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INMINELE DIN VALEA JIULUI Dezvoltarea
fondului silvic

încă o repetiție înaintea spectacolului de seară
Cineaștii amatoii pe teren. Poate că filmul lor nu va revoluționa cea de-a șaptea artă, 

dar cîte amintiri plăcute ale vacanței nu vor rămîne pe peliculă...
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Anii șesenalului au însemnat pen
tru minele din Valea Jiului o pe
rioadă rodnică de dezvoltare a ex
tracției de cărbune pe baza promo
vării largi a tehnicii și tehnologiei 
noi și a creșterii productivității 
muncii. în primii 4 ani statul à in
vestit în acest mare bazin carboni
fer al țării peste 1 328 milioane lei, 
din care 360 milioane numai pentru 
procurarea mașinilor și a utilajelor 
miniere. Acest însemnat volum de 
investiții a asigurat dezvoltarea și 
modernizarea minelor existente și 
punerea în funcțiune de noi capaci
tăți de producție. Un accent deosebit 
s-a pus pe extinderea minelor cu 
cărbune cocsificabil — Lupeni, Vul
can și Uricani — al căror spor de 
producție, în perioada 1959—1963, a 
depășit 1 000 000 tone. Au început și 
continuă lucrările pentru deschide
rea unor mine noi.

Acțiunea de mecanizare a lucră
rilor miniere a cunoscut de aseme
nea progrese importante. în pre
zent, față de 1959, în minele Văii 
Jiului numărul transportoarelor cu 
racleți în funcțiune a crescut cu 450 
bucăți, numărul locomotivelor de 
mină — cu 100, cel al mașinilor de 
încărcat — cu 50, al mașinilor de 
perforat cu peste 900 bucăți. în a- 
fară de aceste utilaje, așa-zis cla
sice, în abataje s-au introdus o se
rie de utilaje moderne cum sînt : 
plugul de cărbune,, combina cu tam- 
buri tăietori, haveze, foreze, trans
portoare blindate și altele, cu aju
torul cărora minerii noștri obțin in
dici înalți de productivitate.

O mare parte din mecanisme și 
utilaje se folosesc pentru mecaniza
rea operațiunilor cu volum mare de 
muncă fizică. încărcarea meca
nică în galerii reprezintă în acești 
ani o creștere de 2,5 ori/ tăierea și 
încărcarea mecanică în abataj — de 
peste două ori. La săpqrea puțuri
lor de mină, încărcarea mecanică a 
fost soluționată prin folosirea grei- 
ferelor.

Utilizarea noilor mașini și utilaje 
miniere a fost însoțită de introduce
rea. și extinderea procedeelor avan
sate de muncă. A fost extinsă 
metoda de exploatare cu front lung 
și cu susținere metalică. în timp 
de numai 4 ani lungimea galeriilor 
susținute metalic a crescut de la 
8 400 m la 50 900 m, încît s-a reu
șit ca peste 80 la sută din totalul 
lucrărilor miniere să fie susținute 
modern. Extinderea acestui gen de 
susțineri a contribuit la reducerea 
substanțială a consumului de lemn 
de mină, la îmbunătățirea condiții
lor de muncă și la micșorarea volu
mului lucrărilor de întreținere.

în scopul creșterii continue a pro
ductivității muncii și reducerii efor
tului fizic în abataje, începînd cu 
anul 1962 la mina Lupeni s-a trecut 
la mecanizarea totală a operațiilor 
în abatajele frontale. Este vorba de 
folosirea în complex a susținerii cu 
stîlpi hidraulici și grinzi în conso
lă, a transportoarelor blindate și a 
mașinilor de tăiere și încărcare -de 
tipul plugurilor și combinelor cu fîșii 
de tăiere îngustă. Prin aplicarea a- 
'cestui nou procedeu, productivitatea 
muncii în abatajele respective s-a 
dublat, iar vitezele de avansare au 
crescut cu 100 la sută. O metodă 
nouă de săpare a puțurilor, prin fo
losirea cofrajului mobil, introdusă 
pentru prima-dată la noi în țară la 
mina Dîlja, ne-a adus realizări deo
sebite. Pe lîngă viteza mare de 
avansare — 61 metri de puț săpat 
și betonat în luna noiembrie de că
tre minerii din brigada lui Dionisie 
Bartha — se realizează și 
muri reduse de lemn, 
manoperă.

Eforturile făcute de 
pentru dezvoltarea și 

consu-
cherestea și
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exploatărilor miniere, pentru lărgi
rea bazei tehnico-materiale a ex
tracției de cărbune se îmbină armo
nios cu munca și entuziasmul mine
rilor noștri. Oameni cu o înaltă ca
lificare și experiență în producție, 
mineri, tehnicieni și ingineri din Va
lea Jiului au învățat să prețuiască 
tehnica nouă, s-o folosească cu pri
cepere și rodnic. în întrecerea 
ciălistă dintre brigăzi, sectoare 
exploatări au ieșit la iveală
forme perfecționate de organizare a 
muncii, noi inițiative. în abatajele 
cameră s-a născut și s-a extins ini
țiativa „două cîmpuri în schimb și 
aripă". Ca urmare, vitezele de avan
sare în aceste abataje au sporit cu 
48 la sută față de 1959.

în abatajele frontale sînt tot mai 
frecvente cazurile cînd se realizează 
cîte două fîșii pe zi sau trei fîșii la 
două zile. Brigăzile conduse de Sa
bin Ghioancă și Petre Constantin de 
la Lupeni, Ștefan Lâszlb și Ion Cîș- 
laru de la Petrila, Alexandru Pîn- 
zaru de la Uricani, Augustin Deme
ter de la Dîlja și multe altele au 
înscris pe graficele de producție 
realizări remarcabile. După 4 ani de 
muncă însuflețită pentru îndeplini
rea sarcinilor ce le revin din Direc
tivele Congresului al III-lea al par
tidului, minerii din Valea Jiului ra
portează sporirea producției de căr
bune brut cu aproape 1,5 milioane 
tone de cărbune. Productivitatea 
muncii a crescut cu 35,6 la sută, ob- 
ținîndu-se pe această cale peste 94 
la sută din sporul producției despre 
care am amintit. Numai anul 
cut, prin 
muncii 
trimis 
128 000 
decît a

mineri

a anu- 
sporită

tre- 
creșterea productivității 

bazinul nostru carbonifer a 
economiei nationale cu 

tone de cărbune mai mult 
fost prevăzut prin plan.

★
Tabloul succeselor înregistrate în 

Valea Jiului în anii șesenalului se 
va îmbogăți în continuare cu noi 
realizări. Sarcinile de plan ale anu
lui în curs prevăd o creștere, față de 
1963, cu 250 000 tone a producției de 
cărbune și cu 4,8 la sută a produc
tivității muncii. Pentru îndeplinirea 
âcestor sarcini colectivele de 
s-au pregătit din vreme.

încă din a doua jumătate 
lui trecut s-a dat o atenție 
deschiderii și pregătirii noilor fron
turi de lucru menite să asigure rea
lizarea și depășirea producțiilor pla
nificate. La ora actuală gradul de 
asigurare este de 1,8 ani la rezerve 
pregătite și de 3,5 ani la cele des
chise. Respectînd succesiunea nor
mală de exploatare a straturilor de 
cărbune, ponderea straturilor subțiri 
crește în 1964 cu 15 la sută. Ex
periența dobîndită la mina Lupeni 
la extragerea cărbunelui din aceste 
straturi — susținere modernă, tăiere 
și încărcare mecanizată pe front 
lung — va fi extinsă și la minele 
Vulcan și Aninoasa.

Extinderea în continuare a proce
deelor moderne de lucru și folosirea 
mai judicioasă a capacității- mașini
lor și utilajelor constituie una din 
rezervele noastre principale în spo
rirea productivității muncii în aba
taje. Ne îngrijim, printre altele, ca 
1 450 000 tone de cărbune să fie ex
trase din abataje cu susținere meta
lică, 130 000 tone să fie extrase prin 
tăiere mecanică cu pluguri și com
bine ; luăm măsuri și pentru încăr
carea mecanizată a aproape 70 000 
mc de steril.

Metode și inițiative valoroase — 
săparea puțului cu cofraj mobil, 
„două cîmpuri pe aripă și schimb",

Ing. WILIAM SUD ER 
director general al Combina
tului carbonifer Valea Jiului

Patrimoniul forestier al regiunii 
Argeș este în continuă dezvoltare. 
Circa 8 000 ha au fost împădurite 
anul trecut, din care aproape jumă
tate cu rășinoase. S-au făcut plan
tații cu specii repede crescătoare : 
larice și duglas, pe o suprafață de 
peste 1 500 ha. în luncile rîurilor 
s-au făcut plantări cu plop negru 
hibrid și s-au înființat răchitării noi 
în zona viticolă pe 30 ha. Lucrări 
ample se fac și în acest an. Suprafețe 
întinse de teren degradat, mai ales 
în raionul Rm. Vîlcea, vor fi redate 
fondului silvic prin amenajarea de 
plantații de salcîmi. Pentru produ
cerea materialului săditor s-au or
ganizat pepiniere cu o suprafață to
tală de 11 000 ari, cele mai impor
tante fiind cele de la Govora și 
Găești. Vor continua lucrările de în
treținere și regenerare a arboretelor 
pe alte cîteva zeci de mii de hec
tare. Alături de silvicultori, la dez
voltarea patrimoniului forestier al 
regiunii Argeș contribuie, prin mun
că patriotică, țăranii colectiviști și 
mai ales tineretul.

EXCURSIILE COLKTMSTILOR

cultura dinLa Casa raională de
Odorhei se păstrează numeroase lu
crări realizate de membrii cercului 
de artă plastică, îniiințat cu cîțiva 
ani în urmă. Unele tablouri și de
sene ale acestora sînt cunoscute și 
din cîteva expoziții organizate în 
Capitală și la Tg. Mureș. Atelierul 
în care își desfășoară activitatea 
artiștii plastici amatori este o sală 
încăpătoare, bine luminată. -Cu aju
torul îndrumătorului artistic, cursan- 
•ții pregătesc schițe și - studii ale 
viitoarelor lucrări — compoziții, pei
saje citadine și industriale, portrete. 
De obicei, orele petrecute în atelier 
sînt precedate de vizite în întreprin
deri, plimbări pe străzile și în parcu
rile orașului. în prezent, — așa cum 
se vede și din fotografia de mai sus 
— artiștii plastici amatori din Odor
hei pregătesc lucrări pentru o nouă 
expoziție.

Apropierea zilelor de vacanfă s-a făcut 
simfită mai întii in cinecluburile studen
țești, unde numeroși cineaști amatori din 
rîndurile studenjilor s-au pregătit să prin
dă în obiectivul aparatului de filmat mani
festările organizate în acest răstimp. La 
4 februarie — întîia zi a vacanfei — la 
București, lași, Cluj, Brașov, mii de tineri 
s-au adunat pentru a participa la primele 
acfiuni desfășurate în cluburi și în casele 
de cultură. A fost inaugurată o perioadă 
de odihnă plăcută și instructivă, în care se 
înscriu spectacole, conferinfe, procese li
terare, întîlniri cu oameni de știință și 
artă, cu tineri din uzine, concursuri artis
tice și sportive. Vor avea loc, de aseme
nea, carnavaluri studențești și cicluri de 
filme. Continuînd o tradiție mai veche, 
studenții timișoreni întreprind excursii în 
munții Cernei și la băile Herculqne. Ei 
vor vizita, de asemenea, cele mai impor
tante obiective industriale și instituții cul
turale din regiune și din împrejurimi. La 
cele două cluburi din Timișoara au avut 
loc primele audiții de muzică simfonică 
și de operă. Studenții bucureșteni parti
cipă, în cadrul Casei de cultură și a clu
burilor din instituțiile de învățămînt su
perior, la spectacolele prezentate de so
liști ai Teatrului de Operă și Balet, ai 
Teatrului de operetă etc. ; Filarmonica de 
Stat din Cluj, Ansamblul „N. Bălcescu" și 
Filarmonica de Stat „Oltenia" din Craio
va au pregătit și ele spectacole pentru . 
viitorii ingineri, profesori, medici. Peste 
3 500 de
sitare ale țării își petrec vacanța pe Valea 
Prahovei. La Sinaia, Bușteni, Predeal, Pî- 
rîul Rece s-au amenajat tabere de odihnă.

tineri din toate centrele univer-

DUMINICA ÎN TARĂ
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 

Un nou grup de colectiviști din re
giunea Maramureș s-au întors du
minică dintr-o excursie prin țară. 
Timp de 6 zile, ei au vizitat cu au
tocarele O.N.T. întreprinderi indus
triale. unități socialiste din agricul
tură, obiective social-culturale. Iti- 
nerariul a cuprins orașele Cluj, Si
biu, București, Sinaia, Brașov, Tg. 
Mureș și altele. Au fost vizitate și 
stațiunile de odihnă de pe Valea 
Oltului și Valea Prahovei. La Cod- 
lea, Hărman și Cristian (regiunea 
Brașov), la Ștefănești (regiunea Ar
geș) și la Răscruci (regiunea Cluj), 
maramureșenii au fost oaspeții gos
podăriilor colective din aceste loca
lități. Aci au avut loc rodnice schim
buri de experiență, s-au legat prie
tenii. De la începutul anului, numă
rul colectiviștilor 
au făcut excursii 
la aproape 500.

din regiune care 
prin tară se ridică

ELEVI ÎN CONCURS
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — La 

Școala medie nr. 1 s-au întîlnit 550 
de elevi ai școlilor medii și profe
sionale din localitate, participant la 
concursul de literatură romînă. 
Temele concursului se referă la 
aspecte importante 
literaturii romîne.
rea elevilor în vederea concursului 
s-au ocupat profesorii de limba ro
mînă din școlile respective. Elevii

ale istoriei 
De pregăti-

care obțin cele mai bune note se 
califică în faza regională a con
cursului.

ÎNTRECEREA VIITORILOR
TEHNICIENI AGRICOLI

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — La 
Craidva s-a desfășurat duminică 
etapa regională a concursului „Vi
itori tehnicieni ai agriculturii 
socialiste", organizat de Consi
liul Superior al Agriculturii. Au 
luat parte reprezentanții tuturor 
școlilor tehnice agricole, hortivitico- 
le și veterinare din regiunea Olte
nia, cîștigători ai primei etape a 
concursului — faza pe școli. S-au 
clasat pe primele locuri reprezen
tanții Școlii tehnice agricole din 
Caracal, ai Școlii tehnice hortiviti- 
cole din Bechetu și ai Școlii tehnice 
veterinare din Malu. Mare. Cîștigă- 
torilor li s-au oferit, premii. în obiec
te. Ei îi vor reprezenta pe viitorii 
tehnicieni agricoli .din ■ regiunea Ol
tenia la faza interregională a con
cursului.

