87, localnicii au reușit să egaleze 
dintr-o lovitură de 11 metri, cu toate 
că pînă în acel moment ocaziile de gol 
au fost numeroase.

BACĂU
Dinamoviștii băcăuani au realizat ieri 

prima lor victorie din returul campiona
tului, întrecînd formația ieșană C.S.M.S. 
cu scorul de 3—0. Pînă în minutul 52 
al jocului, pe teren nu a fost decît o 
singură echipă (Dinamo Bacău), care a 
fost în permanență în atac, reușind în 
acest timp să înscrie 3 goluri : (în 
minutul 3, Gram — dintr-o pasă a lui 
Eftimie, în minutul 45 Eftimie — la o 
învălmășeală în careul de 6 m al ieșe
nilor, și în minutul 52 Gross — la o 
lovitură indirectă de la circa 18 metri), 
să rateze un penalii în minutul 22, prin 
Public, și multe alte ocazii.

__________  _________________ r

PRONOSPORT
Petrolul — Dinamo București 2
U. T. Arad — Steaua 2
Progresul — Știința Timișoara x
Dinamo Bacău — C.S.M.S.
Rapid — Farul 1
Steagul Roșu — Crișana X
Știința Cluj — Minerul 1
Rapid Focșani — Știința Galați 1
Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni 1
Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu 1
Progresul Alex. — Unirea Hm. Vîlcea x 
C'.F.R. Timișoara — Jiul 1
Știința Craiova — Metalul Buc. 1

Rezultate,
Seria I-a : Siderurgistul Galați—Pra

hova Ploiești 1-0 ; Rapid Focșani—Ști
ința Galați 1-0 ; Poiana Cîmpina—Fla
căra Moreni 3-0 ; Metalul Tîrgoviște— 
Carpați Sinaia 2-0 ; Progresul Brăila 
—Foresta Fălticeni 5-2 ; Ceahlăul Pia
tra Neamț—I. M. U. Medgidia 4-2 ; 
C.F.R. Pașcani—Flamura Roșie Tecuci 
2-1.

Seria a Jl-a : Chimia Făgăraș—• 
C.S.M. Sibiu 3-1 ; Știința Craiova—Me
talul București 2-0 ; Știința București 
—C.F.R. Roșiori 1-0 ; Dinamo Pitești—

categoria B
Gaz Metan Mediaș 4-0 ; Dinamo Obor 
—Tractorul Brașov 1-0 ; Progresul A- 
lexandria—Unirea Rîmnicu Vîlcea 0-0 ; 
C.S.M. Reșița—Metalul Turnu Severin 
7-1.

Seria a IlI-a : A.S. Cugir—Arieșul 
Turda 4-0 ; Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii—A.S.M.D. Satu Mare 1-1 ; 
C.S.M. Cluj—Vagonul Arad 2-0 ; C.F.R. 
Timișoara—Jiul Petrila 2-1 ; Recolta 
Carei—Unirea Dej 1-0 ; Crișul Ora
dea—Mureșul Tg. Mureș 1-0 ; C.F.R. 
I.R.T.A. Arad—Minerul Baia Mare 0-1.

După părerea unani
mă a specialiștilor, par
tida a opta este deo
camdată cea mai com
plexă dintre toate cîte 
s-au jucat la actualul 
meci pentru titlul mon
dial. Ținînd seama de 
scor, (4—3 în favoarea 
lui Petrosian) era de aș
teptat, firește, ca- Bot
vinnik să tindă să se 
revanșeze pentru înfrân
gerea suferită ante
rior. Și campionul lu
mii a fost aproape de 
un asemenea rezultat. 
Cum se întimplă de o- 
bicei la meciuri de a- 
cest gen, în deschideri 
se desfășoară o luptă 
psihologică. De exem
plu, Petrosian a folosit 
pentru a treia oară 
gambitul reginei accep
tat. De două ori totul 
i-a ieșit bine. Dar, de 
astă dată la mișcarea 
a. 11-a, Botvinnik a ofe
rit o surpriză, muțind 
pe neașteptate pionul 
din fața regelui. Toți 
s-au mirat atît în sala 
rezervată publicului 
(unde în acel moment a 
început să se aprindă 
mai des semnalul „păs
trați liniștea“) cit și la 
biroul de presă. Chiar 
și cei mai competenți 
specialiști, marii maeștri, 
au considerat exclu
să această mutare. 
Ex-campionul lumii, 
Mihail Tal, a declarat : 
„O să trebuiască să re
vin asupra propriilor 
mele păreri“. Tal a avut 
dreptate. Și iată de ce. 
Curînd s-a văzut că în 
schimbul jertfirii pio

nului, pe care Petro
sian, după 30 minute 
de gîndire, a fost ne
voit să o accepte, al
bele au obținut drept 
compensație mari posi
bilități de atac. Regele 
negru a pierdut spe
ranța de a-și găsi un 
„adăpost“ confortabil. 
Campionul lumii avea 
mai multe continuări 
hotărîtoare. Dar tocmai 
abundența de posibili
tăți favorabile îi înșeală 
adeseori pe jucătorii de 
șah. De astă dată, însuși

ȘAH

Botvinnik s-a aflat în- 
tr-o asemenea situație. 
A fost destul ca el să 
întîrzie puțin cu mane
vrarea turnului, și ad
versarul său și-a regru
pat cu măiestrie figurile. 
Pentru a evita eventua
le neplăceri, Petrosian 
a acționat cu pricepere, 
restituind pionul obți
nut. Odată cu aceasta, 
de pe tablă au dispărut 
reginele, iar în conti
nuare Petrosian a obți
nut avantaj pozițional. 
De aceea el a și refuzat 
propunerea de remiză. 
Partida s-a terminat 
doar a doua zi. Botvin
nik a obținut totuși re
miză. Ridicîndu-se de 
la masă, el a declarat 
ziariștilor : „Poziția mea 
n-a fost atît de ușoară 
cum au presupus mulți 
observatori. Am reușit

să găsesc singura cale 
spre remiză".

