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Pe temele zilei

început 
de semestru 
universitar

S-au redeschis cursurile în insti
tuțiile de învățămînt superior din 
toate centrele universitare. După o 
vacanță plăcută și 
studenții au revenit în

_ și săli de seminarii, 
și biblioteci.

Primul semestru s-a încheiat în 
numeroase facultăți cu rezultate 
bune, care oglindesc strădania și 
dragostea cadrelor didactice univer
sitare pentru pregătirea multilate
rală a viitorilor specialiști, necesari 
economiei și culturii socialiste, pen
tru educarea lor patriotică, cetățe
nească. în numeroase instituții de 
învățămînt superior pasiunea și in
teresul tineretului pentru învățătu
ră, pentru cunoașterea cît mai pro
fundă a profesiunii alese s-au con
cretizat în promovarea cu succes a 
examenelor și colocviilor. La Insti
tutul de petrol, gaze și geologie și 
la faèultatea de electronică a ' Insti
tutului politehnic din București, la 
Institutul pedagogic din Galați, la 
Universitatea din Cluj și în alte 
părți1 a crescut numărul studenților 
cu calificative bune și foarte bune, 
tinerii dovedind că și-au însu
șit temeinic cunoștințele științi
fice predate la cursuri și se
minarii, aprofundate și îmbogățite 
în orele de studiu individual și de 
practică în laboratoare, în între
prinderi. La obținerea acestor suc
cese au contribuit măsurile luate de 
rectorate, decanate și de catedre 
pentru mai buna organizare a pro
cesului de învățămînt, bogata acti
vitate politico-educativă desfășurată 
în rîndul studenților de organiza
țiile de partid și de tineret cu 
scopul de a crea un climat de studiu 
sistematic, perseverent.

Formarea unor specialiști bine 
pregătiți, capabili să aplice cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
oameni cu o înaltă conștiință pro
fesională, dornici să participe cu 
toate forțele lor la desăvîrșirea 
construcției socialismului este un 
proces complex, continuu. Ce! de-al 
aoilea semestru din acest an de în
vățămînt reprezintă o nouă treaptă 
importantă în îmbogățirea bagajului 
de cunoștințe al studenților. O dată 
cu consolidarea cunoștințelor însu
șite pînă acum, atenția principală 
trebuie să fie îndreptată spre pre
darea la un înalt nivel științific a 
tuturor capitolelor cuprinse în pro
grame. lărgirea orizontului de cul
tură generală și de specialitate a ti
nerilor. Din desfășurarea recentei 
sesiuni de examene și colocvii reiese 
că rezultate mai slabe au fost obți
nute acolo unde nu a existat de la 
început o preocupare pentru orga
nizarea sistematică a orelor de 
cursuri și seminarii, pentru desfășu
rarea în condiții științifice și peda
gogice corespunzătoare a practicii în 
prooucție și a orelor de laborator 
și pentru întărirea disciplinei stu
denților. Tocmai din aceste cauze 
unele grupe de studenți de la fa
cultatea de mecanică a Institutului 
politehnic din Iași, de la Institutul

reconfortantă, 
amfiteatre 

în laboratoare

ehssee

• Note de călătorie din Sue
dia : Clara Mălin — Prin „Țara 
soarelui în miez de noapte" 
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Prima oră de curs după vacanță la anul IV al Facultății de mașini și utilaj petrolier din Institutul de pe
trol, gaze și geologie — București Foto : A. Cnrtojan

pedagogic din Cluj ș.a. au înche
iat primul semestru cu un bilanț 
mai puțin mulțumitor. Conducerile 
instituțiilor de învățămînt au dato
ria ca încă din primele zile ale ce
lui de-al doilea semestru să veghe
ze asupra respectării programului 
de studiu, să ia măsuri eficiente 
pentru a asigura participarea tutu
ror studenților la cursuri și semi
narii, la orele de practică.