LA NOUA CASĂ DE CULTURĂ
CÎMPINA (coresp. „Scînteii"). — 

în noua casă de cultură inaugurată 
recent la Cîmpina — avînd o sală 
de spectacole cu o capacitate de 700 
locuri — Filarmonica de stat din 
Ploiești a prezentat duminică după 
amiază un concert simfonic. în 
cursul dimineții, orchestra' filarmo
nicii ploieștene a prezentat tot aci 
un concert-lecție pe tema : „Creația 
de operă oglindită în muzica simfo
nică“. La casa de cultură din Cîm
pina se desfășoară și o stagiune tea
trală permanentă. Teatrul de ’ staț, 
Teatrul de estradă, precum, și alte 
teatre din țară prezintă spectacole 
în fiecare săptămînă.

ești înconjurat de atîțiaPrimul start

face mult sport, se orga- desfășoară consfătuirea cine-Predeal se 
cluburilor studenfești din întreaga tară. In 
alte localități de munte s-au deschis ta
bere de schi.

Fotoreporterul nostru Gh. VinfilS pre
zintă alăturat cîteva imagini ale vacanfei 
studențești in taberele de la Sinaia și 
Predeal.

Firește, aici se 
nizează excursii la cabanele din împreju
rimi, unii studenți își trec cu acest prilej 
norme pentru „Insigna de polisportiv". 
La Predeal și-au dat întîlnire cei mai buni 
șahiști studenți din rîndurile cărora vor fi 
desemnați cîștigătorii campionatelor re
publicane universitare pe 1964. Tot la

îți dă destul trac, mai ales cînd 
suporteri

«TOR ? :
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Aici e ceva mai greu. In fața table
lor de șah se dispută titlul de 

campion universitar

Cocoșul-
Se aveau bine de mulți ani.

Unul era dulgher, celălalt pen
sionar. Vecini de treabă, oameni 
liniștiți. Erau și prieteni. Pînă 
și-a băgat cocoșul coada între ei. 
Era un cocoș pașnic, trecut de 
prima tinerețe. Avea o singură 
trăsătură negativă : cînta în pu
terea nopții. La primul, la al doi
lea, la al treilea cintat al cocoșu
lui. După canoane. Cînd saluta 
dinsul zorile, vibrau geamurile 
pînă-n Popa Nan. Amuțeau cea
surile de ciudă. N-avea rival în 
cartier. Era un gornist de prima 
clasă.

Concertele lui deranjau pe 
pensionar. S-a dus omul la 
dulgher — stăpînul cocoșului. 
I-a cerut să-l sacrifice pe 
altarul amiciției lor. Dulgherul a 
refuzat. S-a oferit să-i cumpere 
un alt cocoș, cu resurse vocale 
mai modeste.. A refuzat și de 

, data astă. Era intratabil. Ținea 
la cocoș ca la ochii din cap.

Tratativele au eșuat. Au izbuc
nit certurile. Obiectul discordiei 
lor se plimba prin curte, pașnic 
și nevinovat. In schimb, cei doi 
vecini se priveau zbirliți ca doi 
cocoși. S-au schimbat diferite 
amabilități. S-a făcut uz de 
unele epitete. Totuși, combatanții 
s-ar 'mai fi putut împăca. Dar 
pensionarul a avut o inspirație 
nefericită. I-a insultat cocoșul. A 
spus : cocoșul tău e tebecist. Mî- 
nia e un rău sfătuitor. Ei, asta 
era prea mult. Cearta s-a aprins 
cu o noiiă putere. Nu mai era de 
trăit — au declarat cei doi. Să 
mergem la comisie — au 
hotărît ei.

Comisia de împăciuire e com
pusă din patru oameni. Patru oa
meni serioși au fost nevoiți să se 
ocupe de povestea cu cocoșul. S-a 
făcut dosar, s-au redactat hotă-

INNSBRUCK (Agerpreș).—Aseară, 
la „Eisstadion“, în cadrul unei.im
presionante festivități, s-a încheiat 
cea de-a IX-a ediție a Jocurilor 
olimpice de iarnă. La festivitate‘au 
asistat, președintele. Austriei, Adolf de-a IX-a „Olimpiadă albă" 
Schärf, și alte personalități oficiale. 
Avery Brundage,, președintele Comi
tetului olimpic internațional, după 
ce a mulțumit țării gazdă pentru 
contribuția adusă la reușita marii 
competiții, ■ a declarat închise Jocu
rile olimpice de la Innsbruck. Fia-, 
căra olimpică a fost stinsă, iar dra
pelul alb cu cele 5 cercuri coborit 
de pe cel mai înalt catarg.

Olimpiada de la Innsbruck se în
scrie ca un eveniment remarcabil în 
istoria sporturilor de iarnă. Timp de 
12 zile, 1 300 de sportivi, reprezentînd 
36 de țări, au oferit în munții Tiro- 
lului un spectacol de o rară frumu
sețe, urmărit de milioane de spec
tatori și telespectatori din întreaga 
lume. Pe pîrtiile de schi și bob, pe 
patinoare și pe trambuline, nivelul 
tehnic al întrecerilor a depășit tot 
ceea ce s-a realizat în edițiile pre
cedente. S-au stabilit 4 noi recorduri

olimpice, au fost doborîte toate re
cordurile pîr.tiilor și. pistelor de 
gheață din Innsbruck, s-au înregis
trat performanțe care depășesc orice 
pronosticuri. în ansamblul său, cea 

. a fost
dominată de reprezentanții Uniunii 
Sovietice. Ca și la Cortina d’Ampezzo 
sau la Squaw Valley, echipa 
U.R.S.S. a ocupat locul întîi în cla
samentul pe medalii. Un succes ieșit 
din comun a. repurtat Lidia Skobli
kova, fenomenala patinatoare care a 
obținut 4 medalii de aur și a deve
nit recordmana absolută a tuturor 
olimpiadelor de iarnă.

Austria, țara gazdă, a avut o com
portare foarte bună, ocupînd locul 
doi. Deși la un moment dat succe
sele schiorilor alpini din Franța pu
neau sub semnul întrebării presti
giul schiorilor austrieci, aceștia au 
reușit în ultimele zile să obțină două 
concludente victorii la coborîre (prin 
Christi Haas) și Ia slalom specia] 
(prin Pepi Stiegler). în acest fel 
duelul franco-austriac în domeniul 
schiului alpin s-a terminat la egali
tate (3—3). 

rîri, au fost ascultați martori. 
Combatanții nu s-au împăcat pe 
teren. Tribunalul să decidă — au 
spus ei, neînduplecați.

Și a venit rîndul tribunalului. . 
Instanța de judecată e compusă 
din președinte, procuror, doi ase
sori populari, un secretar. Alți 
cinci oameni serioși s-au văzut 
nevoiți și ei să se ocupe de 
povestea cu cocoșul. Alt'dosar, 
alte hîrtii, alte depoziții, alte 
termene. Registratura, arhiva, bi
roul de executări etc. au avut și 
ele de înregistrat, șnuruit, în- 
dosariat. S-a pledat — pro și con
tra cocoșului. Doi se ceartă pe ■ 
fleacuri — și douăzeci trebuie 
să-și piardă vremea ca să-i îm
pace.

Desigur, e dreptul lor să se 
judece. Dar mai există pe lumea 
asta și bunul simț, mintea cea de 
pe urmă. Ce ne-am face dacă de 
fiecare cocoș sau pisică am avea 
atîta bătaie de cap ? Deprinderea 
de a-ți respecta vecinul, de a 
căuta să trăiești în bună înțele
gere cu el, te scutește pe dum
neata de nervi, procese, timp 
pierdut. Pe alți zeci de oameni îi 
scutește de supraîncărcare cu 
treburi de pomană:

...La ora cînd încheiem aceste 
rînduri, aflăm că cocoșul și-a 
dat obștescul sfîrșit. N-a mai 
așteptat rezultatul procesului. A 
avut o răceală la plămîni.

Să vedem acum ce vor face 
beligeranții. Vor continua lupta ? 
Sau se vor împăca deasupra 
mormântului proaspăt al cocoșu
lui ? Oricum ar fi, pe „lumea cea
laltă.“ cocoșul își va. rîde în gușă, 
fericit că a dat atîta de furcă oa
menilor de pe lumea aceasta.

a luat sfirsit
Țările scandinave (Norvegia,' Fin

landa și Suedia), s-au prezentat mai 
bine decît la. ultimele două, ediții, 
impărțindu-și medaliile de aur la 
probele nordice de schi și sărituri de 
la trambulină.

Nu au lipsit nici surprizele. Un a- 
merican aproapè necunoscut — Mac 
Dermott — a cîștigat proba de 500 
m patinaj viteză, canadienii și en
glezii i-au învins pe italieni la bob, 
in ciuda faptului că aceștia aveau nu 
numai un palmares excepțional, dgr 
?i o mare rutină a coborîrilor cu bo
lizii de. oțel pe pîrtia de gheață.

Dincolo de rezultate și performan
țe, cea de-a IX-a „Olimpiadă albă" a 
cost o impresionantă manifestare a 
spiritului olimpic prin aportul adus 
cauzei prieteniei și înțelegerii-reci
proce dintre tinerii sportivi care, la 
fiecare 4 ani, își dau întîlnire sub 
steagul alb, împodobit cu cele 5 
cercuri simbolice.

Miile de sportivi și oficiali și-au 
luat rămas bun de la gazde, urmînd 
a se întîlni la viitoarea „Olimpiadă 
albă". „La revedere Innsbruck 1“, 
„La revedere, la Grenoble 1“,
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MUIA DE PARTID LA NIVELUL
In trecut, Maramureșul, vestit prin 

minunatele sale plaiuri și portul lo
cuitorilor, era tot atît dé vestit prin 
sărăcia și bolile care secerau zeci de 
mii de vieți, prin neștiința de carte 
a populației.

“UStrafe vie a politicii consec
vente a partidului de industrializare 
socialistă, de dezvoltare proporțio
nală a tuturor regiunilor țării, pe 
harta economică a regiunii Mara
mureș au apărut în ‘ anii puterii 
populare 30 de întreprinderi și uni
tăți noi, cu o înaltă tehnicitate, iar 
alte 70 de unități au fost moderni
zate și reutilâte. NUmăi în ultimii 
patru ani pentru dezvoltarea eeo^ 
nomică și social-cultlirală a regiunii 
au fost investite sufhe care totali
zează peste 3.0 miliarde lei.

Darea de seamă a comitetului re
gional de partid, prezentată de to
varășul Iosif Uglar, prim secretar al 
comitetului regional, și discuțiile pe 
marginea ei la conferința regională 
de partid, care s-a ținut în zilele de 
1-2 februarie, au prilejuit trecerea 
în revistă a realizărilor obținute de 
la precedenta conferință, dezbaterea 
aprofundată a celor mai importante 
probleme ridicate de înfăptuirea 
programului de dezvoltare a eco
nomiei naționale trasat de Congre
sul al III-lea ai P.M.R. în cadrul 
lucrărilor conferinței au fost anali
zate multilateral problemele muncii 
de partid și economice, subliniin- 
du-se că organele și organizațiile 
locale de partid au pus în centrul 
preocupărilor lor problemele esen
țiale ale producției, au antrenat 
masa largă a muncitorilor și tehni
cienilor la realizarea sarcinilor de 
plan. Prin munca harnică, entuzias
tă a colectivelor de întreprinderi, 
în ultimii doi âhi producția indus
trială globală a fost realizată în pro
porție de 102.07 là Sută, creșterea 
față de 19(51 fiind de 20,5 la sută. 
Numai sporul de producție realizat 
în 1963 față de 1961 este de aproa
pe două ori mai mare decît întrea
ga producție a regiunii în anul 1938.

Din dezbaterile conferinței a reie
șit că la temelia tuturor succeselor 
obținute în dezvoltarea economică 
și social-culturală a Maramureșului 
se află întărirea continuă a organi
zației regionale de partid, creșterea 
rolului ei conducător în toate dome
niile de activitate. Organizațiile de 
partid s-au întărit prin primirea în 
partid a celor mai buni și mai îna
intați oameni ai muncii. A crescut 
competența organelor și organiza
țiilor de partid în conducerea eco
nomiei.

Intrarea în funcțiune a noi capa
cități de producție în industria mi
nieră, principala ramură a econo
miei regiunii, întărirea organizații
lor de partid din aceste întreprin
deri, munca plină de elan a mineri
lor au contribuit la sporirea produc
ției de minereu extras și prelucrat 
în anii 1962—1963. în această pe
rioadă, exploatările miniere Băiuț. 
Cavnic și-au dublat capacitatea de 
producție. Tov Grigore Ciocan, prim 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Raia Mare, ing.Gheorghe Co- 
dreanii, directorul Trustului minier 
Maramureș, au subliniat în cuvîh- 
tul lor rezultatele bune obținute și 
de exploatările miniere Săsar, Her- 
ja și altele în realizarea planului și 
sporirea productivității muncii. în 
aceste unități au fost, extinse me
todele de muncă de înaltă producti
vitate — exploatarea minereului 
prin înmagazinare, pușcarea selec
tivă etc. în locurile-cheie au fost re
partizați membri și candidați de 
partid cu temeinică pregătire, s-a 
îmbunătățit munca politică-educati- 
vă de masă. Organizațiile de partid 
au îndrumat sindicatele în vederea 
generalizării experienței înaintate și 
extinderii unor inițiative de mare 
eficacitate, printre care cele referi
toare la trimiterea numai de mine
reu de bună calitate Rotațiilor și 
scurtarea termenului de reparații în 
instalațiile de preparare ; s-a extins 
propaganda tehnică, au fost mai 
bine organizate cursurile de califi
care.