Astfel s-a încheiat o 
treime din meci. Pe ne
așteptate, la teatrul de 
estradă a intervenit o 
pauză de trei zile, din 
cauza îmbolnăvirii lui 
Botvinnik. în sfîrșit, 
sîmbătă, iubitorii șahu
lui au văzut din nou la 
masa de joc pe Botvin
nik și Petrosian, lucind 
cu negrele, în partida a 
noua, campionul lumii a 
recurs la. vechea și în
drăgita sa armă — apă
rarea olandeză. Botvin
nik recurge de obicei la 
această deschidere ascu
țită atunci cînd tinde cu 
orice preț spre victorie, 
într-o manieră caracte
ristică pentru asemenea 
poziții, el a inițiat o.îna
intare cu pionii de pe 
flancul regelui. Dar s-a 
împiedicat de strategia 
de fier a lui Petrosian. 
Albele au întreprins o 
acțiune la centru, după 
care figurile, negre de 
pe flancul regelui au de
venit expuse pericolu
lui. Aflîndu-se însă în 
criză de timp, Petrosian 
a lăsat să-i scape o po
sibilitate minunată de a 
efectua un atac hotărî
tor. Botvinnik a reușit 
să evite îrifrîngerea după 
schimbul reginelor.

Continuată duminică, 
partida a IX-a s-a în
cheiat remiză la mu
tarea 56-a. Scorul este 
acum 5—4 pentru Petro
sian.

A. LILIENTHAL 
mare maestru 

internațional de șali

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Lucrările celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Belgia au continuat duminică.

Au luat cuvîntul numeroși dele
gați și reprezentanți ai partidelor 
comuniste și muncitorești frățești.

în ședința de dimineață, tov. 
Teodor Marinescu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., redactor- 
șef al ziarului „Scînteia“, a trans
mis Congresului salutul Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Romîn.

Noii campioni republicani la lupte libere
Sîmbătă ți duminică, sala „Dinamo“ 

din Capitală a găzduit întrecerile fi
nale ale campionatului republican de 
lupte libere-seniori. Cei prezenfi au a- 
plaudat de nenumărate ori evolujia 
sportivilor. De altfel, după părerea spe
cialiștilor, édifia din acest an a fost

greutate : N. Crisfea (Dinamo-Bucu- 
rești), I. lancău (Steagul Roșu-Brașov), 
P. Poalelungi și Fr. Gyarmafi (Steaua), 
C. Hathazi (Voinfa-Tg. Mureș), A. Maind 
(Steagul Roșu-Brașov), F 
fa-Tg. Mureș), St. Stîngu

■. Bolla (Voin-
(Steaua).

Deschiderea Congresului .
AUCKLAND 14 (Agerpres). — La 

12 aprilie s-a deschis la Auckland 
(Noua Zeelandă) Congresul Parti
dului Comunist din Noua Zeelandă.

Pepoarels Asiei și Africii
CAIRO 14 (Agerpres). — Secretaria

tul permanent al Consiliului de solida
ritate al țărilor Asiei și Africii a dat 
publicității o declarație în legătură cu 
ziua, de solidaritate a popoarelor din 
Asia și Africa cu popoarele din America 
Latină, în special cu poporul cuban, 
care va fi sărbătorită la 17 aprilie. In 
declarație se arată printre altele : „Blo
cada economică și comploturile con
trarevoluționare împotriva Cubei urmă-

. C, din Noua Z.eelanda
Raportul de activitate a fost 

prezentat de Wilcox, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Noua Zee
landă.

— solidare cu cauza Cubei
resc izolarea Republicii Cuba, pregăti
rea terenului pentru o nouă agresiune și 
reprimarea mișcării de eliberare națio
nală din America Latină. Dar drepta
tea este de partea Cubei, simpatiile 
popoarelor sînt de partea Cubei. Ni
meni și nimic nu va putea submina so
lidaritatea popoarelor Asiei șl Africii cu 
popoarele din America Latină, solidari
tate care se întărește pe zi ce trece“.

Demiterea unor
ELISABETH VILLE 14 (Ager

pres). — După cum relatează agen
țiile occidentale de presă, adunarea 
provincială katangheză a demis trei 
miniștri din guvernul Katangăi. A- 
ceasta este o urmare a ceea ce a- 
genția U.P.Ï. denumește „o revoltă 
în cadrul partidului Conakat”, ca- 
re-1 sprijină pe Chombe.

Totodată, în adunare au fost pre
zentate moțiuni de cenzură împo
triva ministrului de finanțe Jean 
Baptiste Kibwe și a ministrului a- 
facerilor interne, Munongo. Adopta
rea moțiunii împotriva acestuia din 
urmă a fost amînată, datorită ple
cării sale la Jadotville.

Joseph Ileo, ministrul rezident al 
guvernului central congolez în Ka-

miniștri katanghezi
tanga, a declarat la 13 aprilie în ca
drul unei conferințe de presă că gu
vernul central a hotărit demiterea 
din funcțiile lor a încă patru mi
niștri katanghezi, deoarece numirea 
lor de către Chombe în anul 1960 a 
fost ilegală.

în același timp, agențiile de pre
să relatează că la Jadotville, cel 
de-al doilea centru minier din Ka
tanga, au loc ciocniri între diferite 
grupări rivale. Ciocnirile, care s-au 
soldat cu numeroși morți și răniți, 
au fost provocate, după cum subli
niază agenția France Presse citind 
surse bine informate, ca urmare a 
opoziției manifestate de membri ai 
tribului Baluba împotriva așa-numi- 
tei „reconcilieri katangheze".

superioară din toate punctele de ve
dere edifiilor anterioare. Tn primul 
rînd s-a înregistrat participarea cea 
mai mare, peste 120 de concurenfi, repre- 
zentînd 14 regiuni ale fării. Din cei 8 
campioni ai anului trecut, numai 3 și-au 
păstrat titlurile. La aceasta se mai a-
daugă și nivelul tehnic ridicat al în-
fîlnirilor, numărul mare de victorii rea
lizate prin tuș și organizarea bună, 

lată pe noii cîșfigăfori ai fricourilor 
de campioni în ordinea categoriilor de

ÎNTRECERILE DE RUGBI SUB SEMNUL SURPRIZELOR
Se pare că actualul campionat de 

rugbi se desfășoară sub semnul surpri
zelor. La aceasta ne dă dreptul să gîn- 
dim faptul că încă de pe acum previ
ziunile firești nu se confirmă.