Pregătirea superioară a viitorilor 
ingineri, profesori, medici, artiști 
nu poate fi concepută în afara unui 
sistem riguros de muncă personală, 
fără un studiu individual perseve
rent și sistematic — baza obținerii 
succeselor la învățătură. Organiza
țiile U.T.M. și asociațiile studenților 
din institute și facultăți au îndato
rirea ca în perioada semestrului care 
a început să contribuie, prin acți
uni inițiate sub conducerea organi
zațiilor de partid, la dezvoltarea a- 
titudinii conștiente, responsabile a 
studenților față de îndeplinirea e- 
xemplară a tuturor îndatoririlor ce 
le revin.

Procedează bine acele colective 
de catedră care, în scopul însușirii 
noilor cunoștințe și aprofundării de 
către tineri a capitolelor studiate în 
primul semestru, mai ales la disci
plinele la care au fost întîmpinate 
unele greutăți, și-au propus în pla
nul lor de activitate, pe lingă pre
ocuparea pentru buna desfășurare a 
cursurilor și seminariilor, să analize
ze cele mai eficiente metode de lu
cru cu studenții și să le generalize
ze. Cu concursul celor mai bune ca
dre didactice se pot organiza pentru 
studenți simpozioane pe teme profe
sionale, o largă informare științifică 
a tinerilor specialiști.

Organizațiile de partid sînt che
mate să sprijine conducerile institu
țiilor de învățămînt superior în acti
vitatea sistematică de perfecțio
nare a procesului instructiv-educa- 
tiv. Desfășurînd o bogată muncă po
litico-educativă în rîndul tineretului 
universitar^ ele vor contribui la dez
voltarea simțului de răspundere al 
studenților față de principala lor 
îndatorire — învățătura — și la în
tărirea disciplinei, premize ale în
cheierii cu rezultate cît mai bune 
a anului de studiu.

Manifestări cu prilejul Zilei ceferiștilor 

și al aniversării eroicelor lupte din februarie 1933

Adunarea festivă din Capitală
Duminică s-a sărbătorit în întrea

ga țară „Ziua ceferiștilor“ — a 31-a 
aniversare a eroicelor lupte din fe
bruarie 1933. Cu acest prilej, la Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor a avut loc o adunare 
festivă la care au participat Dumi
tru Simulescu. ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, Vasile 
Lixandru, vicepreședinte al Sfatului 
popular al Capitalei, numeroși cefe
riști care au luat pațte la luptele 
revoluționare și la grevele din fe
bruarie 1933, activiști de partid, de

zx
In centrele

Expuneri, simpozioane și adunări 
închinate aniversării luptelor din 
februarie 1933 și „Zilei ceferiștilor“
au avut loc în numeroase unități de 
cale ferată. La cluburile muncito
rești „16 Februarie“ din Cluj și Ti
mișoara, în sălile de festivități ale 
Casei de cultură a tineretului din 
Iași și Depoului Galați, la Teatrul 
de stat din Brașov, precum și în alte 
centre feroviare, vorbitorii au evo
cat tradițiile revoluționare ale aces
tui detașament de frunte al clasei

Depuneri
în. semn de cinstire a memoriei 

eroilor clasei muncitoare căzuți la 
„Grivița“. delegații din partea 
Uniunii sindicatelor muncitorilor 
din întreprinderile de transporturi 
și telecomunicații, a Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, a Uzinelor „Grivița Roșie“, a 
Sindicatului salariaților depourilor

In ziarul de azi: 0 BĂSPUNDEBE COMUNĂ
• Creșterea rolului organiza

ților de partid — factor hotărî- 
tor in dezvoltarea economică a 
regiunii — Conferinja organiza
ției regionale de partid Suceava 
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stat și ai organizațiilor obștești, 
muncitori din unitățile căilor ferate 
și din alte instituții din Capitală. 
Adunarea a fost deschisă de tov. 
Gheorghe Dăscălescu, membru al 
biroului executiv al Consiliului local 
al sindicatelor din București.