Tov. Gheorghe Marin, șeful ex
ploatării miniere Cavnic, Mihai Da
mian, secretarul unei organizații de 
bază de la exploatarea Baia Sprie, 
și alți delegați au arătat însă că, a- 
lături de întreprinderi miniere cu 
rezultate bune, mai sînt altele, ca 
cele din Baia Sprie, Baia Borșa, 
Nistru care, din cauza deficiențe
lor în organizarea muncii și trans
portul muncitorilor, a aprovizionă
rii defectuoase a locurilor de mun
că cu scule și matet’iale, nu și-au 
realizat sarcinile de plan. Conferin
ța a cerut conducerii Trustului mi
nier să se preocupe cu mai mult 
simț de răspundere de aplicarea mă
surilor stabilite pentru ridicarea ni
velului tehnic al producției, mecani
zarea muncilor în subteran, iar or
ganizațiilor de partid — să îmbună
tățească munca politico-organizato- 
rică pentru realizarea ritmică a sar
cinilor de plan. în Maramureș cu
noaște o puternică dezvoltare indus
tria chimico-metalurgică, a cărei 
producție a crescut cu 27,4 la sută 
față de anul 1962. Succese importan
te au înregistrat și întreprinderile 
constructoare de mașini din regiu
ne. Dotarea lor cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, aplicarea în pro
ducție a unor procedee tehnologi
ce moderne, cum sînt Sudarea se
miautomată, forjarea în matrițe, 
turnarea în ferme întărite cu bioxid 
de carbon, au dus la creșterea pro
ductivității muncii și la îmbunătă
țirea calității produselor. Referin- 
du-se la activitatea Uzinelor „Unio“ 
din Satu Mare și a Uzinei mecanice 
pentru repatații de mașini și utilaje 
miniere din Baia Mare, tov Paul 
Nagy, prim secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Satu Mare, și 
Vasile Gîta, secretarul Comitetului 
de partid de la Uzina „Unio", au 
scos în evidență posibilitățile largi 
de valorificare a noi rezerve de pro
ducție printr-o mai bună organizare 
a muncii, prin aprovizionarea ritmi
că cu materialele necesare, utiliza
rea ta întreaga capacitate a mașini
lor și a utilajelor. Conferința a su
bliniat că e necesar să sporească 
preocuparea organizațiilor de partid

Conferința organizației regionale de partid Maramureș
a corpului tehnico-ingineresc din a- 
ceste întreprinderi pentru îmbună
tățirea Continuă a calității și a per
formanțelor tehnice ale produselor 
executate.

Pădurile ocupă peste 31 ia sută 
din suprafața regiunii Maramureș. 
Luptînd pentru traducerea în viață 
a Directivelor celui de-al III-lea Con
gres al partidului, oamenii muncii din 
Sectorul forestier au obținut rezultate 
cu mult superioare celor din anii 
precedenți. Tov. Dumitru Lupșa, di
rectorul Direcției regionale a econo
miei forestiere, a arătat că în 1963 
indicele de utilizare a masei lem
noase la fag a ajuns là 64,6 la sută, 
față de 50,9 la sută în 1961, iar pon
derea buștenilor pentru cherestea a 
crescut de la 37,2 la sută, la 47,4 la 
sută. Din lucrările conferinței s-a 
desprins ca o sarcină importantă a 
organizațiilor de partid din sectorul 
forestier desfășurarea urtei sistema
tice acțiuni politicc-organizatorice 
pentru creșterea productivității mun. 
cii, îmbunătățirea indicilor de folo
sire a mecanismelor; realizarea nu
mai de produse de calitate supe
rioară.

De la conferința trecută, în ora
șele și în centrele muncitorești din 
regiune s-au dat în folosință 2 230 
apartamente moderne. Vorbitorii au 
relevat că în ultimul timp s-a îm
bunătățit activitatea în domeniul 
construcțiilor social-culturale, îndeo
sebi al construcțiilor de locuințe ; a 
crescut nivelul calitativ al lucrărilor 
de finisare, iar la elaborarea pro
iectelor au fost obținute rezultate 
bune în adoptarea unor soluții eco
nomicoase, care aU dus lă ieftinirea 
costului pe apartament, odată cu 
creșterea confortului. Conferința a 
cerut comitetului regional, comitete
lor raionale și orășenești de partid 
să acorde o atenție permanentă în
făptuirii planului de investiții pe 
anul în curs, grăbirii execuției și 
punerii în funcțiune la nivel calita
tiv superior, în primul rînd, a lucră
rilor începute.

★

Un loc important în cadrul dez
baterilor conferinței au ocupat 
problemele agriculturii. Datorită 
muncii harnice a lucrătorilor din 
G.A.S. și colectiviștilor, sprijinului 
acordat de stat, muncii politice 
desfășurate de organele și organi
zațiile de partid, în regiune s-au ob
ținut succese în sporirea producției 
agricole. Cu tot timpul nefavorabil 
de anul trecut, gospodăriile de stat 
au recoltat în medie, de pe su
prafețe întinse. 2053 kg grîu la 
hectar și 2 615 kg de porumb. Nu
meroase gospodării colective, prin
tre care cele din Lucăceni, Ciufnești, 
Domănești, Boghiș. Mărtinești. au 
strîns mai mult de 2 000 kg 
grîü la hectar, iar la G.A.C. Tiream. 
Foeni, Ambud, Ardusat, Călinești 
etc. s-au cules între 2 800 și 4 000 kg 
de porumb boabe la hectar.

— în ultimii doi ani — a arătat tov 
Vasile Dorea, președintele gospodă
riei colective din Mireșul Mate — 
producția medie de porumb a fost la 
noi de circa 4 500 kg boabe la hec
tar. Această recoltă se datorește fap
tului că am învățat să lucrăm mai 
bine pămîntul precum și sprijinului 
pe care-1 primim din partea meca
nizatorilor și specialiștilor. Pentru 
porumb am arat din toamnă tot te
renul și l-am îngrășat bine, am fo
losit sămînță hibridă, am semănat 
și am îngrijit bine cultura.

Din darea de seamă și din cuvîn- 
tul mai multor delegați a rezultat 
însă că există condiții de a se ob
ține în toate gospodăriile de stat și 
colective producții mult mai mari de 
grîu. porumb și alte culturi; în con
diții pedoclimatice asemănătoare, 
recoltele diferă mult de la gospodă
rie la gospodărie, de la o brigadă la 
alta, de la tarla la tarla. Gospodă
riile de stat din Dorolț, Culciu Mare 
și Acîș, de pildă, au realizat produc
ții mici și la un preț de cost ridicat, 
deși condițiile de climă și sol nu se 
deosebesc față de ale altor gospo
dării cu rezultate bune, cum sînt 
G.A.S. Halmeu și Satulung.

— în 1963 noi am obținut pe su
prafețe destul de mari 5 000 kg de 
porumb la ha — a spus tov.Rus Io- 
naș, președintele G.A.C. Călinești, 
raionul Oaș. O asemenea producție 
nu s-a pomenit prin părțile noastre. 
Unele parcele au dat însă recolte 
mai mici la hectar, fiindcă pè acest 
teren n-ati fost aplicate cele mai 
bune metode agrotehnice. Aceasta 
ne-a demonstrat că există rezerve 
mari de sporire a recoltei, iar veni
turile colectiviștilor vor spori mult 
dacă pe toate suprafețele vom apli
ca bine și la timpul potrivit meto
dele agrotehnice înaintate

Discuțiile purtate în conferință au 
reflectat hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor lucrătorilor din G.A.S. și 
a colectiviștilor de a aplica la timp, 
în cele mai bune condiții și pe toate 
suprafețele, metodele agrotehnice a- 
vansate, îneît să realizeze produc
ții mari în toate gospodăriile.

O mare atenție a acordat confe
rința creșterii animalelor. Tov. ing. 
Aurel Lupșan, directorul Stațiunii 
experimentale Livada, Maria Zi- 
daru, Erou al Muncii Socialiste, 
președinta gospodăriei colective din 
Ambud. și alți vorbitori au subliniat 
că în regiune există condiții dintre 
cele mai bune pentru dezvoltarea 
zootehniei . pășuni întinse și supra
fețe mari de finețe, mulți crescători 
de animale pricepuți, rasé bune 
de animale, cunoscute în întreaga 
țară, care pot da producții mari de 
lapte și carne Dezbaterile au subli
niat că în ultimii ani au fost obți
nute rezultate bune în sporirea efec
tivelor de animale proprietate ob
ștească. în condițiile creșterii con
tinue a efectivelor, multe uni
tăți agricole socialiste au reușit 
să sporească simțitor producția a- 
xiimalieră. Gospodăriile colective din 

Petrești, Căuaș, „Someșul" din Satu 
Mare și altele au realizat producții 
de lapte mai mari decît media pe 
regiune. Gospodăriile de stat din re
giune au reușit să obțină în mediê 
pe 1963 Cîte 6,03 kg de lîriă dé là 
fiecare oaie tunsă ; de la 4 021 oi, 
lucrătorii de la G.A.S. Chereușa au 
realizat o producție medie de 8,60 
kg de lînă.

Din dezbaterile conferinței a re
ieșit că aceste rezultate sînt însă 
departe de a corespunde condițiilor 
favorabile existente, Referindu-se la 
deficiențele din acest important 
sector de producție, mai mulți dele
gați au subliniat necesitatea Ca or
ganele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare și consiliile agri
cole să sprijine gospodăriile colec
tive în realizarea integrală a planu
lui de creștere a animalelor din pră- 
Silă proprie și cumpărări. Vor tre
bui ajutați să crească mai multe a- 
nimale colectiviștii și țăranii cu 
gospodărie individuală din zonele 
de deal și munte, a căror îndeletni
cire de bază este creșterea anima
lelor. Aceasta va asigura producăto
rilor însemnate venituri bănești și 
va contribui la sporirea efectivelor 
pe regiune.

Conferința a cerut organelor lo
cale de partid și de stat, con
ducerilor unităților agricole so
cialistă să adopte cele mai chibzuite 
măsuri privind asigurarea bazei fu
rajere, sporirea productivității pă
șunilor, organizarea rațională a 
muncii la fermele de animale, creș
terea în cele mai bune condiții a a- 
nimalelor tinere, urmărirea atentă a 
modului cum Se realizează planul 
montelor și fătărilor etc.

Una din principalele condiții dé 
îmbunătățire à activității lucrători
lor din sectorul zootehnic, de reali
zare a unor producții sporite, s-a a- 
rătat în conferință, este răspîndirea 
experiănței unităților agricole so
cialiste fruntașe.

— Sînt în raion gospodării bune, 
care obțin producții mari de lapte, 
lînă și carne — a arătat tov. Adrian 
Rogojan, președintele Consiliului a- 
gricol raional Carei. în alte gospo
dării nu se organizează însă bine 
baza furajeră, iar mulgătorii și cei
lalți colectiviști care lucrează la 
ferme nu îngrijesc animalele cu a- 
tenție potrivit metodelor avansate. 
Deficiențele vor fi înlăturate în mă
sura în Care ne vom îngriji de răs
pîndirea sistematică a experienței 
înaintate, ca ea să devină un bun al 
tuturor lucrătorilor în zootehnie.

★

Darea de seamă și numeroși dele
gați. printre care tov Petre Sîghear- 
tău și Gh. Govor, membri ai birou
lui comitetului regional de partid 
Mihai Danciu, prim secretar al Co
mitetului raional P.M.R. Vișeu, s-au 
referit la progresele realizate în îm
bunătățirea stilului și a metodelor de 
muncă ale organelor locale de 
partid. Comitetul regional a dezbă
tut sistematic cele mai importante 
probleme ale vieții interne de 
partid, ale activității economice și 
social-culturale. Membrii comitetu
lui regional, ai comitetelor raionale 
și orășenești de partid își desfășoa
ră cea mai mare parte a. activității 
pe teren, ajutînd organizațiile de 
partid să înfăptuiască sarcinile în 
bune condiții. De mare efica
citate în munca de îndrumare 
și control s-a dovedit trimiterea în 
organizațiile de bază a unor colec
tive alcătuite din activiști de 
partid, de stat și ai organizațiilor de 
masă și conduse de membri ai bi
roului comitetului regional de partid. 
Cu sprijinul lor au fost analizate 

• aprofundat diferite aspecte ale acti
vității de partid, economice și 
cultural-educative, s-au realizat 
progrese în sintetizarea și generali
zarea experienței pozitive, în îmbu
nătățirea stilului și a metodelor de 
muncă ale organizațiilor de partid. 
Comitetul regional de partid s-a o- 
cupat cu mai multă grijă de selec
ționarea, creșterea și promovarea 
cadrelor, activul de partid a fost a- 
tras permanent la rezolvarea prin
cipalelor sarcini aflate în fața or
ganelor și organizațiilor de partid. 
Conferința a cerut noului comitet 
regional să îmbunătățească con
trolul înfăptuirii hotărîrilor, să se 
preocupe continuu de întărirea or
ganizațiilor de bază din construcții 
și de, 1a gurile de exploatare fo
restieră.

Conferința a dezbătut proble
me privind activitatea ideologi
că și cultural-artistică de masă. 
Tov. Nicolae Roman, secretar al co
mitetului regional de partid, și alți 
delegați au arătat că, deși au fost 
obținute progrese în îmbunătățirea 
conținutului propagandei de partid 
și a muncii politice de masă, orga
nizațiile de partid vor trebui să a- 
corde o atenție mai mare muncii de 
educare comunistă a maselor, spo
ririi continue a eficacității practice 
a tuturor formelor activității poli
tico-educative.

In cuvîntul lor. Sculptorul Vida 
Gheza, maestru emerit al artei, pre
ședintele Comitetului regional pen
tru cultură și artă, Gheorghe Cosma, 
directorul Școlii medii ..Mihail Emi- 
nescu“ din Satu Mare, Vasile Balogh, 
secretarul comitetului de partid din 
Uzina .,1 Mai“-Baia Mare, s-au refe
rit la căile de înfăptuire a sarcini
lor tfasate de partid privind ridi
carea continuă a nivelului activi
tății ideologică și cultural-artistice 
de masă

*
In încheierea lucrărilor conferin

ței a luat cuvîntul tovarășul Leontin 
Sălăjan, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.,. caré a 
transmis conferinței un cald salut 
din partea Comitetului Central 
al partidului, à Biroului Politic 

și din partéa tovarășului Gliéorghe 
Gheorghiü-Déj personal.

Vorbitorul a trecut în revistă 
principalele realizări obținute de 
poporul noStru în aplicarea Directi
velor Congresului al III-lea al 
P.M.R., Sarcinile ce-i stau în față. 
CălăUzindu-se neabătut de învăță
tura markist-leninistă, partidul a 
pus un accent deosebit în întreaga 
sa activitate pe înfăptuirea consec
ventă a politicii de industrializare 
socialistă a țării, pe dezvoltarea in
dustriei grele și în special a indus
triei constructoare de mașini. Aceas
ta s-a dovedit, précüm arată prac
tica, singura cale pentru făurirea 
unei economii complexe, echilibrate 
și armonios dezvoltate, cu Un ritm 
rapid de creștere Și cu posibilități 
largi de a valorifica superior resur
sele naturale și de muncă. O ilus
trare grăitoare a avîntului industriei 
noastre este creșterea producției in
dustriale în perioada 1960—1963, cu 
un ritm mediu anual dé 15 la sută, 
față dé 13 la sută cît era prevăzut, 
în cadrul industriei grele, cel mai 
rapid crește producția ramuri
lor care condiționează hotărîtor dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
socialismului și introducerea tehni
cii moderne în toate ramurile eco
nomiei naționale. Pe temelia dezvol
tării cu precădere a industriei gre
le, producția de bunuri de consum â 
sporit în patru ani cu 62 la sută.