Grivița Roșie a pierdut ieri la Cluj 
cu 6—8 meciul cu Știința, înfrîngere 
care constituie, fără îndoială, cel mai 
neașteptat rezultat al campionatului ac
tual și chiar al ultimelor sezoane. După 
cum ni s-a relatat, succesul gazdelor a 
fost meritat și nu poate fi pus în discu
ție. Insuccesul se explică prin jocul nesa
tisfăcător al campionilor și mai ales al 
compartimentului liniei de 3/4 în ge
neral și al centrilor Wusek și Irimescu 
în special.

Pe de altă parte, la București, Di
namo a cîștigat doar la limită și foarte 
greu întâlnirea cu Unirea: 6—3.

Progresul își menține poziția fruntașă 
în clasament întrucît a dispus și de 
Știința Timișoara (13—0), totalizînd 12 
puncte, iar Știința Cluj o talonează în
deaproape (11 puncte) în urma victoriei 
din jocul cu Grivița Roșie.

Un rezultat scontat a fost cel dintre 
Steaua și Farul Constanța. Dar aci sco
rul depășește previziunile : 49—8 pen
tru bucureșteni, ceea ce desigur este o 
notă bună pentru foștii campioni, dar 
foarte slabă pentru constănțeni...

Surprizele nu s-au produs însă numai 
la Cluj și București ci și la Bîrlad, unde 
Rulmentul a înregistrat prima sa victo
rie din actualul campionat și încă în 
fața unei formații din Capitală, Gloria, 
cu scorul de 6—3 I

La Petroșeni, Știința—C.S.M.S. 9—3.
E. V.

Concursul republican de primăvară al atleților Juniori, Start la 100 m plai. ffotoi JL Costin)

u-R-s-s- II Mașinile electronice in transportul feroviar
De Ia biroul de mișcare al sta

ției Losinoostrovskaia, de lingă 
Moscova, s-a anunțat prin telefon : 
la parcul de formare sosește un 
tren de marfă local.

— Văd — răspunde dispecerul, 
după ce aruncă o privire pe e- 
cranul televizorului. Acolo se pro
fila tot mai clar imaginea garnitu
rii care se apropia. Iată, se și ob
servă numărul locomotivei care 
remorchează un convoi lung de 
vagoane. Dispecerul răsucește un 
buton al televizorului și imaginea 
se schimbă. Pe ecran apare „co
coașa“ de triere cu evantaiul ei 
de linii. Dispecerul își apropie 
microfonul :

— Șeful de manevră 1 Ești gata 
să primești garnitura ?

— Gata ! — urmează răspunsul.
Camera operatorului de la co

coașa de triere seamănă cu un 
mare felinar de sticlă. în fața ope
ratorului de serviciu se vede ca 
în palmă întreaga „fabrică de 
marșrute“ cu linia ferată în pantă. 
Din locul unde ea ajunge pe un 
loc plan, căile se ramifică. De a- 
colo pornesc zeci de trenuri. Dar 
înainte de a se îndrepta spre țăr
murile Mării Albe sau ale Oceanu
lui Pacific, vagoanele cu diferite 
încărcături sînt triate la fel ca me
sajele poștale — după adrese și 
direcții.

Acționînd cîteva manivele și a- 
păsînd pe un buton al tabloului 
de comandă, operatorul urmărește 
dispozitivele automate care au în
ceput trierea. Vagoanele, cîte unul 
sau în grupuri, coboară de pe co
coașă. In fața lor acele se deschid 
singure și garniturile cresc văzînd 
cu ochii, ca și cum s-ar înșira pe 
un fir niște mărgele gigantice. 
■Toată această operație o efectu
ează fără participarea omului 
„creierul“ cocoașei automate —un 
dispozitiv cibernetic de memorare 
și o mașină electronică de calcul, 
îndată ce un vagon apare pe co
coașa de triere, aparatele „prind 
viață“. Intr-o fracțiune de secundă, 
o balanță și un radiolocator dau 
informații despre greutatea vago-
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nului și viteza de mișcare. Aceste 
date sînt transmise dispozitivului 
de memorare, iar de acolo mași
nii de calcul. Aceasta din urmă dă 
unor automate o „comandă“, o- 
prind vagoanele la locul necesar. 
La fel este automatizată trierea 
vagoanelor și la Sverdlovsk. îna
inte de descompunerea unei gar
nituri, operatorul introduce o fișă 
perforată în dispozitivul de con
trol și calcul și apasă pe butonul 
de pornire. Garniturile se formea
ză apoi automat.

Mașinile electronice de calcul 
au început să fie aplicate în trans
portul feroviar sovietic relativ re
cent, începînd din 1959; feroviarii 
s-au familiarizat repede cu elec
tronica. In afară de numeroase a- 
parate automate și mașini de cal
cul, au apărut primii „mecanici au- 
tomați“. Ei sînt înzestrați cu in
stalații cu program, care „memo
rează" profilul căii și alte date pe 
porțiuni cu o lungime pînă la 400 
de km. „Mecanicul automat“ efec
tuează instantaneu calcule compli
cate, albge singur regimul cel mai 
potrivit de mișcare a trenului și dă 
comanda de accelerare sau de 
micșorare a vitezei, de strîngere 
sau de slăbire a frînelor.

Primul „mecanic automat“ sovie
tic conduce trenuri electrice subur
bane de la Moscova și pînă la o- 
rașul Klin, Cu automate similare se 
asigură mișcarea trenurilor pe 
magistrala inelară a metroului din 
Moscova. Rezultatele arată că, în 
felul acesta, capacitatea de trafic 
a căilor ferate sporește cu 15 la 
sută, iar consumul de energie e- 
lectrică se reduce simțitor.

In U.R.S.S. se creează, de aseme
nea, un sistem de reglare automa
tă a mișcării trenurilor — un „dis
pecer automat". Din acest sistem 
face parte o mașină electronică de 
conducere, care reglează mișcarea 
și alege varianta ei optimă. S-au 
încheiat și probele de experimen
tare în exploatare a unui nou sis

tem de telecomandă fără contact 
pentru alimentarea cu energie e- 
lectrică a căilor ferate electrifica
te. Acest sistem permite unui sin
gur dispecer să conducă și să con
troleze funcționarea unor dispoziti
ve aflate la o mar« distanță de 
el. Pentru a închide sau deschide 
un aparat al substației, e suficient 
ca dipsecerul să răsucească cheia 
respectivă de la tabloul de coman
dă și să apese pe un butan. Sem
nalul electric emis ajunge la un 
dispozitiv electronic special; aici 
el este cifrat instantaneu și trans
mis substațiilotr de tracțiune. Acest 
sistem electronic de telecomandă a 
și fost introdus în unele sectoare 
ale căilor ferate din Moscova, Ok- 
tiabrsk. Siberia orientală și altele, 
deservind linii cu o lungime tota
lă de circa 5 000 de km.