Despre importanța evenimentelor 
din februarie 1933 a vorbit tov. A- 
lexandru Grecu, președintele Uniu
nii sindicatelor muncitorilor din în
treprinderile de transporturi și te
lecomunicații.

feroviare
noastre muncitoare și au scos în e- 
vidență succesele muncitorilor ce
feriști în îndeplinirea planului de
producție și a angajamentelor luate 
pe acest an, precum și realizările 
poporului nostru în cei aproape 20 
de ani de la eliberare.

Au avut loc. de asemenea, ma
nifestări cultural-artistice prezenta
te de formațiile de amatori din uni
tățile feroviare și din alte între
prinderi.

de coroane
C.F.R.-București. au depus coroane 
de flori la placa memorială din in
cinta Uzinelor „Grivița Roșie“.

De asemenea, au fost depuse co
roane de flori la placa memorială 
din fața Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor.

(Agerpres)

Uzina a primit o comandă urgen
tă. Era vorba de construcțiile meta
lice pentru hala de prăjire a piritei 
de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu-Măgurele. Muncitorii 
și tehnicienii din secția de construc
ții metalice au realizat în mod exem
plar această comandă. Pe adresa 
șantierului s-au expediat cu aproa
pe două luni înainte de termen cele 
574 tone de construcții metalice. Și 
nu oricum, ci în avans față de gra- 
ficul de eșalonare a livrărilor. Iată 
de ce colectivul uzinei a primit mul
țumiri din partea beneficiarilor, con
structorilor și montorilor de pe șan
tier.

Cum au reușit metalurgiștii U- 
zinei de construcții metalice și 
mașini agricole Bocșa să execute 
anul trecut înainte de termen 
această comandă ? Răspunsul tre
buie căutat în primul rînd în faptul 
că proiectele au fost primite din vre
me, definitivate pînă la ultimul a- 
mănunt. în uzină s-au putut lua ast
fel din timp măsuri pentru o judici
oasă pregătire a fabricației, pentru 
aprovizionarea cu materialele cerute. 
Multe brigăzi și echipe din secția 
construcții metalice — cum sînt cele 
conduse de Anton Munteanu, Con
stantin Grecu, Ștefan Cotigă, Ion 
Mengoi, Pavel ' Condan și altele — 
au muncit fără preget la execuția a- 
cestei comenzi.

I
 Comenzile pentru 

marile șantiere — 
realizate exemplar

„Comenzile pentru marile șantiere 
să fie executate la termen și la un 
înalt nivel calitativ !" Iată o chema
re care a găsit un larg ecou în rîn- 
durile muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor uzinei. Privind această 
sarcină prin prizma intereselor ge
nerale ale economiei, harnicii meta- 
lurgiști din Bocșa și-au propus în a- 
cest an să-și facă un titlu de cinste 
din a livra în mod exemplar cons
trucțiile metalice și podurile rulante 
pentru marile șantiere. Ei înțeleg că 
grăbirea execuției și punerii în func
țiune a noilor obièctive industriale 
constituie o răspundere comună a 
întreprinderilor furnizoare și a cons
tructorilor și montorilor de pe șan
tiere.

Construcțiile metalice și podurile 
rulante pentru noile obiective in
dustriale au o pondere importantă 
în producția uzinei. De la rampa de 
încărcare de aici pleacă lună de 
lună, spre marile șantiere ale țării, 
mii de tone de construcții metalice. 
Uzina are de executat în acest an 
comenzi importante pentru noile o- 
biective industriale aflate în cons
trucție la Hunedoara, Galați, Reșița, 
Slatina, Turnu-Măgurele, Turnu Se
verin, Sighet, Dej și altele. (Continuare în pag. IlI-a)

In sala mașinilor de la laminorul bluming din Hunedoara Foto : Gh. Vințilă

Există în uzină condiții mai bune 
pentru îndeplinirea sarcinilor în a- 
cest domeniu. Spre deosebire de anul 
trecut, cînd în primul trimestru lip
sea în mare parte documentația teh
nică (din care cauză planul nu a fost 
îndeplinit), în momentul de față u- 
zina dispune de proiecte pentru în
treaga producție ce se va executa în 
primul semestru al anului. Aceasta 
a permis să se pregătească în condi
ții mai bune fabricația, să se ia mă
suri pentru a se urgenta livrarea 
comenzilor destinate marilor șan
tiere.