Agricultura se află în continuu 
progres, dezvoltîndu-se pe baza 
programului cuprinzător expus de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale din aprilie 1962.

Refèrindu-se la realizările obținu
te în regiune în perioada care a 
trecut de la conferința precedentă, 
realizări ce se încadrează în tablo
ul general al înfloririi patriei socia
liste, vorbitorul a subliniat că ele 
sînt rodul muncii înfrățite, al 
activității harnice, creatoare a mun
citorilor. inginerilor și tehnicienilor 
romîni. cot la cot cu oamenii mun
cii maghiari și de alte naționalități, 
cafe laolaltă își aduc din plin con
tribuția la traducerea în viață a po
liticii partidului de desăvîrșire a 
construcției socialismului.

Tovarășul Leontin Sălăjan și-a 
exprimat acordul cu delegații care 
au subliniat necesitatea ca organi 
zațiile de partid din regiune și con
ducerile întreprinderilor industriale 
să acorde o mai mare atenție pro
blemelor legate dè ridicarea pro
ductivității muncii și îmbunătățirea 
calității produselor prin mai buna 
folosire a tehnicii moderne cu care 
sînt înzestrate minele și celelalte în
treprinderi din regiune, prin creș
terea continuă a calificării muncito
rilor și tehnicienilor. Se impune să 
fie adoptate măsuri eficiente în ce 
privește perfecționarea organizării 
muncii și a producției, urgentarea 
lucrărilor de deschidere și» pregătire 

Ta unele, exploatări miniere. îmbu
nătățirea îndrumării tehnice la lo
cul de muncă. în special în subteran.

CU toate conditiilé climatice nefa
vorabile de anul trecut, agricultura 
regiunii a realizat progrese. Por
nind de la cele relatate în cadrul 
conferinței și de la constatările fă
cute cu prilejul Vizitării unor gos
podării colective din regiune, vorbi
torul a rnenționat că. în aceleași 
condiții climatice și de sol, unelè 
gospodării au obținut producții mult 
mai mari decît gospodăriile vecine, 
ceea ce scoate în evidență impor
tanța deosebită a generalizării expe
rienței înaintate. Gospodăriile agri
cole de stat. în ansamblu, au obținut, 
de asemenea, succese ; organele lo
cale de partid și de stat sînt che
mate să îndrume îndeaproape acti
vitatea gospodăriilor de stat în ve
derea creșterii continue a rentabili
tății lor.

Așa cum s-a subliniat în cUrsul 
dezbaterilor, bogata bază furajeră a 
regiunii, rasele buhe de vite, tradi
ția îndelungată în creșterea anima
lelor creează mari posibilități de 
dézvoltàfe a zootehniei, care vor 
trebui să fie însă mai larg folosite.

Regiunea Maramureș are condiții 
favorabile și în pomicultură. Sortu
rile de fructe produse aici; îndeosebi 
merele, Sînt apreciate în țară 
și peste hotare. Plantarea cu pomi a 
4 200 hectare în Ultimii doi ani este 
un început bun. Pe drept cuvînt a 
cerut conferința organelor locale de 
partid și de stat să extindă expe
riența dobîndită în valorificarea te
renurilor în pahtă și erodate prin 
plantarea de pomi fructiferi. Un 
studiu întreprins de specialiștii con
siliilor agricole arată că sectorul po
micol mai poate fi extins pe o su
prafață de 46 000 hectare;

Vorbitorul s-a referit și la rezul
tatele obținute în întărirea continuă 
a organizației regionale dé partid, 
în educarea comunistă a noilor 
membri și candidați de partid, în 
perfecționarea stilului de mUrică al 
organizațiilor dé partid și a subliniat 
necesitatea îmbunătățirii muncii de 
selecționare creștere și promovare 
a cadrélôf, prëcUm și a controlului 
îndeplinirii hotărîrilor;

în încheiere, tovarășul Leontin 
Sălăjan a Urat comuniștilor mara
mureșeni, tuturor oamenilor muncii 
din regiune noi süccése în înfăp
tuirea politicii partidului.

★
Conferința a ales noui comitet 

regional de partid și comisia de re
vizie. în prima sa ședință, comite
tul regional a ales ca prim secretar 
pe tov. Iosif Uglar.

Participanții la conferință au a- 
probat, într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, tovarășului 
Gheorghe Ghëorghiu-Dej, prin care 
asigură că membrii de partid; toți 
oamenii muncii din Maramureș își 
vor consacra forțele luptei pentru 
înfăptuirea Directivelor Congresului 
al III-lea al partidului.

NICOLAE BIVOLU
ION VLANGA
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Dacă ar fi să formulăm de là în
ceput o caracterizare lapidară a 
filmului „Viața, sportivă" am spüne 
că scenaristul Ddvid Storey și re
gizorul Lindsay Anderson au reali
zat o peliculă violentă, în care po
lemizează fără cruțare cu un mod 
de viață Imposibil de suportat. Ră
fuiala cuprinde, în vizorul ei acut, 
cultul forței și al bestialității dar 
și puritanismul ipocrit, minciuna și 
orizontul îngust al familiei burghe
ze, banul care strivește conștiințe
le, transformarea omului într-o ju
cărie mecanică în mîinile oameni
lor dé afaceri.

De cîteva ori in film, eroul său 
principal, Frank Machin, Un miner 
cu o forță hêr cillé ană, atras de mi
rajul rugbyului, dé gloria și de 
presupusa viață confortabilă a 
sportivului profesionist, atacă, lo
vește. izbește, sfarmă, atunci cind 
î.ntîlhește un obstacol, mihof sau 
major, in calea sa spre bucUrie, 
spre împlinire. E reacția primară, 
oarbă, limitată, un protest instinc
tiv, ineficient, dar în același timp 
dé ’un teribil potențial 'exploziv, a 
individului care nu se poate 
înipăca cu cătușele unei vieți so
ciale sufocante, străine, ostile, ale 
cărei consecințe le suportă în chi
nuita și tragica sa existență, dar 
ale cărei cauze ii scapă, nu le în
țelege, rămîn pentru el Un mister 
neèlucidat..

Că un leit-motiv revine, în cîte
va scene psihologice-cheie, inclusiv, 
în finalul filmului, imaginea spec
tacolului de rugby, în care Frank 
și coechipierii săi apar mînjiți cu 
noroi, ca niște fiare hăituite. É o

Filme
Pași spre Lu

nă, filmul Iții 
Ion Popescu-Go- 
po ; premiera are 
loc astăzi.

Era noapte la 
Roma — film 
realizat în regia 
iui Roberto Ros
sellini. cu parti
ciparea unor ac
tori din diferite 
țări : Leo Genn 
Giovanna Ralli 
Serghei Boiidar- 
ciuk, Hannes
MesSemer, Päolo 
Stopa, Renato 
Salvatori ș. a.

Cascada diavo
lului — produc
ție a studiourilor 
din Brazilia. Re
gia : Walter
Hugo Khoury.

Rusalka — ti 
producție în cu
lori a studiouri
lor din Barran- 
dov, după opera 
cu același titlu 
de Antonin Dvô-

noi

Cadru din filmul „Era noapte la Roma".rak.

C I N E N
CINEMATOGRAFE : Pași spre Lună : 

Patria (bd. M'agheru nr. 12—14). Rusalka 
— cinemascop : Republica (bd. Măgheru 
nr; 2), Grivița (Calea Griviței — podul 
Basarab), Flamura (Șos Giurgiului nr. 
155). Hoțul din San Marengo : Carpați 
(bd Magheiti nr. 29). Capitol (bd. 6 Mar
tie hr. 16). Qiulești (Calea Glulești nr 
56), Bucegl (bd. 1 Mai nr. 57) Aurora 
(bd. Dimitrov nr 118). Modern (Piața G 
Coșbuc nr. 1). Inculpatul „1040“ : Bucu
rești (bd. 6 Martie nr 6). Excelsior (bd 
1 Mal nr. 174), Feroviar (Calea Griviței 
nr 80). Floreascà (str. J. S. Bach hr, 2) 
Cascada diavolului : Festival (bd; 6 Mai- 
tie hr: 14). Viață sportivă: Victoria (bd 
8 Martie nr, 7). Tomls (Calea Văcărești 
nr 21). Melodia (Șos. Ștefan bel Mare, 
colt cii str. Llzeanti); Ucigașul șl fatal 
Centrai (bd; 6 Martie Hr. 2), Cotrocén! 
(Șos Cotrocén) hr. 9). A 12-a noapte : 
Lumina (bd. 6 Martie hr. 12) Miorița 
(Calea Moșilor nr. 127) Nu-1 loc pentru 
ai treilea ; Uniori (str, 13 Decembrie nr. 
5—7) Program de filme pentru copil 
(dimineața) : Doina (Str. Doamnei nr 9) 
Magazin film (după-amlâză) : Doina, 
Dacia (Calea Griviței nr. .137) Flacăra 
(Calea Dudești nr, 22), Un ciclu de filme 

metaforă cinematografică cu va
loare generalizatoare asupra vieții 
lui Frank și a semenilor săi.

Frank Machin (în excelenta in
terpretare a actorului Richard 
Harris, care trăiește pe ecran o 
gamă contradictorie a sentimente
lor umane) este, într-un fel, un 
Codm modern, un suflet naiv, co
pilăresc, avid de puritate, since
ritate, într-un trup de uriaș, de
bordant de vitalitate. Setea de 
băni, care l-a. făcut să accepte 
tranzacțiile „vieții sportive", vehe
mența cu care încearcă să-și cu
cerească dreptul la Viață, i-au mu
tilat, i-au alterat, într-o anume 
măsură, esența umană a firii sale. 
Uneori, Frank Machin apare res
pingător de brutal, cinic, compor- 
tîhdu-se după dictonul „homo ho- 
mini lupus", zdrobindu-și cu ace
leași arme adversarii, sub presiu
nea unei lumi pe caré ô detestă, 
dar pe care totuși o acceptă, acțio- 
Uînd în conformitate cu moravurile 
ei. Consecințele amare ale acestei 
înstrăinări devin evidente în încer
carea lui ' Frank de a-și găsi -, ali
narea în dragoste.. Femeia visuri
lor sale. Margaret (foarte bine, 
interpretată de Rachel- Roberts) 
întruchiparea unei vieți curate, 
cinstite, prin care și-ar putea găsi 
refugiul din mocirla vieții înconju
rătoare. îl refuză și se refuză. Te
nacitatea surdă cu care îl înfruntă 
văduva nefericită a unui naufra
giat ai vieții, împovărată de griji, 
supusă prejudecăților sociale, este 
expres’a durerii și amărăciunii ri
dicată là rangul de virtute socia

A • T E L E V I
documentare : Timpuri Noi (bd. 6 Martie 
nr. 18). Tudor — cinemascop (ambele 
serii) : înfrățirea între popoare (bd. 
Bucureștii Noi). Volga (Șos. I. Pintilié 
nr 61). Haiducul de pe Ceremuș ; Cul
tural (Piața 1 Plntilie nr 2). Pisica de 
mare : Buzești (str. Buzești nr. 9—11). 
Elena din Trola — cinemascop : Crîngaș! 
(Șos Crîngașl nr 42). Ultimul tren din 
Gun Hill : Unirea (bd 1 Mai nr. 143) 
Qlvltoq : Vltari (Calea Dudeștl nr. 97) 
A dispărut o navă : Munca (Șos. Mihai 
Bravii nr 221) Medicamentul care ucide 
(ambele serii) : Popular (str. Mătăsari 
nr. 31) Jurnalul Anriel Frank - cine
mascop : Arta (Calea Călărași nr 153), 
Viitorul (str. M. EmtneScb nr. 127) 
Mamelucul : Moșilor (Calea Moșilo: nr 
221). Atențiune, părinți ! : Cosmos (bd 
30 Decembrie- nr 89). Lira (Calea 13 Sép 
terrtbrie hr; 196) Cartouche — ciné 
maseop : Cblëhtinà (Șos. Colehtina nr 
84). Pöciul : Luceafărul (Càlea Rahovél 
hr. 118) Pacea (bd Libertății hr 70—72) 
Iurta de aur • Progresul (Șos Glürglüiüi 
nr; 3): A treia repriză - clriemascop ; 
Drumul Sării (str Drumul Sării nr. 30). 
Agatha, lasă-te de crime I : Ferentari 
(Calea Ferentari nr. 86).

lă. Este o ciocnire între două 
ființe, poli opuși, prima obișnuită 
să zmulgă totul prin violență, a 
doua, izolată în resemnare, care nu 
se pot întîlni, care nu se pot înțe
lege, care nu pot găsi calea dra
gostei. E impasul tragic la care 
un anumit mod de . viață con
damnă oameni care ar fi putut 
avea altminteri o existență nor
mală. O scenă de o mare căldură 
și intensitate lirică, cind pentru 
prima oară Margaret părăsește 
masca de amărăciune austeră pe 
care și-a impus-o, dînd impresia 
că abia acum, stîngaci, învață să 
surîdă, scena în care Frank, ca un 
măre copil bun. se joacă vesel și 
gingaș cu copiii femeii sale, ne 
face să avem dureroasa senzație că 
așa ar fi putut arăta viața lor de 
familie dacă - împrejurările sociale, 
prejudecățile nu i-ar fi înstrăinat 
și învrăjbit.

Conceput de regizorul Lindsay 
Anderson ca o retrospectivă în 
caré sp amestecă. în contrapunct, 
amintiri cu episoade din viața pre
zentă filmul „Viața sportivă" în 
caie dramatismul implică deseori 
și umorul tragic este o creație, re
marcabilă a cinematografiei engle
ze, un film amar care succede, pe 
ecrane, filmul britanic „Privește 
înapoi cu mînie" Ca și acesta, 
„Viața sportivă" are un caracter 
critic din punct de vedere social, 
fără însă ca protestul formulat în 
film să contureze orizonturile unei 
alte vieți sportive.

ION MIHAILEANU

Marți, 11 februarie, ora 211. Orchestra 
simfonică a Cinematografiei dirijai« «le 
Constantin Bugcatut va prezenta în sala 
mică a Palatului R, P, Romîne un pro
gram cuprinzind cele sase concerte grossi 
opus fi dc Ilaendei.

Miercuri, 12 februarie, ora 20. în sala 
mică a Palatului R. P. Romine va avea 
loc un concert de arii și duete din opere 
de Rossini, Bellini, Donizetti. Vor inter
preta : lolnndn Märculescü, Mihail Arnä- 
utu, Michaela Botez. Ion Buzea. Marius 
Rintzler, Nicolae Gafton.

loi, 13 februarie, ora 19,50, orchestra 
simfonică a Radiotelcviziunii dirijată de 
Iosif Conta va prezenta un concert sim
fonic în studioul din str. AI. Popov. în 
program : Preludiu simfonic de Ion Du
mitrescu, Patru lieduri pentru soprană și 
orchestră de Richard Straiiss. (Solistă 
Elisabeta Neculce-Cartiș) și Simfonia a 
Vlf-a de Beethoven.