Intr-un viitor apropiat, tehnica e- 
lectronică va fi folosită și pe alte 
căi ferate ale Uniunii Sovietice. A 
fost elaborat prototipul unui dispo
zitiv de calcul permanent, cu aju
torul căruia pot fi reproduse pro
cesele electrice șl electromecanice 
ce au loc în sistemul de alimenta
re cu curent electric, poate fi gă
sită varianta optimă de amplasa
re a substațiilor de tracțiune.

Tot mai mult sînt utilizate mași
nile electronice de calcul „Ural-1“ 
Ia proiectarea de noi linii de cale 
ferată. De pildă, o dată a fost ne
voie să se precizeze volumul lu
crărilor de terasament pentru 7 va
riante ale proiectului unei noi li
nii de cale ferată. Intr-o asemenea 
împrejurare, aplicîndu-se metoda 
obișnuită de calcul, ar fi fost ne
voie de cel puțin 30 de ore. Auto
matul a efectuat această operație 
în 15 minute și jumătate. Mașina 
„Strela“ a calculat construcția u- 
nui pilon pentru suspendarea con
ductorilor de contact în numai 10 
minute, în loc de 2 luni. Introduce
rea mașinilor electronice în lucră
rile de calcule inginerești deschide 
în fața proiectanților posibilități 
și mal vaste.

(Articol primit de la Agenția „Novosti”)



Marșuri pentru pace, împotriva
înarmărilor nucleare

17 000 participanți în Anglia
LONDRA 14 (Agerpres). — Marșul 

antinuclear Aldermaston — Londra, 
care a început la 12 aprilie, a con
tinuat.în cursul zilei de sîmbătă.

După cum relatează agențiile de 
presă, acest marș s-a transformat 
într-o puternică mișcare pentru pace. 
Alături de cele 10 000 de persoane 
care au pornit de la Aldermaston, pe 
parcurs s-au mai alăturat alte 7 000 
de persoane. Referindu-se la numă
rul participanților la această mișca
re antinucleară, corespondentul din 
Londra al agenției France Presse 
scrie: „Manifestația pentru pace din 
acest an organizată în Anglia este 
un mare succes, ea depășește cu 
mult previziunile cele mai optimiste 
ale organizatorilor care n-au prevă
zut decît o participare de 5 000 de 
persoane“.

în rîndul participanților la marș 
se află numeroși străini, printre care 
și Manolis Glezos, eroul național al 
Greciei.

Un caz neobișnuit s-a înregistrat 
în timpul marșului care a fost rele
vat amplu de presa britanică de 
sîmbătă. în timp ce vineri seara co
loana de manifestanți își continua 
drumul spre Londra, în rîndul parti
cipanților la marș au fost distribuite 
mii de manifeste în care sint dezvă
luite o serie de date secrete în le
gătură cu pregătirile autorităților 
britanice în vederea unui eventual 
război atomic.

Agenția France Presse relatează 
că circa I 000 de persoane care 
s-au desprins din rîndul manifestan- 
ților au încercat sîmbătă să pătrun
dă în interiorul unuia dintre obiec
tivele secrete dezvăluite de mani
feste, care se află într-o pădure în 
apropiere de șoseaua pe care se 
desfășoară marșul, însă încercarea 
acestora a fost zădărnicită de pu
ternicele cordoane de poliție care 
înconjurau obiectivul.

*
GENEVA 14 (Agerpres). — Agenția 

France Presșe anunță că în cursul după-

amiezii de 13 aprilie, 300 de partizani 
ai păcii din Lausanne (Elveția), membri 
ai organizațiilor de tineret care luptă 
împotriva înarmărilor nucleare, du ple
cat într-un marș antinuclear de două 
zile spre Geneva.

Pînă la localitatea Morges, situată pe 
malurile lacului Leman, unde partici- 
panții la marș au făcut primul popas, 
agenția France Presse subliniază că nu
mărul acestora a crescut la 500. Parti
zanii păcii, care demonstrează sub lo
zinca : „Participăm la acest marș în 
semn de protest împotriva pericolului 
înarmărilor atomice și pentru a sprijini 
proiectele de dezarmare generală", vor 
sosi duminică după-amiază la Geneva 
unde vor lua parte la un mare miting 
antinuclear organizat în fața Palatului 
Națiunilor Unite. (După cum se știe, în 
acest palat își desfășoară lucrările Co
mitetul celo.r. 18 state pentru dezar
mare). In fruntea coloanei de manifes
tanți, precizează agenția, se aflrj. un by- 
trîn în vârstă de 76 de ani, care a par
ticipat la mai multe marșuri de acest 
gen organizate în Marea Britanic și în 
Statele Unite.

Demonstrație in fata 
sediului O. N. U.

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
In piața clin fața sediului Organiza
ției Națiunilor Unite a avut loc o de
monstrație pentru pace la care au par
ticipat peste 6 000 de persoane. Ei pur
tau panouri cu lozincile „Să se pună 
capăt experiențelor nucleare“, „Să fie 
încheiat imediat un tratat cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare“.

Reprezentanții unui mare număr de 
organizații progresiste din S.U.A. — 
au cerut încetarea imediată a experien
țelor nucleare efectuate de S.U.A., 
curmarea cursei înarmărilor și a „războ
iului rece“, efectuarea dezarmării gene
rale și totale.

Participant la miting au hotărît să 
trimită scrisori șefilor de guverne cu 
cererea de a se încheia un acord cu 
privire la încetarea experiențelor și cu 
privire la dezarmarea generală și totală.

partidului, de reprezentanți ai sindi
catelor și ai tineretului din Zanzibar.