Dovadă că lucrurile merg mai bine 
sînt realizările din prima lună a a- 
nului. în ianuarie, planul uzinei la 
producția globală și marfă a fost de
pășit. La construcții metalice, reali
zările sînt mai mari cu 6 la sută, 
comparativ cu prevederile planului. 
De altfel, colectivul de aici și-a pro
pus ca în primul semestru să reali
zeze un avans în livrarea unor co
menzi de construcții metalice, față 
de plan și termenele prevăzute în 
contracte. E un țel frumos, mobili
zator.

— Nu se poate spune că la noi 
chiar totul e în ordine — a ținut să 
ne precizeze tov. A. Varro, directo
rul tehnic al uzinei. Ne preocupă în 
mod deosebit problema aprovizionă
rii cu materiale. Prin natura produc
ției, întreprinderea noastră e mare 
consumatoare de metal. Cum stau 
însă lucrurile ? Pînă la începutul 
lunii februarie, uzina n-a primit încă 
repartiții la anumite cantități de la
minate pentru planul pe trimestrul 
I. Dacă nu le vom primi, nu vom 
putea să procurăm aceste materiale, 
întrucît unele profile se laminează 
doar o dată pe trimestru.

Are dreptate directorul tehnic ! Nu 
întîmplător această problemă preo
cupă acum atît de mult conducerea 
tehnico-administrativă a uzinei. Anul 
trecut, o serie de comenzi nu au pu
tut fi livrate la termen, tocmai da
torită lipsei unor materiale, iar pen
tru recuperarea rămînerii în urmă 
au fost necesare eforturi deosebite. 
Acest lucru e bine cunoscut de to
varășii din direcția generală a mi
nisterului tutelar. Dar, după cît se 
pare, nu au fost trase toate conclu
ziile pentru ca la Bocșa să fie evi
tate greutățile pricinuite anul trecut 
de deficiențele în aprovizionarea cu 
materiale.

Se mai pune însă și întrebarea : 
este oare firesc ca directorul teh
nic și alte cadre tehnice din condu
cerea uzinei să-și cheltuiască timpul 
cu problemele curente de aprovi
zionare, în loc să-și dedice cea mai 
mare parte din timp soluționării 
unor probleme tehnice ? Oamenii 
uzinei privesc astăzi cu exigență 
sporită sarcinile de plan ce le revin 
în acest an și vor să-și consacre 

energia rezolvării sarcinilor privind 
perfecționarea tehnologiei de fabri
cație și îmbunătățirea organizării 
producției. Ei au convingerea că se 
va face tot ce e posibil ca uzina să 
primească la timp toate materialele 
necesare îndeplinirii planului.

Ceea ce ține 
de posibilitățile 
uzinei

Privind lucrurile în mod realist, 
trebuie spus că în uzină mai sînt 
numeroase probleme, a căror rezol
vare solicită eforturile colectivului. 
Există încă posibilități pentru ex
tinderea sudurii automate și a altor 
metode tehnologice ; în consfătuirile 
de producție, muncitorii cer să fie 
înzestrați cu mai multe scule și dis
pozitive; sînt operații la care produc
tivitatea muncii ar putea spori sim
țitor prin introducerea micii meca
nizări ; fluxul tehnologic ar putea 
fi îmbunătățit prin reamplasarea 
unor mașini și montarea altora care 
există în uzină.

De altfel, pentru soluționarea 
multora din aceste probleme s-au 
prevăzut măsuri bine gîndite, a că
ror aplicare va trebui' să stea mai 
mult decît în anul trecut în atenția 
conducerii uzinei. Comitetul de 
partid și-a propus să formeze 
luna aceasta un colectiv, care să 
analizeze sistematic cum prind 
viață măsurile stabilite pentru ri
dicarea nivelului tehnic și îmbună
tățirea organizării producției.