Vineri, 14 febriiaric, ora 20, în sala 
Dalles va avea loc un recital de arii și 
duete din opere susținui de absolvenți 
ai Conservatorului „Ciprian Porumbescu".

Duminică, 16 februarie, ora 11, orches
tra simfonică a Filarmonicii de stal 
..George Enescu“ va prezenta un concert 
simfonic în studioul Radiotcleviziunii 
din str. Al; Popov, sub conducerea lui 
George Georgescu; artist al poporului, 
tn program. Festival Brahms cuprinzind t 
Vnriatiuni pe o temă de Haydn : Concer
tul pentru pian și orchestră nr. 2 (Solist : 
Alexandru Demelriad) și Simfonia Il-a. 
Concertul se va repeta litrii seara.

La ora 20, în sala Palatului R. P; Ro- 
mîrie, orchestra »Bărbii Lăutaru", diri
jată de Nicu Stănescu, va prezenta un 
ctrhterl de rritizicâ populară. Soliști r 
Maria LătărcjU, Ana Ispas, Mia Barbu, 
Vlad Dionisie, Ion Cristoréanu și alții.

Z I U N E
TELEVIZIUNE : Orele Î9;00 — Jurnalul 

televiziunii. 19,10 - Știință șl tehnică 
pentru tineretul școlar : Aparate de mă
surat energia electrică 19.40 - Filmul 
aDupă doi Iepuri"; 21,00 - „La șezătoare" 
— montaj folcloric de cîntece șl dansuri. 
21,45 — Telesport. Tn încheiere - Buletin 
fe știri șl buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 

Și 13 februarie. In țară : Vreme umedă, 
cu cerul mal mult acoperit; Vor cădea 
ninsori iocale mai frecvente tn nordul 
tării. Vînt potrivit, cu unele intensifi; 
cărl îh estul și nord-estul țării Tempe
ratura în general staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 șl minus 
12 grade; Iar maximele între minus 5 șl 
plus 5 grade Ceață locală In București: 
Vreme schimbătoare cu cerul temporar 
noros. Ninsoare slabă Vînt potrivit din 
sectorul nordic, cu unele Intensificări. 
Temperatura în general staționară.

I
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FINAL OLIMPIC LA INNSBRUCK
Ultimele

Disputa pentru ultimul din cele 
34 de titluri olimpice, cite au fost 
decernate la Olimpiada de ia Inns
bruck. a avut loc ieri după-attiiază 
pe uriașa colină de la Bergisel. Cu 
această ocazie s-au întrecut săritorii 
de la trambulina mare. Interesul 
manifestat față de această Spectacu
loasă probă s-a reflectat și în faptul 
că spațioasele tribune situate în jurul 
terenului de aterizare erau înțesate 
de spectatori. în transmisia sa, crai
nicul televiziunii romîne aprecia de 
altfel, că toate locurile în tribune 
au fost ocupate încă de la ora 1Ö. 
deși prima săritură s-a efectuat că
tre ora 13 (ora locală).

Fiecare din cel 52 de concurență 
au avut dreptul la trei sărituri, In 
primul tur cea mai bună săritură a 
realizat-o finlandezul Kankkonen 
(95,5 m), urmat de norvegianul Ëb- 
gtm (93,5 m) și germanul Neudorf 
(92,5 m). Săriturile lor au întrunit și 
cele mai bune note acordate de ar
bitri pentru tehnica săriturii. între
cerea a pasionat și în continuare, CU 
toate că performantele realizate an
terior n-aii putut fi depășite. Con
stant, cu un stil mai corect, reali- 
zînd sărituri de péste 90 de metri 
și în Celelalte două încercări, Engah 
reușește să totalizeze cel mai bun 
punctaj (230,70 p.) și să ocupe locul 
întîi în clasamentul final. Kankkonen 
a ocupat locul doi cu 228,90 puncte.

Clasamentul pe medalii
Clasamentul pe medalii al Olimpiadei de iarnă 

de la Innsbruck arată astfel : 1. U.R.S.S. 11 medalii 
de aur, 8 de argint, 6 de bronz ; 2. Austria 4 medalii 
de aur, 5 de argint, 3 de bronz ; 3. Norvegia 3 me
dalii de aur, 6 de argint, 6 de bronz ; 4. Finlanda 
3 medalii de aur, 4 de argint, 3 de bronz ; 5. Franța 
3 medalii de aur, 4 de argint ; 6. Germania (echipă 
unită) 3 medalii de aur, 3 de argint, 3 de bronz ,*
7. Suedia 3 medalii de aur, 3 de argint, 1 de bronz ;
8. S.U.A. 1 de aur, 2 de argint, 3 de bronz ; 9. Olan
da 1 de aur, 1 de argint ; 10. Canada 1 de aur, 2 
de bronz ; 11. Anglia 1 de aur ; 12. Italia 1 de ar
gint, 3 de bronz ; 13 R P. D. Coreeană 1 de argint ; 
14. R. 9. Cehoslovacă 1 de bronz.

ieri, ia Da senei
Pentru ieri campionatul de baschet 

anunța un program interesant. Mai 
ales în sala Floreasca, unde aveau 
să se întîlnească fruntașele baschè- 
tu’ui masculin: Știința Cluj, actuala 
-Laeiă a clasamentului, și Steaua 
București, deținătoarea titlului de 
campioană.

Iată ce ne-a relatat antrenorul V. 
Popescu. cu privire là meciurile din 
sala Floreasca :

„De la bun început Vreau să pre
cizez că Steaua și Știința Cluj au 
făcut o partidă slabă, neinteresantă. 
Nici una din echipe nu și-a organi
zat corespunzător jocul, întreeîndu- 
se parcă în comiterea a tot felul de 
greșeli (tehnice sau de orientare). Am 
observat totodată — de altfel acesta 
este Un simptom general la echipele 
fruntașe — minimalizarea apărării, 
neangajarea pivoților. Clujenii au 
cîștigat pe merit, fără discuție. Echi
pa lot a avut momente de luciditate 
în joc, îh spècial în ultimele cinci 
minute. Este de remarcat că soarta 
meciului s-a hotărît în perioadă în 
care clujenii aveau în formație pe 
unii din cei mai tineri și deci neex
perimentați jucători. Nervozitatea 
jucătorilor de la Steaua sau prea 
mi rea încredere în forțele lor, căci 
de spre alte motive nici nu poate fi 
■u.' rba, au influențat într-atît com
portarea echipei îneît aceasta a pier
dut partida

Rapid și Știința Timișoara au fur
nizat un joc plăcut. Nivelul tehnic 
a corespuns. Timișorenii au condus 
cu 12 puncte în partea a doua a 
meciului, dar finalul și victoria au 
aparținut rapidiștilor. în ce-i pri
vește pe dinamoviști, aceștia n-au 
avut o sarcină dificilă în fața ce
leilalte echipe clujene — Politehnica 

■— pe care au întrecut-o la scor“.
★

Rezultatele tehnice ale partidelor 
disputate ieri — masculin : Rapid— 
Șriința Timișoara 86—78 (42—42); 
Știința Cluj—Steaua 70—67 (28—33); 
l'i.namo București—Politehnica Cluj 
8b --tö (45—24). Feminin-: Știința. 
București—Știința Cluj 49—40.

Fotbal po stadionul GiuleștiSala Floreasca, baschet : Rapid—Știința Timișoara

întreceri
în schimb, tînărul student din Leip
zig =— Neudorf — n-à mai putut 
ține „pasul1' și a pierdut locul trei 
în favoarea norvegianului Brandt- 
zeig. Helmuth Recknagel, campionul 
olimpiadei precedente, s-a clasat pe 
locul 7 CU 212,80 puncte.

★

Desfășurat sîmbătâ seara la o 
oră tîrzie, meciul Suedia — R. S. 
Cehoslovacă, din grupa A a turneu
lui olimpic de hochei pe gheață, 
avea să decidă pe cîștigătorii me
daliilor de argint șl bronz, Jucînd 
peste așteptări, hocheiștii suedezi 
aU repurtat o categorică victorie cu 
8—3. în urma acestui succes echipa 
suedeză a obținut medalia de ar
gint, cea de bronz fiind decernată 
echipei R. S. Cehoslovace,

Duminică au avut loc ultimele în- 
tîjniri ale giupeî B. pentru stabili
rea clasamentului de la locurile 9— 
16. Echipa R, P, Romîne a învins 
cu scorul de 8—3 (3—2 ; 3—1 ; 2—0) 
echipa R. P. Ungare, Hocheiștii ro- 
mîni s-au Clasat pe locul 4 în acest 
türheU (după Polonia, Norvegia și 
Japonia), la egalitate de puncte cu 
Austria și Iugoslavia, dar cu Uri go
laveraj mai bun. Alte rezultate : 
R, P. Polonă — Austria 5—1 (2—0 ; 
1—0 ; 2—1) ; Italia — Japonia 8—6 
(1—1 ; 3—1 ; 4—4) măre surpriză ; 
Norvegia — Iugoslavia 8—4 (4—2 ; 
1—2 ; 3—0),

Norvegianul Engan 
„zburînd” deasupra 
colinei de la Bergisel. 
(fotografie luată în 
timpul televizării pro 
bei de sărituri de la 
trambulina mare).

(Foto : R. Costin)

Pregătirile 
fotbaliștilor 

tn cadrul programului de pregătire pen
tru reînceperea campionatului, echipele 
de fotbal Rapid București și Dinamo Pi
tești au susținut ieri, pe stadionul Giulești, 
un meci amical. Intîlnirea a stîrnit un viu 
interes în rîndurile amatorilor de fotbal 
bucureșteni. Aceștia însă au asistat la un 
joc mediocru, cu numeroase ratări din 
partea ambelor echipe. Jucătorii au doar 
meritul de a fi luptat cu dîrzenie pentru 
balon, dovedind prin aceasta o bună 
condiție fizică. Unicul gol al par
tidei a fost înscris în prima repriză de 
Ozon, care a reluat în plasă ö centrarea 
lui Năsturescu, ieri cel mai bun jucător 
feroviar.

Jucînd pe teren propriu, Dinamo Bucu
rești a învins cu 5—2 (2—1) pe Metalul. 
Au marcat Ene (2), Nufu (2) și Frățilă. 
Steaua a înfîlnit sîmbătă pe terenul din 
Ghencéà de-ă lungul a două reprize pe 
A.S.A. (4—0) și Chimia (0—0). Progre
sul și-a verificat stadiul de pregătire ju
cînd cu Tehnomefal, de care a dispus cu 
5-—2 (0—-2), prin punctele marcate de 
lancu (4) și Popescu. Rezultate din țară : 
Farul Constanța-Portul 4—0 (3—0) ; Pe
trolul Ploiești-Metalul Tîrgoviște 3—-0

De vorbă cu un tr
INNSBRUCK (prin telefon). — Pe 

Tony Sailer, fost triplu cam
pion olimpic la schi, în prezent cu
noscut actor de cinema, l-am întîl- 
nit de mai multe ori în timpul Jocu
rilor olimpice de iarnă. La Bergisel 
sau la Eisstadion, dar mai des la Li- 
zum, acolo Unde s-a dat marea bă
tălie a schiului alpin, Tony Sailer 
era prezent atît din pasiune pentru 
schi, sportul care i-a adus glo
ria, cît și din motive profesionale 
pentru că el redactează cronica de 
schi la ziarul vienez „Kurier", iar 
seara comentează în studioul tele
viziunii austriace, instalat la In
nsbruck, principalele evenimente 
sportive ale zilei. L-am solicitat pe 
Sailer să ne răspundă la cîteva în
trebări. ............ ........

— Cum apreciați actuala olim
piada ?

— Am asistat cu toții la cea 
mai disputată ediție a Jocurilor 
ôlimpicè de iarnă. Niciodată nu s-a 
dat o luptă atît de interesantă pen
tru cucerirea medaliilor. Este firesc 
câ, în asemenea condiții, Victoriile 
să aibă un mare preț și felicitările 
pe care le adresăm laureaților olim
pici șâ poarte în ele o deosebită 
prețuire pentru acești sportivi de va
loare.

— Ce părere aveți despre duelul 
din schiul alpin care a pasionat atît 
de mult opinia publică ?

— Dificultatea piftiilor a consti
tuit principalul criteriu de selecție. 
Aci a fost vorba despre o adevă- D. TÄNÄSESCU

Agențiile de presă transmit
Cu prilejul unui concurs de atletism des

fășurat pe teren acoperit la Paris, atletul 
francez Michel Jazy a stabilit cea mai 
bună performanță mondială în probă de 
3 000 m cu timpul de 7’57”2/10. Cel mai 
buri rezultat din lume realizat pe teren 
acoperit aparținea atletului german Her
man Siegfrid (7’58”7/10).

Aproximativ 50 000 de spectatori au 
asistat pe stadionul Twickenham din Lon
dra Ia meciul international de rugbi diritre 
reprezentativele Angliei și Irlandei coritînd 
pentru „Turneul celor 5 națiuni". Rugbiștii 
irlandezi au terminat învingători cu scorul 
de 18—5 (3—0). în clasarrientui competi
ției conduce Țara Galilor cu 3 priorité din 
două jocuri.

Intr-un riteci de baschet (feminin) diri 
cadrul semifinalelor „Cupei campionilor

La Cluj și București

Concursuri internaționale de tenis de masă
® Echipa masculină C.S.M. Cluj 

întâlnește mîine la Cluj formația 
maghiară Vörös Meteor Budapesta, 
într-un meci contînd pentru semifi
nalele ..Cupei campionilor europeni“. 
Formația budapestană va fi alcă
tuită din Földi. Fâhazi și Iaricso. 
Antrenorul clujenilor s-a stabilit a- 
supra „trio“-üiüi : Negulescu, Glur- 
giucă, Cobîrzan (Rethi).

• în sala sporturilor de la Flo
reasca va avea ldc săptămîna aceasta 
un interesant concurs internațional 
de tenis de masă. Vor participa unii 
dintre cei mai buni jucători din Eu
ropa. Programul cüpf-indé un turneu 
pe echipe (masculin și feminin) și în-
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Din coljul tribunei

piu campion olimpic
rată artă în coborîrea cu schiurile, 
fiecare fracțiune de secundă pre
țuind... aur. Ca valoare tehnică aș 
putea spune că învinșii — mă re
fer desigur la cei ce aspirau la pri
mele locuri — n-au fost mai pre
jos ca învingătorii. Ceea ce a de
terminat victoria a fost un plus in
fim de siguranță și, ca să zic așa, 
un plus de șansă.