CAIRO. în capitala R.A.U. a fost 
dat publicității un decret cu privire 
la naționalizarea a 13 firme expor
tatoare de bumbac din această țară. 
Pînă în prezent, jumătate din capita
lul acestor firme aparținea statului. 
Acesta este al treilea decret din ul
tima săptămînă privind naționaliza
rea unor întreprinderi particulare și 
mixte din R.A.U. Duminica trecută au 
fost emise decrete cu privire la na
ționalizarea a 55 de fabrici de egre- 
nare a bumbacului din’Egipt și a 21 
brutării din Cairo.

In apărarea vieții 
lui Julian Grimau

PARIS 14 (Agerpres). — Opinia pu
blică democrată din Franța este profund 
îngrijorată de soarta lui Julian Grimau, 
membru al C.C. al Partidului Comunist 
din Spania, deținut în închisoare de au
toritățile franchiste. Congresul național 
al Asociației ajutorul popular francez 
a trimis la ambasada spaniolă de la Pa
ris o delegație pentru a exprima îngri
jorarea democraților francezi în legătu
ră cu știrile cu privire la răfuiala ce 
se pune la cale împotriva acestui pa
triot spaniol.

Delegația a înaintat ambasadei o re
zoluție a congresului în care se cere 
salvarea vieții lui Grimau. Diferite or
ganizații obștești și sindicate adresează 
autorităților din Madrid telegrame de 
protest împotriva persecutării lui Gri
mau.

Ziua libertății Africii
La 15 aprilie se sărbătorește Ziua libertății Africii. Cu 

acest prilej, oamenii iubitori de libertate, pace și progres 
de pretutindeni își exprimă solidaritatea lor cu lupta po
poarelor de pe acest continent pentru înlăturarea ulti
milor piloni ai colonialismului, pentru întărirea inde
pendenței naționale a tinerelor state africane.

Sub ochii generației noastre, sistemul colonial al im
perialismului se prăbușește definitiv sub loviturile miș
cării de eliberare națională, — parte integrantă a proce
sului revoluționar mondial. în condițiile formării și în
tăririi sistemului mondial socialist, ale ascuțirii crizei ge
nerale a imperialismului, ale luptei pentru asigurarea co
existenței pașnice a țărilor cu sisteme sociale diferite, pe 
continentul african și-au cucerit independența un mare 
număr de țări ; în prezent 4/5 din populația Africii și-a 
dobîndit independența de stat ; procesul continuă și 
se intensifică pe zi ce trece. Acest fapt îl confirmă lupta 
popoarelor în Angola și Mozambic, din cele două Rho- 
desii, din Kenya, Africa de sud-vest și Zanzibar, din 
toate teritoriile atît coloniale cît și cele aflate sub tu
telă. In condiții deosebit de grele, populația din Repu
blica Sud-Africană s-a ridicat la luptă împotriva regi
mului rasiștilor albi din această țară.

Imperialiștii caută prin forme și metode noi să men
țină dominația lor asupra popoarelor din fostele colonii, 
în acest scop, ei recurg la cele mai diverse metode —

de la intervenții militare și crearea de baze militare pe 
teritoriul țărilor africane pînă la folosirea unor mario
nete locale ale monopolurilor, gata să vîndă bogățiile și 
viitorul țării lor. Drama poporului congolez este unul 
din aspectele cele mai actuale și mai dureroase ale dispu
tei dintre monopoluri pentru menținerea privilegiilor lor. 
Neocolonialismul își găsește expresie și în atragerea 
unor state africane ca „asociate“ la Piața comună, ceea 
ce le deschide doar perspectiva de a continua să ră- 
mînă furnizoare de materii prime, depinzînd economi- 
cește de marile monopoluri.

In situația cînd sistemul mondial al socialismului de
vine tot mai mult factorul hotărîtor al dezvoltării sociale 
contemporane, noile manevre coloniale ale imperialis
mului au devenit mult mai greu de înfăptuit. Țările so
cialiste acordă un important ajutor material și moral ti
nerelor state africane, se dovedesc prieteni de nădejde în 
lupta acestora împotriva colonialismului sub toate for
mele și manifestările sale pentru apărarea suveranității 
naționale, pentru făurirea unei economii prospere, pen
tru un viitor mai bun.

De ziua libertății Africii, poporul romîn își reafirmă 
solidaritatea cu lupta popoarelor africane, urîndu-le 
succes deplin în eforturile lor pentru cucerirea și întă
rirea independenței naționale, pentru construirea unei 
vieți noi. în lupta pentru pace și progres social.

Un aspect de la tradiționalul 
marș, împotriva înarmărilor nu
cleare, de la Aldermaston spre 
Londra.

(Telefoto : Agerpres)

Senegalul reînnoiește 
cererea de a se convoca 

Consiliul de Securitate
NEW YORK 14 (Agerpres). — Agen

ția U.P.I. transmite că Senegalul a 
reînnoit cererea sa cu privire la convo
carea Consiliului de Securitate pentru 
discutarea recentei agresiuni portugheze 
împotriva acestei țări.

După cum se știe, avioane portu
gheze au întreprins la 9 aprilie un atac 
aerian împotriva satului Boumack, si
tuat în apropiere de frontiera Senega
lului cu Guineea portugheză.

Ousmane Soce Diop, reprezentantul 
Senegalului la O.N.U., a sosit la New 
York.

După cum relatează agenția France 
Presse, citînd cercuri bine informate din 
cadrul O.N.U., Consiliul de Securitate 
va fi convocat la 16 sau cel mai tîrziu 
la 17 aprilie. Agenția subliniază că re
prezentanții S.U.A. și Marii Britanii au 
exprimat anumite rezerve în ce privește 
oportunitatea convocării Consiliului de 
Securitate pentru discutarea acestei 
probleme.

Acești copil din 
tinăra republică 
Togo au început 
să deslușească 
primele slove. Nu 
este departe tim
pul cînd milioane
le de copii afri
cani se vor bucura 
de roadele învă
țăturii.