La ordinea zilei se află și proble
ma calității producției. Ne referim 
la comenzile pentru obiectivele in
dustriale. Multe dintre ele au fost 
realizate la un înalt nivel calitativ. 
Pe bună dreptate, ele s-au bucurat 
de apreciere din partea constructo
rilor. S-au întîmplat însă și cazuri 
cînd pe șantiere — de pildă la Sla
tina și Galați — au fost trimise 
construcții metalice cu abateri di
mensionale sau cu cordoane de su
dură incomplete și cu porozități. 
Deși au fost remediate, defecțiunile 
semnalate au dat de gîndit colecti
vului. în ultimul timp, s-au inițiat 
o serie de măsuri pentru ca aseme
nea situații să nu se mai repete. Nu 
de mult în uzină s-a întreprins o 
acțiune pentru mai buna repartizare 
a cadrelor de ingineri și maiștri pe 
schimburi. E o măsură binevenită, 
care va contribui la întărirea asis
tenței tehnice. Nimerită e și mă
sura luată de organizațiile de bază 
din secții pentru o mai judicioasă

M. ANGELESCU
I. CHIUJDEA

DIN TOATĂ ȚARA
Sesiune de comunicări tehnico-economise Se extinde transportul auto

La Combinatul siderurgic Hune
doara s-a desfășurat zilele trecute 
o sesiune de comunicări tehnico- 
economice la care au participat in
gineri, tehnicieni și maiștri din sec
țiile de producție ale combinatului. 
Au luat parte, de asemenea, invitați 
din numeroase întreprinderi siderur
gice și metalurgice din țară, precum 
și reprezentanți ai Ministerului In
dustriei Metalurgice, Direcției cen
trale de statistică și ai unor Institu
te de cercetări.

Cele 27 referate prezentate de spe
cialiștii combinatului au arătat, prin
tre altele, succesele obținute de 
Combinatul siderurgic Hunedoara în 
introducerea și extinderea tehnicii 
noi. In sectorul furnale. Inginerii și 
tehnicienii au aplicat procedee teh
nice avansate care au dus la re-

Inapoierea din R. A. U. 
a grupului folcloric romîn

Duminică seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind din Republica Arabă Uni
tă, grupul folcloric de artiști amatori, 
care a luat parte la primul Festival in
ternațional de folclor de la Cairo, unde 
a obținut premiul 1 și Diploma de o- 
noare a acestui festival. La sosire, pe 
aeroportul Băneasa, membrii grupului 
au fost întîmpinați de reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni de artă. Au fost 
de față reprezentanți ai Ambasadei Re
publicii Arabe Unite la București. In 
fotografia alăturată : La sosire pe aero
port. (Agerpres)

ul- 
pe

ducerea consumului de cocs, în 
timii patru ani, cu peste 300 kg 
tona de fontă.

In colaborare cu unele institute .de 
cercetări, siderurgiștii hunedoreni au 
asimilat în ultimii doi ani 21 de 
mărci noi de oțeluri și 28 de tipuri 
și profile noi de laminate. Au fost 
elaborate oțeluri de calitate superi
oară pentru rulmenți și utilaje pe
troliere.

In cadrul sesiunii a avut loc și 
un schimb de experiență cu oameni 
de știință din institutele de cercetări 
și cu reprezentanți ai întreprinderi
lor participante.

In acest an, transportul auto din 
țara noastră cunoaște o dezvoltare 
continuă. Comparativ cu realizările 
anului trecut, în 1964 volumul - de 
tone kilometrice convenționale va 
crește cu 13,6 la sută. Parcul de 
mijloace de transport rutier sporește 
în decursul acestui an cu 3 700 auto
camioane de 3 și 5 tone. 650 auto
buze pentru transportul călătorilor 
de 38 și 25 de locuri, peste 1000 
autobasculante de 4 și 4,5 tone. 
Autobazele I.R.T.A. primesc în do
tare și cîteva sute de remorci, care 
contribuie la o folosire mai bună a 
autocamioanelor. Se dau în exploa
tare si remorci cu amenajări speci

ale pentru transportul furajelor. Se 
extinde și transportul de călători. 
Vor fi înființate :50 trasee noi pe 
care vor circula autobuzele I.R.T.A., 
printre care Turnu Severin — Balta 
Verde, Hîrșova — Casimcea, Tulcea 
— Nedanchioi, Iași — Bîrnova, O- 
dorhei — Dealul, Sarmisegetuza — 
Calan. La 10 mari autobaze din țară 
vor fi construite statii de întreținere 
pentru spălarea, gresarea și reparați
ile curente ale autovehiculelor.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 
ÎNTRE LEGUMICULTORI