— I-ați văzut pe sportivii rominl ?
— Am asistat la meciul de ho

chei al echipei țării mele cu selec
ționata Romîniei. Am urmărit între
cerea de bob-doua persoane și am 
apreciat îndrăzneala cu care au 
concurat tinerele dv. echipaje. Cel 
mai mult m-a impresionat Gheorghe 
Vilmos, care a fost revelația probei 
de biatlon Regret sincer că a ratat 
O țintă la tir și o dată cu aceasta 
o medalie olimpică.

— Mai practicați schiul ?
— Eu am renunțat la activitatea 

competițională și m-am dedicat, 
după cum știți, profesiunii de actor 
de cinema. Am deținut rolul prin
cipal în două filme. în prezent sînt 
angajat pentru turnarea altor trei 
producții ale studiourilor din Berlin 
și Viena. Subiectul lor : sport și mu
zică.

în încheierea discuției noastre, 
Tony Sailer a transmis amatorilor 
de sport și cinema din țara noas
tră salutări prietenești.

eufopëni”, disputât là Sofia, Slavia, cam
pioana R. P. Bulgaria, a învins cu scorul 
de 51—46 (25—25) echipa T.T.T. Daugava 
Riga. Returul se va disputa la Riga.

Rezultatele semifinalelor turneului inter
national de fotbal pentru juniori de la 
Viareggio : Drikla Pragâ—Ferencvâros Bu
dapesta 2—0 (2—0), F. C. Bologna—A. S. 
Roma 6—2 (după prelungiri).

O serie de rezultate valoroase au fost 
înregistrate în prima zi a competiției dé 
atiëtism pe teren acoperit dotată cu cupa 
„Los Angele-: Time”. Proba de 2 mile a 
fost cîșțigată de Bob Schul (S.U.A.) în 
8’42**2/10, care l-a învins pe australianul 
Ron Clarké, recordmanul lumii îri probă 
de 10 000 m, clasat pe locul doi riu 
8’42”6/10. Proba de săritură în înălțiine a 
revenit negrului John Thomas cu 2,16 m.

treceri în cele 5 probe individuale. 
La această competiție, care se va 
desfășdra între 13 și 16 februarie, 
și-au anunțat prezența échipele fe
minine ale Angliei, R. S. Ceho
slovace, R. F. Germane, R. P. Un
gare și echipele masculine âle R. S. 
Cehoslovace, Iugoslaviei și R. P. 
Ungare. Bineînțeles, alături de for
mațiile de péste hotare se vor în
trece și reprezentativele țării noas
tre. Pe lista părticipanților figurea
ză numele jucătoarelor Eva Koczian, 
Mathe Lukacs (R. P. Ungară), Dia
na Rowe, Anna Shannon (Anglia), 
surorile Karlikova (R. S. Ceho
slovacă), inhe Harst, Edith Bucholtz, 
Neide DäUphiti (R. F. Germană) și 
ale jucătorilor Roszas, Fahazi (R. P> 
Ungară), Markovici, Korpa și Vecko 
(Iugdslavia), Stephanek (R. S. Ceho
slovacă).- Reprezentativele R. P. Ro
mîne au în componență pe vicecam- 
pioana mondială Maria Alexandru, 
Ella Côrisiàritinescü, R. Negulescu, 
Gh. Cobîrzan, D. Giurgiucă, Ad. 
Rethi și alții.

PRONOSPORT
Concursul nr. 6 din 9 februarie

Atalaritä—Bologna (1-1) X
Bari—JuventtiS (1-1) X
Lanérossi—Messina (i-i) X
Milati—Laziö (9=4 2
Modert a—Mantova (1=1) X
Roma—Genoa (1-0) i
Sanipdoria—Fioreritirta (0-1) 2
Spaî—Catania (3-1) 1
Torino—Intérnazionale (0-2) 2
Verona—Varese (3-1) 1
Alessandria—Brescia (1-2) 2
Padova—Catanzaro (5-0) i

E CAM PUTIN!
Cu patru săptămîni înaintea 

campionatului mondial, handba- 
liștii romîni și-au verificat for
țele în compania selecționatelor 
U.R.S.S. și Ungariei. Ceea ce in
teresa într-o asemenea confrun
tare nu era, evident, configurația 
clasamentului, deținătorii titlu
lui suprem fiind îndreptățiți 
(s-ar putea spune „obligați“) să 
aspire la întîietate chiar în con
cursuri de o anvergură superi
oară.

Atenția publicului și a specia
liștilor s-a concentrat în primul 
rînd asupra potențialului de joc 
al reprezentativei noastre, aflată
— după cum e lesne de presupus
— intr-un stadiu de pregătire 
destul de avansat. Din acest 
punct de vedere, evoluția gazde
lor a fost inegală și prea puțin 
concludentă. Ținuți în șah de 
jucătorii sovietici — viitori ad
versari în seriile de la Praga — 
coechipierii lui Ivănescu și-au 
revenit . ulterior, îndeosebi in 
partida finală, fără să se ridice 
totuși la înălțimea așteptărilor. 
După comportarea promițătoare 
din ultima lor întîlnire interna
țională — victorie în deplasare 
asupra formației R. D. Germane
— era de așteptat că fruntașii 
handbalului românesc vor de
monstra o creștere sensibilă, pre- 
figurînd acel nivel înalt fără de 
care cu greu poate fi vorba de o 
reeditare a succesului din 1960.

Trebuie spus că, în fiecare din 
cele trei meciuri, băieții noștri 
au realizat pe alocuri faze de 
mare spectacol, combinații sub
tile, atacuri fulgerătoare în
cheiate cu șuturi năpraznice pe 
spațiul porții. Spectatorii care 
au umplut pînă la refuz tribu
nele sălii Floreasca i-au răsplă
tit — ori de cite ori a fost cazul
— cu aplauze furtunoase. Dar pe 
lingă aceste sclipiri, demne de 
liderii ierarhiei mondiale — cîte 
ezitări în ofensivă, cîte ocazii 
clare irosite copilărește, cîte pase 
fără adresă. Experiența ar trebui 
să dea de gîndit, cu atît mai mult 
cu cît în apropiata competiție din 
Cehoslovacia vom avea de în
fruntat concurenți cu stiluri de 
joc diferite, care vor pune repre
zentanților noștri probleme ceva 
mai complexe, necesitînd soluții 
concrete, eficace. Nu ne îndoim 
că scurta perioadă ce ne desparte 
de „mondiale“ va fi folosită din 
plin pentru ca purtătorii culori
lor R. P. Romîne să se prezinte 
la start în cea mai bună formă, 
apărînd cu cinste titlul cîștigat 
la Dortmund.

DAN DEȘLIU

HANDBALIȘTII NOȘTRI VICTORIOȘI 
IN „CUPA BUCUREȘTIULUI“

Aseară în sala Floreasca KS-a în
cheiat competiția internațională de 
handbal masculin dotată cu „Cupa 
Bucureștiului“. Ultimele meciuri 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : R. P. Romînă (tineret) — 
U.R.S.S. 15—9 (8—5), R. P. Romînă— 
R. P. Ungară 25—12 (13—5). In a- 
cest fel, clasamentul final are în 
frunte prima formație a țării noa
stre, urmată de echipa de tineret, 
R. P. Ungară și U.R.S.S.

cvimm regiunea cracovia
în goana mașinii care ne duce 

spre Cracovia, peisajul se schimbă cu 
repeziciune. Șoseaua asfaltată se în
tinde ca o panglică cenușie pe fon
dul imaculat al cîmpului acoperit de 
zăpadă. După ce străbatem un șir de 
zone împădurite, ne apropièm de 
Tarnow. Nu departe de șoseă cîteva 
sonde în foraj își profilează siluetele 
pe orizontul cenUșiu ; geologii polo- 
rtezi explorează terenul pentru des
coperirea a noi zăcăminte petroliere. 
De cîțiva ani, ceva mai spre sud, la 
o distanță de 30—40 km, în triun
ghiul cuprins între localitățile Gor- 
lice — Krosno — Jasto s-au desco
perit resurse de petrol și gaz metan.

în continuarea drumului facem un 
popas la minele de sare din Boch- 
nia și la cete din Wieliczka. în 
această din urmă localitate, unde 
masivul de sare se află chiar sub 
oraș, exploatarea se face de cîteva 
sute de ani. în Vechile galerii, deve
nite un punct turistic de atracție, 
cîțiva mineri, artiști amatori, au 
Sculptat în sare statuete și alte o- 
biecte ornamentale, care vădesc uri 
dezvoltat simț al frumosului. Colin- 
dînd prin galeriile minei, ne oprim 
într-un amfiteatru lung de 50 m. 
Acolo a fost amenajată o sală cu o 
acustică perfectă, în care în fiecare 
an, de ziuă minerilor, precum și cu 
alte ocazii festive, se dau specta
cole.

La o jumătate de oră după ce am 
părăsit Wieliczka am ajuns la Cra
covia, unul din cele mai vechi orașe 
ăle țării și totodată un important 
centru economic și Cultural al Polo
niei populare. Documentul de înte
meiere a orașului poartă data de 3 
iunie 1257. Se spune că la Cracovia 
„istoria merge pe stradă". într-ade- 
Văr, fiecare colțișor are istoria lui, 
datînd de secole. Monumentele ora
șului, obiectivele sale turistice, ca 
și construcțiile sale moderne atrag 
anual milioane de vizitatori.

...Este ora primului. De pe soclul 
statuii din piață orașului vechi, par
dosită Cu tnozaic, Àd.tLm Mickiewicz 
ascultă parcă heindlul. Este sunetul 
de trompetă CU care, în urmă cu suie 
de ani, paznicul orașului a anunțat 
năvălirea tătarilor Se spâne că o 
Săgeată l-ar fi Străpuns pe paznic, 
îritrèrüpîndü-i semnalul. Astăzi, a- 
cest sunet, întrerupt ca și atunci, 
vestește ora amiezii.

Printre monumentele istorice, măr
turie a trecutului glorios al orașului, 
se remarcă și Universitatea Jagel- 
lonă, care anul acesta, la 12 mai, va 
sărbători 600 de ani de la înființare

In secția mecanică grea a Uzinelor „23 August" din Capitală se execută 
linii pentru iabricile de ciment. în fotografie : maistrul Nicolae Alecu 
șl frezorul Ion Eftimie verifică corectitudinea frezării dinților coroanei

pentru morile de ciment. Foto : Agerpre»

O mai înaltă productivitate 
a muncii

(Urmare din pag. I-a)

„două fîșii pe zi“ — se vor bucura 
de toată atenția noastră și vor fi 
extinse la Aninoasa, Pe.trila, Lonea 
și Vulcan.

în scopul raționalizării transpor
tului în subteran — condiție pentru 
obținerea ritmicității producției și a 
continuității fluxului tehnologic din 
subteran — se va realiza concentra
rea acestuia pe cît mai puține ori
zonturi. La mina Lonea I transpor
tul va fi concentrat pe două orizon
turi, în loc de 4 cîte există în pre
zent, iar la mina Uricani transpor
tul se va face anul aceșta pe un sin
gur orizont principal.

în abataje s-a trecut la introdu
cerea comenzii de la distantă a 
transportoarelor cu tacleți și a ben
zilor de transport de la silozurile de 
recepție a cărbunelui brut. La mi
nele Lonea, Vulcan și Lupeni s-au 
și început lucrările de îmbunătățire 
a alimentării cu energie, ceea ce va 
asigura mai multă continuitate flu
xului tehnologic în subteran.

Procesul de rambleere la minele 
Pétrila și Vulcan — operație minieră 
importantă — a constituit anul tre
cut un „punct nevralgic“ în pro
ducție și, într-un fel, o frînă în ca
lea obținerii unor indicatori econo 
mici mai buni. Pentru eliminarea 
neajunsurilor s-a prevăzut monta
rea unor noi conducte și asigurarea 
alimentării ritmice cu steril a sta
țiilor de rambleu. Tot pe această li
nie se înscrie și extinderea la Lu
peni a unor metode noi.

Paralel cu preocupările de fiecare 
zi pentru realizarea sarcinilor de 
plan la toți indicatorii și îndeosebi 
a productivității muncii, în minele

— un important eveniment cultu
ral în viața Poloniei. Vizităm clădi
rea Collegium majus, ridicată acum 
cinci secole. De-a lungul anilor aici 
au locuit profesorii și studenții ; aici 
erau — astăzi restaurate în forma 
lor inițială — așa-zisele „lectoria", 
sălile de cursuri din acea vreme, 
în imensa sală „Stuba Communis" 
se lua masa și se țineau consfă
tuiri. Și în prezent aici este ales rec
torul și sînt primiți oaspeții de 
seamă.

La Cracovia, mărturiile trecutului 
se îmbină cu realitățile noi care 
oglindesc transformările petrecute

Note de drum din R. P. Polonă
în Polonia în anii construcției so
cialiste, activitatea creatoare desfă
șurată de oamenii muncii. în acest 
oraș care freamătă de viață întîl- 
nești numeroase clădiri noi, moder
ne, a căror vîrstă este de cîțiva ani 
sau chiar... de cîteva zile. Altele își 
înalță silueta din schele, făcînd să 
crească, o dată cu frumusețea orașu
lui, contrastul dintre secole. Astăzi, 
Cracovia își scrie istoria într-un 
tempo mai rapid, nu pe file îngălbe
nite de vreme, ci în viața de fie
care zi. Cit de sugestiv este, de pil
dă, faptul că în acest oraș străvechi, 
printre numeroasele instituții create 
în anii puterii populare, își desfă
șoară activitatea institutul de fizică 
atomică, unde lucrează Un colectiv 
numeros de cercetători, sub condu
cerea prof. dr. H. Niewodwiczanski.

Prin întreprinderile sale, Cracovia, 
împrejurimile sale ca și întregul 
voevodat care-i poartă numele, ocu
pa un loc important în producția in
dustrială à întregii țări.

în imediata apropiere a Cracoviei 
zărim furnalele fumégînde ale com
binatului metalurgic „V. I. Lenin" 
de la Nowa Hutta. Intrăm în ora
șul metalUrgiștilor, cu străzi drep
te, străjuite de blocuri moderne, 
magazine, cinematografe și teatre. 
Orașul numără în prezent 100 000 
locuitori și, o dată tiu dezvoltarea 
combinatului, crește și el în supra
față și număr de locuitori. Vizitîn- 
du-l, e greu să-ți imaginezi că abia 
cu un deceniu și jumătate în urmă 
aici èra doar un sătuleț.