Țările socialiste - prieteni de nădejde

Situația din Laos
• Suvanna Fumma și Sufanuvong au sosit în Valea Ulcioarelor 

» Declarația reprezentantului forțelor Patet-Lao
VIENTIANE 14 (Agerpres). — Prin

țul Suvanna Fumma, primul minis
tru al Laosului. și prințul Sufanu- 
vong, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, au sosit la 14 aprilie în 
Valea Ulcioarelor. După cum rela
tează. agenția V.N.A., scopul călăto
riși lor în Valea Ulcioarelor este 
de a lichida încordarea care s-a 
produs după asasinarea lui Quinim 
Fôlsena, ministrul afacerilor exter
ne al Laosului, în urma activității a- 
nUmitor elemente corupte.

Suvanna Fumma a dat instrucțiuni 
severe pentru a se pune capăt cioc
nirilor care au avut loc aici.

După întîlnirea cu generalul Kong 
Le și cu generalul Sinkapo. anunță 
agenția Reuter, Suvanna Fumma a 
declarat ziariștilor că reprezentanții 
diferitelor grupări din Valea Ulcioa
relor s-au angajat să pună capăt 
luptelor pentru a-i da posibilitatea 
să aplaneze diferendele.

★
Generalul Sinkapo, reprezentant al 

comandamentului suprem al forțe
lor armate ale Patet-Lao, a primit 
pe membri ai Comisiei internațio
nale pentru Laos, cărora le-a vorbit 
despre evenimentele din Valea Ul
cioarelor.

Sinkapo a declarat că încordarea 
care domnește în Valea Ulcioarelor 
se datorește acțiunilor provocatoare 
ale ofițerilor reacționari cu înclina
ții proamericane care au împușcat

27 de soldați, au tras asupra unui 
detașament al trupelor Patet-Lao, 
rănind zece militari. Nu este vorba,' 
a subliniat Sinkapo, de un conflict 
între trupele neutre și forțele Pa
tet-Lao, ci de activitatea subversivă 
provocatoare pe care cercurile re
acționare o desfășoară în cîrdășie 
cu bandiți și provocatori.

După cum anunță postul de radio 
„Vocea Patet-Lao", Sinkapo a pro
pus primului ministru Suvanna 
Fumma să ordone trupelor neutre 
să îndeplinească întocmai obligații
le asumate în cadrul întîlnirii din 
4 aprilie, cînd cele două părți 
au căzut de acord să conti
nue consultările în vederea e- 
laborării unor măsuri comune îm
potriva sabotorilor și provocatori
lor și restabilirii rapide a păcii și 
liniștii în Valea Ulcioarelor.

Demista guvernului canadian
OTTAWA. După alegerile parla

mentare în care partidul conserva
tor a fost înfrînt, primul ministru al 
Canadei, John Diefenbacher, și-a 
prezentat la 13 aprilie demisia. Noul 
guvern canadian urmează să fie 
constituit de pariidul liberal, care 
nedeținînd însă majoritatea în par
lament trebuie să recurgă la spri
jinul altor partide.

SANAA. Agențiile de presă re
latează că președintele Republicii 
Yemen, Sallal, a declarat la 13 apri
lie că în cursul săptămînii viitoare va 
conduce o delegație a Yemenului la 
Cairo pentru a discuta problema posi
bilei aderări a Yemenului la Republi
ca Arabă Unită.

Situație încordată 
în nordul Kenyei

NAIROBI. în districtul nordic de 
frontieră din Kenya, locuit de so
malezi, pe care autoritățile engleze 
îl mențin sub administrația colo
nială, s-a înregistrat o nouă în

„Ajutorul dezinteresat al țărilor 
lagărului socialist și mai ales al 
Uniunii Sovietice este un ajutor fără 
nici un fel de condiții politice. El 
ne garantează crearea unei economii 
naționale independente, ne garan
tează condițiile pentru cucerirea a- 
devăratei independențe".

PLEAN KANIBA, diplomat din Re
publica Mali,

„Colaborarea statelor africane cu ță
rile socialiste îi obligă pe imperialiști 
să accepte compromisuri. Forța econo
mică a țărilor socialiste devine unul 
din cei mai importanți factori în elibe
rarea fostelor țări coloniale de sub do
minația trusturilor imperialiste.

Astăzi popoarele tuturor țărilor care 
au sfărîmat lanțurile colonialismului 
pot să pășească, în dezvoltarea econo
mică și socială, pe un drum corespun

zător intereselor lor — pe un drum ne- 
capitalist, care duce la consolidarea in
dependenței naționale“;

Din ziarul „GHANIAN TIMES", Accra.
„Cu cît legăturile dintre țările socia

liste și cele din Africa devin mai strîn- 
se, înțelegerea reciprocă este mai pu
ternică. Contactele directe de felul vizi
tei noastre contribuie la sțrîngerea aces
tor legături în lupta comună pentru 
pace și progres. Lupta popoarelor Afri
cii împotriva colonialismului, pentru in
dependență, este o luptă dreaptă și în 
care am simțit întotdeauna sprijinul ță
rilor socialiste. Lupta noastră se inte
grează în lupta generală pentru înfăp
tuirea dezarmării generale, pentru co
existență pașnică".

BANGOURA KANFORI, conducătorul 
delegației de tineret din Guineea, care 
ne-a vizitat țara.

Ultimele colonii
La sfîrșitul celui de-al doilea 

război mondial în Africa existau numai 
patru state independente: Liberia, Egip
tul, Uniunea Sud-Africană și Etiopia, 
în prezent în Africa și-au cucerit inde
pendența 33 de state. Au mai rămas 
însă 15 țări și teritorii sub dominația 
colonială

» PORTUGHEZE
ANGOLA — 1247 000 kmp J

4 400 000 de locuitori ;
GUINEEA PORTUGHEZĂ 

— 36 000 kmp; 571 000 de locuitori;.
MOZAMBIC — 783 000 kmp; 

6 200 000 de locuitori.

» ENGLEZE
BASUTOLAND — 30344

kmp; 685 000 de locuitori;
BE CHU AN AL AND — 712 000 

kmp; 334 000 de locuitori;
GAMBIA — 10 400 kmp; 300000 

de locuitori ;
KENYA — 583000 kmp; 6 500 000 

de locuitori;
N Y A S S A L A N D — 125 000 kmp; 

2 900 000 de locuitori;
RHODESIA DE NORD - 

752 000 kmp; 2 500 000 de. locuitori;
RHODESIA DE SUD — 

389 000 kmp; 3 200 000 de locuitori;
SWAZILAND — 17 400 kmp;-1 

240 000 de locuitori.
ZANZIBAR — 2 643 kmp;

300 000 de locuitori.

9 SPANIOLE
GUINEEA SPANIOLĂ — 

28 000 kmp; 217 000 de locuitori;
SAHARA SPANIOLĂ (de 

vest) — 310 000 kmp; 50 000 de locui
tori.

Un alt fel de „prieteni“
american Edwin A. La
in „CHICAGO DAILY

Tentativă de răsturnare 
a dictatorului din Haiti

PORT AU PRINCE. Agenția As
sociated Press anunță că în Haiti 
a avut loc un complot al armatei 
pentru răsturnarea dictatorului F. 
Duvalier. Complotul a fost înăbu
șit. Patru ofițeri din armata haitia- 
nă au cerut azil ambasadei Brazi
liei la Port au Prince. Un alt nu
măr de ofițeri au fost demiși din 
armată. Guvernul haitian nu a dat 
publicității amănunte în legătură 
cu acțiunea grupului de ofițeri.

LONDRA. Ziarul „Sunday Times“ 
relatează că un 
grup de peste 100 
de deputați labu
riști au adresat 
guvernului englez 
o petiție în care 
îi propun să cea
ră guvernului grec 
amnistierea celor
peste 1100 de deținuți 
zac în închisorile din Grecia.

KATMANDU. La 14 aprilie în ca
pitala Nepalului a avut loc într-un ca
dru festiv deschiderea primei sesiuni 
a Panclujatului Național — organul 
legislativ suprem al țării. Panclujatul 
Național, ales în conformitate cu noua 
constituție din Nepal, va înlocui 
vechiul parlament nepalez, dizolvat 
acum doi ani.

Eliberarea lui Rahman 
Muhammed

ZANZIBAR. Corespondentul din 
Zanzibar al agenției U.P.I. rela
tează că la 13 aprilie a fost eliberat 
din închisoare, după 50 de luni de 
detențiune, Abdul Rahman Muham
med, secretar general al Partidului 
naționalist din Zanzibar. El a fost în
temnițat de autoritățile coloniale pen
tru că a demascat teroarea și repre
siunile din această colonie situată în 
preajma litoralului Africii de est.

La eliberare, A. Muhammed a fost 
salutat de mii de simpatizanți ai

ALEXANDRIA. Sesiunea Consiliu
lui consultativ al Organizației de co
laborare economică a țărilor Asiei și 
Africii, care a avut loc la Alexandria, 
a luat sfîrșit la 13 aprilie. Participan- 
ții au discutat probleme privind crea
rea unei bănci afro-asiatice, politica 
comercială a țărilor din Asia și Afri
ca, schimbul de experiență și coor
donarea eforturilor dintre aceste țări 
în domeniul industriei și comerțului. 
In cuvîntările lor, delegații au subli
niat primejdia crescîndă care amenin
ță economia țărilor afro-asiatice din 
partea Pieței comune europene și ne
cesitatea întăririi legăturilor dintre 
țările africane.

AMMAN. Luînd cuvîntul în 
parlamentul iordanian, după ce s-a 
anunțat crearea de către R.A.U., Si
ria și Irak a unui stat federal, • Samir 
Rifai, primul ministru al Iordaniei, a 
declarat — potrivit agenției U.P.I. — 
că Iordania este „gata să i se alăture“ 
dacă „personalitatea și entitatea ei“ 
vor fi garantate.

cordare a situației. Agenția U.P.I. 
anunță că în urma unui incident 
care a avut loc la adunarea elec
torală organizată de Uniunea 
națională africană din Kenya 
(K.A.N.U.), un african a fost ucis, 
iar cîțiva răniți. Poliția a interve
nit folosind gaze lacrimogene. Au
toritățile au interzis circulația în 
timpul nopții.

NEW YORK. Ziarul „Miami 
Herald“ relatează că guvernele S.U.A. 
și Angliei au hotărît să construiască 
în comun pe Insulele Bahamas o bază 
experimentală pentru rachete desti
nate submarinelor. Pentru construcția 
acestei baze au fost alocate 100 mi
lioane de dolari.

NEW YORK. Partizanii sud-vietna- 
mezi au doborît alte două elicoptere' 
militare americane. Corespondentul 
din Saigon al agenției Associated 
Press precizează că doi piloți ameri
cani au fost răniți.

PARIS. A.F.P. anunță că autorită
țile elvețiene au arestat pe fostul că

pitan Jean-Marie Curutchet, care a 
preluat conducerea rețelei O.A.S. din 
Franța după arestarea lui Daniel 
Godot. Potrivit relatărilor agenției, în 
cercurile bine informate din Paris se 
consideră că autoritățile elvețiene nu 
intenționează să-l predea pe Curut
chet autorităților franceze. Totuși, a- 
cesta „va fi invitat să părăsească teri
toriul Elveției“.

Atentatorul la viața 
lui Kemisti a lost arestat

ALGER. Citînd o știre trans
misă de agenția „Maghreb Arab 

Press“., agenția 
France Presse, a- 
nunță că crimi
nalul care a tras 
asupra ministru
lui afacerilor ex
terne al Algeriei, 
Mohammed Ke
misti, a fost ares

tat. El se numește Mohammed 
Zenneddin Kenitra. Interogatoriul 
luat în primă instanță asasinului a re
liefat faptul că acesta activa în Aso
ciația studenților algerieni din Mont
pellier și Paris. Totodată, A.F.P. re
latează că starea lui Mohammed Ke
misti se menține gravă.

LONDRA In nordul Angliei și în 
Scoția drumurile sînt acoperite de ză
padă. în unele regiuni din Scoția gro
simea zăpezii este de 20 cm. Au apă
rut plugurile pentru a veni în ajutorul 
vehiculelor înzăpezite.

OSLO. După cum transmite cores 
pondentul din Oslo al agenției 
Reuter, un avion de pasageri aparți- 
nînd companiei de aviație „Flugfelag 
Islands“ s-a prăbușit la 14 aprilie 
înainte de aterizare pe aerodromul 
Fornebu din Oslo. Toți cei șapte pa
sageri și cinci membri ai echipajului 
au pierit.