Inginerul Adam Strzalkowski, a- 
flat pe șantier de la începutul lucră
rilor de construcții, ne prezintă isto

din cadrul combinatului nostru se 
acordă o mare atenție problemelor 
legate de modernizarea minelor e- 
xistente și punerea în exploatare de 
noi cîmpuri miniere. La mina 
Lonea, unde în prezent produc-* 
ția se extrage pe 3 guri de 
mină — atît în subteran cît și la 
suprafață — sînt în curs de execu
tare lucrări de modernizare în ve
derea creșterii producției și concen
trării activității productive într-o 
singură incintă — Lonea II. Tot 
aici, într-un viitor apropiat, va intra 
în producție pentru prima dată la 
noi în țară o instalație modernă de 
extracție dotată cu skip. La Ani
noasa au început lucrările la noul 
complex de extracție — Aninoasa 
sud, iar la Vulcan mina se dezvoltă 
continuu. însemnate lucrări de a- 
cest fel se execută și la Petrila, Lu
peni și Uricani.

în întîmpinarea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei multe 
colective de mineri și-au luat anga
jamente însuflețite în întrecerea 
socialistă. Conducerea combinatului, 
conducerile minelor vor face totul 
ca aceste angajamente să fie înde
plinite exemplar. Este nevoie însă 
de mai mult sprijin din partea mi
nisterului nostru, în special în ce 
privește aprovizionarea cu locomo
tive de mină corespunzătoare, cu 
transportoare blindate, lemn de 
mină, cherestea, ciment și alte ma
teriale, potrivit cu prevederile pla
nului de aprovizionare.

Cît privește întregul colectiv de 
muncă din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, el are un singur gînd : 
să facă în acest an un nou și însem
nat pas înainte pe calea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor.

ria combinatului. Din 1950, cînd au 
început excavările și lucrările de 
fundații, munca pe șantier n-a în
cetat o clipă. A urmat apoi con
strucția halelor, a furnalelor și a 
cuptoarelor. în 1954 a fost pus în 
funcțiune cel dinții furnal, iar patru 
ani mai tîrziu a dat primele produse 
laminorul la rece. Ne oprim pe 
șantierul noului furnal, aflat în con
strucție. Gerul nu-i împiedică pe 
constructori să-și respecte angaja
mentele și să efectueze lucrările con
form graficului.

Voevodatul Cracovia cuprinde și 
alte obiective industriale — fabrica 
dé aluminiu de la Skavina, combi
natul chimic de la Oswiecim, cîteva 
centrale electrice, precum și între
prinderi ale industriei materialelor 
de construcție, industriei ușoare etc. 
Ele dau în prezent 10 la sută din 
producția industrială a Poloniei.

înainte de a vizita combinatul chi
mic de la Oswiecim. ne îndreptăm 
spre fostul lagăr de concentrare na
zist, cu același nume, aflat la cîțiva 
kilometri distanță. Cît sînge și cîte 
lacrimi au curs aci... Pășim pe aleile 
lagărului, pătrundem în barăci, citim 
documente și ordine care au trimis 
la moarte atîția oameni. Alături de 
noi pășesc vizitatori din diferite țări. 
Oswiecim este un loc de pelerinaj, 
de aducere aminte. Ororile fascis
mului nu pot fi uitate, nu trebuie 
uitate.

La combinatul chimic pe care-l 
vizităm în continuare primim unele 
explicații cu privire la producție. 
Materia primă o constituie gazul 
metan de la Gorlice-Krosno-Jasto și 
sarea de la Bochtiia și Wieliczka. 
Din ele Se obțin metan, acetonă și 
alte produse derivate, cauciuc sinte
tic, materiale plastice, sare electro
litică. sodă caustică etc. Inginerul 
șef Frantisek Gurka ne conduce 
prin secțiile combinatului, vorbin- 
du-ne despre preocupările și sarci
nile care stau în fața celor 10 000 
de muncitori, ingineri și tehnicieni. 
La secția de butanol facem cunoș
tință cu tehnicianul H. Jzseruski 
Deși tînăr. el și-a însușit rapid teh
nica nouă și lucrează cu pricepere.

l-am văzut pe muncitorii polonezi 
în orele de producție, ca și în apar
tamentele noi, primite de curînd, la 
cursurile de ridicare a calificării, la 
bibliotecă, la club sau pe terenurile 
de sport. Pretutindeni té întîmpină 
însuflețirea și încrederea în viitor 
caracteristică oamenilor unei țări 
socialiste.

N. PLOPEANU
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INTERNAȚIONALĂUn nou act agresiv Activitatea diplomatică
împotriva Cambodgiei în jurul problemei cipriote

• Avioane sud-vietnameze au bombardat un sat cambodgian
• Norodom Sianuk cere convocarea de urgență 

a Conferinței de Ia Geneva
PNOM PENH 9 (Agerpres). — 

Prințul Norodom Kantol, președin
tele Consiliului de Miniștri al Cam
bodgiei, și Huot Samat, secretar de 
stat pentru afacerile externe, au or
ganizat la Pnom Penh o conferință 
de presă în legătură cu bombarda
rea și mitralierea de către două a- 
vioane sud-vietnameze a satului 
cambodgian Mong (provincia 
Koipong Ceam) care a avut loc la 4 
februarie. în timpul atacului au 
fost omorîte trei femei și doi copii, 
au fost rănite alte 6 persoane.

în același timp Huot Samat a co
municat că la 5 februarie, în regiu
nea satului Phnom-Den (provincia 
Tacheo), un grup înarmat de soldați 
sud-vietnamezi a trecut granița și 
a pătruns pe o adîncime de 2 km 
pe teritoriul Cambodgiei. întîmpi- 
nînd rezistența soldaților cambod
gien! atacatorii s-au retras. în urma 
ciocnirii au fost răniți doi soldați 
cambodgieni.

După conferința de presă mem
brii Comisiei internaționale de con
trol, reprezentanții ambasadelor și 
corespondenții au plecat în satul 
Mong și au luat cunoștință la fața 
locului de consecințele bombarda
mentului.

în legătură cu acest nou act de 
agresiune din partea Vietnamului 
de sud, guvernul cambodgian, în co
municatul dat publicității, averti
zează autoritățile sud-vietnameze în 
ce privește consecințele serioase la 
care poate duce actuala politică de 
agresiune și provocări împotriva 
Cambodgiei.

•Ar
PNOM PENH 9 (Agerpres). — Șe

ful statului cambodgian, prințul No
rodom Sianuk, a adresat un mesaj 
copreședinților Conferinței de la Ge
neva în care cere convocarea de 
urgență a acestei conferințe. Sianuk 
se referă în mesajul său la situația 
din Vietnamul de sud.

Ciocniri singeroase la granița 
dintre Etiopia și Somalia

Referindu-se la surse etiopiene, 
relatează că lupte grele sînt în curs 
lia. De ambele părți s-au înregistrat
ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). — 

Agențiile de presă occidentale rela
tează că la 9 februarie guvernul 
Etiopiei a cerut Consiliului Organi
zației Unității Africane să se întru
nească de urgență pentru a lua în 
discuție situația care s-a creat la 
frontiera dintre Etiopia și Somalia.

agenția United Press International 
la frontiera dintre Etiopia și Soma- 
aproximativ 400 de morți sau răniți.
malia a dat instrucțiuni reprezen
tanților săi permanenți la O.N.U. să 
ceară convocarea imediată'a Consi
liului de Securitate pentru examina
rea situației create în urma luptelor 
care se desfășoară la frontiera din
tre cele două țări.

LONDRA 9 (Agerpres). — Situația 
din Cipru formează obiectul consul
tărilor care continuă în. capitala An
gliei. Ministrul de externe cipriot, 
Kyprianou, a avut o întrevedere cu 
ministrul englez pentru problemele 
Commonwealth-ului, Duncan San
dys.

într-un interviu acordat la Nico
sia corespondentului agenției U.P.I., 
vicepreședintele Ciprului, Kuciuk, 
s-a pronunțat din nou pentru împăr
țirea insulei.

La Ankara a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri turc, prezi
dată de premierul Inönü, consacrată 
situației din Cipru.

★
NEW YORK 9 (Agerpres). — Re

prezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., N. T. Fedorenko, s-a în- 
tîlnit cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant, și i-a remis copia 
mesajului președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, în problema cipriotă adresat 
guvernelor Angliei, S.U.A., Franței, 
Turciei și Greciei.

U Thant a primit, de asemenea, pe 
reprezentanții permanenți ai An
gliei și Franței la O.N.U., precum și 
pe locțiitorul reprezentantului per
manent al S.U.A. la O.N.U. și a a- 
vut o convorbire cu ei în problema 
cipriotă.

★
ROMA 9 (Agerpres). — într-un in

terviu acordat ziarului italian „Paese 
Sera“ ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Spyros Kyprianou, referin- 
du-se la propunerea Angliei-și S.U.A, 
de a se trimite în Cipru o forță de 
poliție internațională a N.A.T.O., a 
declarat că poziția guvernului ci
priot rămîne aceeași și anume așa 
cum a fost expusă de președintele 
Makarios, de respingere a planului

anglo-american. Noi, a spus Kypria- 
nou, am opta pentru trimiterea în1 
Cipru a unei forțe de pace consti
tuite din militari ai țărilor Asiei și 
Africii, dar, a precizat ministrul a- 
facerilor externe al Ciprului, această 
i'orță să se afle sub mandatul Con
siliului de Securitate.

★
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

După o convorbire telefonică cu pre
ședintele Johnson, care se afla la 
ferma sa din statul Texas, secreta
rul de stat adjunct al S.U.A., Geor
ge Ball, a părăsit la 9 februarie 
Washingtonul plecînd cu avionul la 
Londra. După cum s-a anunțat în 
mod oficial la Washington, Bail va 
duce tratative cu reprezentanți ai' 
guvernului englez cu privire la si
tuația din Cipru. Bail este însoțit de 
trei funcționari superiori ai Depar-. 
tamentului de Stat.

Demonstrație Ia Londra împotriva 
planurilor de Intervenție străină 
în treburile Interne ale CipruluL

★
MOGADISCIO 9 (Agerpres). — 

în capitala Somaliei a fost dat pu
blicității un comunicat oficial în 
care se arată că în urma situației 
grave care s-a creat la frontiera 
dintre Republica Somalia și Etiopia 
președintele republicii, Abdallah Os
man, a decretat sîmbătă seara sta
rea de urgență pe întreg teritoriul 
țării.

Totodată, un purtător de cuvint 
al Ministerului Afacerilor Externe a 
anunțat că guvernul Republicii So-

Conferința de presă de la
HAVANA 9 (Agerpres). — La Ha

vana a avut, loc o conferință de 
presă în cadrul căreia a luat cu- 
vîntul pescarul american Dennis 
Cherby. care a sosit în Cuba la 
bordul unui pescador american. 
Cherby. care este în vîrstă de 25 
de ani, a declarat că sosirea sa în 
Cuba a fost determinată de acapa-

Președintele Braziliei a aproDat noul program 
propus de frontul unit al forțelor progresiste

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres).— 
în ultimul timp, presa acordă o 
mare atenție noului program propus 
guvernului în numele Frontului 
unit al forțelor progresiste de către 
Santiago Dantas, fost ministru al 
afacerilor externe. Președintele Joao 
Goulart a aprobat acest program și 
l-a remis partidelor politice spre 
examinare.

Programul prevede, între altele, 
acordarea dreptului de vot neștiuto
rilor de carte, abrogarea unor arti
cole din constituție în care se pre
vede despăgubirea completă pentru

pămînturile naționalizate la înfăp
tuirea reformei agrare, abrogarea 
așa-zisei legi cu privire la „securi
tatea națională“ și a altor articole 
care limitează participarea partide
lor politice în alegeri.

O discuție aprinsă s-a desfășurat 
în jurul legii cu privire la „securi
tatea națională“. Această lege a fost 
introdusă în anul 1947, fiind, după 
cum se știe, îndreptată împotriva 
activității Partidului Comunist Bra
zilian. Mișcarea pentru abrogarea 
acestei legi a început de mult și ia 
amploare.

Havana

Cercetări spațiale comune
LONDRA 9 (Agerpres). — După 

cum informează agenția Reuter, la 
Observatorul Astronomic „Jodrell 
Bank“ s-a anunțat că oameni de 
știință din Uniunea Sovietică, Sta
tele Unite și Marea Britanie vor în
cepe programul lor comun de cer
cetări spațiale la 21 februarie.

în cadrul acestui program, radio- 
telescopul uriaș de la „Jodrell 
Bank“, avînd o înălțime de circa 76 
metri, va fi folosit pentru a se emite 
semnale ce urmează a fi captate 
de satelitul-balon „Echo-2“, care le 
va retransmite, fiind recepționate a- 
poi de către oamenii de știință de 
la Institutul Astronomic din Gorki.

Bernard Lovell, directorul Obser
vatorului „Jodrell Bank“, a decla
rat că se vor folosi diferite tipuri 
de semnale și eventual și voci (su
nete) și că experiențele vor conti
nua timp de o lună, cu o durată de 
jumătate de oră zilnic.

După cum se știe. Academia de 
Științe a U.R.S.S. și Direcția na
țională a S.U.A. pentru aeronau
tică șl cercetarea spațiului cos
mic experimentează în comun 
realizarea radiocomunicațiilor la 
distanțe mari cu folosirea sateli
tului american „Echo-2". In timpul 
zborului satelitului stații științi
fice din numeroase țări ale lumii 
efectuează observații. In fotogra
fie : La stația de observații din 

Saratov.

rarea de către autoritățile ameri
cane a pescadoarelor cubane și că 
a hotărît să transmită nava ameri
cană guvernului cuban drept com
pensație pentru prejudiciul adus 
Cubei de Statele Unite. în declara
ția sa. Cherby a subliniat că a a- 
dresat autorităților cubane rugă
mintea de a-i acorda cetățenia cu- 
bană, precum și posibilitatea de a 
lucra in Cuba.

Luînd cuvîntul în cadrul confe
rinței de presă, primul ministru al 
Cubei. Fidel Castro, a declarat că 
guvernul cuban este gata să satis
facă. cererea lui Cherby, dar, în ace
lași timp, a subliniat că va restitui 
pescadorul companiei americane 
„Morgan Cy Food Savana“, proprie
tara acestui vas, deoarece „nu do
rește să răspundă unei ilegalități cu 
o altă ilegalitate“. Referindu-se la 
întreruperea furnizării de apă pota
bilă de către autoritățile cubane 
bazei militare americane de la 
Guantanamo, Fidel Castro a subli
niat că această măsură se referă 
numai la întreprinderile și instala
țiile militare ale bazei și nu va a- 
duce prejudicii populației, căreia 
apa îi va fi furnizată în continuare.