Ziaristul 
hey scrie 
NEWS“ :

„A folosi 
pentru a 
nostru în Africa sună cam neplăcut ; 
cercetînd însă lista proiectelor ameri
cane pentru exploatarea vastelor resurse 
minerale ale acestui continent, trebuie 
să spunem că imperialismul Angliei, 
Franței, Belgiei și Portugaliei din sec. 
al XIX-lea este o bagatelă în compara
ție cu acest program... Dacă Africa n-ar fi 
decît o sursă de bogății minerale, atunci 
continentul ar oferi doar un subiect 
pentru publicațiile de specialitate. Dar 
lucrurile se complică foarte mult prin 
faptul că există milioane de indigeni a 
căror muncă este necesară la extrage
rea acestor minereuri și care pretind, 
cu o combativitate și înverșunare mai 
mică sau mai mare, că sînt membri cu 
drepturi depline ai rasei umane”.

★
„Unii oameni de stat din Occident 

vorbesc deseori despre faptul că ei 
sînt, chipurile, anticolonialiști și 
sprijină tinerele țări africane. Dar

termenul de imperialism 
caracteriza expansionismul

In luptă hotărită 
pentru libertate

Răscoala armată
tul acestui an tot nordul Angolei, întin- 
zîndu-se cu repeziciune și în regiunile 
centrale. In munții Sierra da Gamba s-au 
constituit primele grupuri 
care, după cum relatează 
tunisian „Afrique Action”,

a cuprins la îr.cepu-

de răsculați, 
săptămînalul 
cuprind fie

care cîte 150 de soldați înarmați și in
struit!. Aceste grupuri se reunesc în mo
mentul de față în detașamente de parti
zani cu o comandă unică, ceea ce arată 
că se află în plin proces de formare ar
mata națfonală de elfberare angoleză 
care in prezent numără peste 20 000 de 
oameni.

Deși slab înarmată, în principal cu 
puști și cu arme de fabricație proprie 
(mai ales „machete’’), armata răsculați- 
lor a dat și continuă să dea puternice 
lovituri trupelor colonialiste de pe în 
treg cuprinsul Angolei.

Nu încape nici o îndoială că lupta 
dreaptă a poporului angolez va triumfa.

ce ne-au adus nouă, congolezilor, 
banij pe care monopoliștii i-au in
vestit în „Union Minière" ? Exploa- 
tînd forța noastră de muncă, ei storc 
profituri uriașe, iar cu ajutorul a- 
genților de teapa lui Chombe de
clanșează chiar războaie“.

MUGONGO GHEMA 
Leopoldville

★
POSESIUNI SPANIOLE 

ÎN MAROC — orașele Ceuta și 
Melilla — 150 000 de locuitori; Ifni — 
52 000 locuitori.

■fc

AFRICA DE SUD-VEST 
(anexată la Republica Sud-Africană) — 
824 000 kmp; 572 000 de locuitori;

SOMALIA FRANCEZĂ — 
23 000 kmp; 80 000 de locuitori.

Piața Comună-«» primejdie 
pentru tinerele state africane

„Este ușor să-ți dai sea
ma că imperialiștii și co
lonialiștii sînt hotărîți să 
mențină țările Africii în 
poziția de furnizor de 
materie primă ieftină.

Dacă nu vom opune 
rezistență acestei amenin
țări și dacă ne vom lăsa 
tîrîți în Piața comună, e- 

' conomia Africii se va afla 
într-o situație de continuă 
dependență și supunere 
față de economia Europei 
occidentale. Aceasta desi
gur că va împiedica in
dustrializarea tinerelor 
state africane. Este impo
sibil să ne gîndim la dez
voltarea economică și in
dependența națională fără 
a dispune de o capacitate 
nestingherită de a menți
ne o puternică industrie. 
De aceea, acțiunile Pieței 
comune trebuie respinse 
deoarece ele vor avea ur
mări primejdioase din 
punct de vedere politic și 
economic pentru statele 
africane independente. 
Țările Pieței comune în
cearcă să înlocuiască ve
chiul sistem de exploata
re colonială printr-un sis
tem nou de colonialism 
colectiv, care va fi mai 
puternic și mai primej-

dios decît vechile nea
junsuri pe care ne stră
duim să le lichidăm pe 
continentul nostru...

Dacă se insistă atît ca 
noi să intrăm în comuni
tatea europeană, înseam
nă că noi posedăm ceva 
de care comunitatea are 
nevoie — și are o nevoie 
acută din moment ce în
cearcă să ne ispitească cu 
„ajutorul” lor. Atunci cînd 
nouă, statelor noi lipsite 
de experiență, ni se face 
„cinstea" de a fi primite 
în alianțe vest-europene, 
noi nu intrăm ca membri 
egali, ci ca furnizori de 
materie primă primind în 
schimb generozitatea ma
rilor industriași. Cît de 
mare este această genero-

*
„Puterile occidentale ar 

vrea să mențină tinerele 
state în situația de depen
dență economică. Unul 
din mijloacele acestei po
litici colonialiste mascate 
cu abilitate este „Piața co
mună". Așa-numita Comu
nitate Economică Euro
peană a reușit să-și supu
nă multe state africane, 
Germania occidentală are 
un rol principal în acest

Zitate, am văzut din trista 
noastră experiență acumu
lată într-o perioadă destul 
de îndelungată... Ne vorn 
afla în aceeași situație 
cunoscută pină acum de a 
primi prețurile cele mai 
reduse posibil pentru ma
teriile noastre prime, în 
timp' ce aceia dintre noi 
care sînt siliți să cumpe
re produse industriale, de
oarece sînt membri ai a- 
sociațiilor lor, vor plăti cu 
vîrf și îndesat. Statele 
noastre vor fi încătușate 
de legături care nu le vor 
mai da posibilitatea să se 
adreseze unei piețe libere 
pentru nevoile lor și pen
tru investițiile de capital".

KWAME NKRUMAH 
președintele Republicii 

Ghana
★

sens. Încă în 1927, Ade
nauer scria că niciodată 
nu trebuie scăpat din ve
dere țelul de a avea co
lonii proprii. Prin colabo
rarea despre care vorbește 
deseori acum cancelarul 
vest-german, el are în ve
dere colaborarea dintre 
robi și stăpini de robi",

SHEKU MAGONA, 
din Sierra Leone

O unitate de patrioți angolezi caro lupta împotriva colonialiștilor portughezi
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