La Geneva

Expoziție consacrată 
R. P. Romine

GENEVA 9 (Agerpres). — Asocia
ția elvețiană „Kultur und Volk“ a 
deschis în seara zilei de 8 februarie 
la Geneva o expoziție de fotografii 
intitulată „La Roumanie d'Aujour- 
d’hui care înfățișează aspecte din 
marile realizări obținute de poporul 
romîn în anii de democrație popu
lară în, construcția economică și în 
dezvoltarea culturii. La deschiderea 
expoziției au fost prezenți Roger 
Daflon și Jean Vincent, membri ai 
Consiliului național al Confedera
ției Elvețiene, precum și membri ai 
Ambasadei R. P. Romîne.

După festivitatea deschiderii ex
poziției au fost prezentate filmele 
de scurt metraj : „Poiana Brașovu
lui", „Trei dansuri populare romî- 
nești“, „Album de artă populară“, 
„Sculptură în lemn“ și „Mamaia și' 
Marea Neagră" care s-au bucurat 
de aprecierea publicului spectator.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Evenimentele din Kwilu

In provincia congoleză Kwilu con
tinuă luptele partizanilor care ocupă 
suprafețe din ce în ce mai întinse. 
Ziarul „LA LIBRE BELGIQUE" 
scrie : „Evenimentele din Kwilu se 
agravează. în această regiune, ur
mașul lui Lumumba, Gizenga, deși 
arestat, continuă să aibă adepți... 
Asistăm la o mișcare masivă contra 
funcționarilor congolezi, a adminis
tratorilor sau polițiștilor“.

Articolul relevă că partizanii re
voltați împotriva autorităților „se 
pot ascunde cu ușurință în regiunea 
aceasta sălbatică, întretăiată de pă
duri de nepătruns. Se pare, de alt
fel, că se ascund din ce în ce mai 
puțin. Armata națională congoleză 
suferind pierderi importante, răscu- 
lații au putut intra în posesia unor 
arme automate.

Mișcarea se întinse spre Tshikapa, 
regiune din Kasai, care trăiește în- 
tr-o dezordine permanentă din I960, 
într-o asemenea măsură îneît com
pania „Forminière“ a trebuit să re
nunțe la exploatarea diamantelor 
pentru bijuterii.

Este greu de precizat pînă unde se 
întinde mișcarea aceasta, dar ea 
poate merge foarte departe, de-a- 
curmezișul unui Congo în care s-au 
înmulțit decepțiile. întreg mediul 
rural. înșelat și tras pe sfoară, este

„Â trâit gol «între lupi» și între prieteni"
In romanul „Gol între lupi" (apă

rut și în limba romînă) al scriitoru
lui Bruno Apitz din R. D. Germană, 
se relatează cum deținuții lagărului 
nazist Buchenwald au salvat un bă
iat polonez din mîinile SS-iștilor. 
Autorul romanului, fost deținut al 
lagărului, nu mai știa nimic despre 
soarta eroului său. De curînd, după 
aproape 20 de ani, a avut loc întîl
nirea dintre Stefan, eroul romanului, 
și unul dintre salvatorii săi. Sub tit
lul de mai sus, ziarul vest-german 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU“ 
relatează următoarele : 

ca o iască, gata să se reaprindă. 
Conflicte tribale s-af putea grefa pe 
aceste dezordini, iar războaie abia 
potolite — să ia din nou avînt. '

Drama care se conturează astăzi 
putea fi prevăzută. Mulți observa
tori se mirau chiar că nu a explodat 
mai devreme, atît de vii sînt nemul
țumirile populare în provincii. At
mosfera nu este mai bună în, orașe 
și ne. putem aștepta la noi . zguduiri. 
Vor fi plătiți astfel trei ani de 
orori monstruoase. Pentru oricare 
observator puțin atent, era clar că 
ultimele structuri puțin stabile din 
Congo se prăbușeau și că liniștea 
născută din distrugere nu putea 
dura mult timp. Trebuie să ne .amin
tim că terenul a fost admirabil pre
gătit de incoerențele politicii occi
dentale care, în loc să caute să con
tribuie la reconstrucția Congo-ului, 
a consacrat miliarde pentru ruina
rea lui.

Ce se poate petrece acum ? In cel 
mai bun caz, mișcarea va fi înăbu
șită, liderii arestați și puși în situa
ția de a nu mai putea acționa ; 
populațiile rebele vor fi reduse la 
tăcere prin represiune. Iar Congo ar 
regăsi o liniște aparentă. Pînă la O 
nouă izbucnire. Repetăm, aceasta 
este o viziune optimistă a lucruri
lor“.

...Cînd s-au întîlnit prima oară, e- 
rau cu 20 de ani mai tineri. Jușu 
era un băiețel de 3 ani. El ieși din 
sacul pe care tatăl lui, Dr. Zacharias 
Zweig, din Cracovia, trebuia să-1 
predea la camera de efecte a lagă
rului de concentrare nazist Buchen
wald. Șeful camerei de efecte văzu 
copilul și acționă: «Băiatul trebuie 
să dispară înainte de-al zări ci
neva». Pentru copil însemna 
să continue să trăiască. Prin gestul 
său omul din- camera de efecte își 
legă propria-i viață de deținut, de 
cea a băiatului.

Zilele acestea, Jușu, în vîrstă de 
23. de ani, l-a întîlnit la Stuttgart, 
după aproape 20 de ani, pe salvato
rul său. Jușu e acum studentul Ste
fan Zweig din Lyon (Franța), iar 
fostul șef al camerei de efecte din 
Buchenwald, Willi Bleicher, este 
președinte al Sindicatului lucrători
lor din industria metalurgică . din 
landul Baden-Württemberg (R. F. 
Germană).

Pentru deținuții politici, printre 
care se număra și Willi Bleicher, 
drumul de la Buchenwald spre ca
merele de gazare de la Auschwitz 
nu era departe. Faptul că Jușu și 
Willi n-au fost nevoiți să pășească 
pe acest drum, e încă azi apreciat 
drept o adevărată minune.

...Cei doi bărbați stau față în față 
în Casa sindicatelor din Stuttgart. 
Cel tînăr, zîmbind cu amabilitate și 
vorbind curgător, cel în vîrstă — 
căutînd cuvintele sau vorbind nă
valnic cînd e copleșit de amintiri. 
Jușu abia își mai amintește de Bu
chenwald : îl ține totuși minte pe 
«Senta» — cîinele primejdios pe 
care S.S.-iștii îl foloseau pentru 
paza obiectelor de valoare provenite 
de la deținuți. își mai amin
tește de picioarele goale ale tatălui 
său, care nu avea nici ciorapi nici 
încălțăminte, în timp ce deținuții 
ce lucrau în camera de efecte îi pro

După 20 de ani: Willi Bleicher șl Ștefan Zweig la Stuttgart.

curaseră lui Jușu toată îmbrăcă
mintea necesară. între gardul lagă
rului și barăcile atelierelor era o 
fîșie de pămînt lată de 3 m. Acolo 
s-a însămînțat pentru Jușu iarbă, ca 
să poată ieși la soare. Sentinelele de 
pe turnurile de pază nu puteau zări 
acesț colțișor al lagărului.

Jușu a trăit luni de-a rîndul în 
ascunziș. în ajutor i-au venit și pă
duchii. Cei ce soseau la Buchenwald 
se dezbrăcau în camera de efecte, 
erau tunși, făceau baie în lizol. 
SS-iștii se temeau de păduchii pur
tători de microbi din camera de- 
efecte și se apropiau rar de ea.

Mama lui Jușu și sora lui au fost 
deportați la Auschwitz unde au 
murit. Zweig a aflat aceasta după 
război, cînd plecase la Cracovia să-și 
caute familia.

...în camera de efecte lucrurile au 
mers bine 9 luni. între timp, circa 
40 de oameni aflaseră de existența 
lui Jușu. Intr-o zi, îl zări șiunSS-ist 
care raportă comandantului. Blei
cher, care făcea parte din conduce
rea organizației ilegale a lagărului și 
din autoadministrația deținuților, a 
reușit să-1 ascundă pe Stefan în „la
gărul mic“, un fel de stație de caran
tină, predîndu-1 în grija deținutului 
Eugen Waller, azi cu domiciliul la 
Stuttgart. SS-iștii nu intrau aproape 

niciodată în acest lagăr. Așa a tre
cut și ultimul sfert de an greu pînă 
ce Buchenwald-ul a fost eliberat de 
trupele aliate.

...După război, Jușu și tatăl lui 
s-au stabilit în străinătate. în pre
zent, Stefan studiază electronica la 
Universitatea din Lyon. Stefan 
Zweig și salvatorul său s-au întîlnit 
datorită filmului „Gol între lupi“.

Anul trecut, filmul a fost prezen
tat la Festivalul internațional al fil
mului de la Moscova. Milioane de 
spectatori s-au întrebat : unde se 
află acum băiatul, care este soarta 
sa ? Scriitorul sovietic Roman Pere- 
svetov și un grup de redactori ai 
ziarului „BZ am Abend“, din Berli
nul democrat, au hotărît să se ocupe 
de această problemă. „Ei au reușit să 
găsească la Moscova un unchi al lui 
Stefan. Totuși, domiciliul actual al 
familiei Zweig rămăsese necunoscut“ 
— scrie ziarul vest-german.

Cercetările: au continuat. în cele 
din urmă, în R.F.G., Asociația foști
lor deținuți și persoanelor persecu
tate de regimul nazist a descoperit 
adresa dr-ului Zacharias Zweig. A- 
sociația i-a trimis cartea lui Apitz 
și i-a comunicat adresa lui Willi 
Bleicher, al cărui nume devenise cu
noscut. în legătură cu marea grevă 
din 1963 a metalurgiștilor din sudul 
Germaniei occidentale.

Redacția ziarului' „BZ am Abend“ 
a stabilit o legătură cu Stefan și, 
după scurt timp, Bruno Apitz a 
primit de la el o scrisoare. „Timp 
îndelungat — scrie tînărul — cre
deam că trecutul nostru trăit la 
Buchenwald a fost dat uitării. Car
tea dvs. „Gol între lupi“ a arătat că 
am greșit. Mă voi strădui să mă-în> 
tîlnesc cu dvs, căci avem-atâtea 
amintiri comune“.

Astfel s-a întîmplat că Jușu și-a 
putut sărbători aniversarea — 23 de 
ani — în locuința din Stuttgart, a 
salvatorului său — încheie „Frank
furter Rundschau“. Iar în curînd 
va avea loc la Berlin întîlnirea 
scriitorului cu eroul romanului său, 
întîlnirea a doi oameni care au trăit 
tragedia Buchenwaldului.

Corespondentul din Saigon al agenției Associated Presg a anunțat 
recent că în urma atacurilor săvîrșite de circa 1 000 de patrioți sud- 
vietnamezi în regiunea Tay Ninh, pierderile suferite de trupele guver
namentale s-au cifrat la 114 morți și 32 răniți. Agenția France Presse 
semnalează numeroase alte atacuri ale partizanilor în diferite pro
vincii ale Vietnamului de sud. In fotografie : După un atac al forțelor 
patriotice, soldați! sud-vietnamezi încearcă să stingă un incendiu 

izbucnit în cursul luptelor

SCURTE ȘTIRI
PARIS. Candidatul Partidului so

cialist la viitoarele alegeri preziden
țiale din Franța, Gaston Defferre, a 
rostit o cuvîntare la Bordeaux, con
siderată de observatori ca inaugura
rea campaniei electorale. Printre 
problemele internaționale abordate, 
Defferre s-a pronunțat pentru ală
turarea Angliei la Piața comună.

LONDRA. Primul ministru al An
gliei, Douglas Home, însoțit de mi
nistrul de externe, R. A. Butler, și de 
consilieri ai ministerului de externe, 
a plecat la 9 februarie într-o vizită 
de 3 zile în Canada. în timpul vizi
tei, Douglas Home și ministrul de 
externe englez R. A. Butler vor duce 
tratative cu membri ai guvernului 
canadian. După cum transmite agen
ția Reuter, miercuri, primul ministru 
britanic, Douglas Home, va pleca din 
Ottawa la Washington, unde va face 
o vizită de două zile pentru a se 
îhtîlni cu președintele S.U.A., John
son.

ATENA. La 9 februarie a avut 
loc la cimitirul Akrotiri din Canee 
(Creta), în prezența a numeroase 
persoane oficiale, înhumarea fostu
lui vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Greciei și ministru al afa
cerilor externe, Sofoclés Venizelos.

LONDRA. Aproximativ 20 000 de 
locuitori din orașul Portsmouth au 
luat parte în ziua de 8 februarie Ia 
o demonstrație de protest împotriva 
hotărîrii autorităților orașului de a 
majora chiriile la casele proprietate 
municipală.

NEW YORK. Amiralul Grant 
Sharp, ■ comandantul șef al flotei 
americane -din Oceanul Pacific, a 
plecat de la Honolulu la Saigon 
pentru a participa la o conferință 
a șefilor militari ai S.U.A. din a- 
ceastă regiune.

BAGDAD. Agenția Reuter anunț’, 
că doi foști miniștri irakieni, au fo/. 
arestați pe aeroportul din Bagdad A / 
momentul cînd s-au înapoiat dir 
exilul petrecut în Liban.

DAKAR. La Dakar și-a încheiat 
lucrările conferința de 4 zile pentru : 
problemele folosirii în comun, a re
surselor naturale ale fluviului Sene
gal. în rezoluția aprobată în unani
mitate, țările participante la întîlnire 
— Senegal, Mali, Mauritania și Gui
neea — au declarat că intenționează 
să se adreseze Fondului special al 
O.N.U. cu rugămintea de a finanța 
prospecțiunile suplimentare în bazi
nul Senegalului în scopul construirii 
unor obiective hidrotehnice. Confe
rința a aprobat statutul internațional 
al fluviului Senegal care dă tuturor 
celor 4 state drepturi egale în exploav. v 
tarea lui.

NEW YORK. După cum reiat-'' 
agenția France Presse, peste 100 de 
persoane albi și negri — care au 
participat la Chapel Hill (Carolina 
de Nord) la manifestațiile împotriva 
discriminării rasiale, organizate de 
Congresul pentru egalitatea rasială 
din S.U.A.. au fost arestate.

TUNIS. Litoralul Tunisiei este 
bîntuit de o furtună puternică. Din 
cauza furtunii au murit 12 pescari, 
s-a scufundat o navă de pescuit și 
au fost avariate alte cîteva nave.

DAR ES SALAAM. Din pricina 
inundațiilor provocate de revărsarea 
lacului Nyassa pe teritoriu] Tanga- 
nicăi, 3 000 de familii au fost obli
gate să-și părăsească locuințele.

BAGDAD. La Bagdad a sosit în- 
tr-o vizită oficială de trei zile o de
legație a Kuweitului condusă de mi
nistrul afacerilor externe, Sabah Al- 
Ahmad As-Sabah.
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