Colectiviștii din comuna Crețești, 
raionul Giurgiu, regiunea București, 
au dobîndit o bună experiență în 
producerea legumelor timpurii. în 
anul 1963, gospodăria a livrat statu
lui roșii timpurii încă de la începu
tul lunii iunie. Rezultate la fel de 
bune au obținut și la varză timpu
rie, ardei gras, vinete etc. Pentru a 
generaliza metodele folosite de către 
colectiviștii din Crețești, consiliul 
agricol raional a organizat ieri un 
schimb de experiență la care au 
participat colectiviști fruntași, bri
gadieri, ingineri și președinți din 22 
gospodării colective producătoare 
de legume din raionul Giurgiu. 
Participanții au ascultat expunerile 
făcute de inginerul și tehnicianul 
gospodăriei colective din Crețești cu 
privire la metodele folosite pentru 
obținerea de legume timpurii, vizi- 
tînd apoi serele și răsadnițele, unde 
se desfășoară o intensă activitate.

INSTÀNTÂNËE

NI CĂ,

LIFTUL

SI FĂNICĂ
>1

La blocurile din Piața Palatu
lui sînt 41 de lifturi. Oamenii 
maturi le folosesc la urcat și co- 
borît. Noroc însă că există copii. 
Ei sînt mai inventivi. Le-au stu
diat, le-au găsit utilizări supli
mentare.

Cu liftul de la blocul 10, Nică 
și Panică se dau huța. E un lea
găn cu comandă automată. Urcă 
și coboară cît e ziua de mare. 
Sînt și isteți. N-aveau greutatea 
reglementară ca să-l manevreze 
pe dinăuntru. Nu face nimic. Au 
completat diferența de greutate 
cu cărămizi. Și-apoi, cu muzica 
înainte : sus-jos, sus-jos. E o dis
tracție grozavă. Părinții sînt în al 

șaptelea cer. Copiii își poartă sin
guri de grijă. Iar de lift, dacă se 
strică, are grijă I.A.L.-ul.

Liftul poate avea și alte funcții. 
După copii, vîrstă, temperament, 
aptitudini. Pe scara 8, blocul 7, a 
fost transformat în club al mâini
lor îndemânatice. Cu șurubelnița 
în mînă, cîțiva copii s-au familia
rizat cu tehnica modernă. Dac-ar 
fi fost familiarizați șl cu respec
tul pentru instalațiile blocului, ar 
fi fost mai bine. Au demontat 
tăbliile cu butoane de apel. Nu
mai de la trei etaje, nu de la 
toate. Mîini de aur, suflete de 
aur. La blocul 3, pe scara B, con
tactul mîinilor îndemânatice cu 
tehnica s-a limitat la demontarea 
broaștei mecanice. Obiectele de 
studiu au fost lăsate pe loc.

Liftului de pe una din scări i 
s-a dat destinația de depozit de 
materiale. Din care să se ia, nu 
să se pună. Pomul de iarnă a fost 
împodobit cu beculețele luate de 
la lift. Copiii au fost ingenioși. 
Și-au făcut un pom „electric". 
Părinții au fost rezervați. N-au 
întrebat de unde sînt. Ce să mai 
bată capul copiilor cu educația 
pentru niște beculețe ? Dac-ar fi 
fost din cele mari, desigur, se 
schimba povestea.

La un nivel de preocupări mai 
înalte găsim liftul-laborator. Pe 

scara C, la blocul 3, s-au făcut 
experiențe științifice. Au mește
rit copiii la cablu și au stabilit 
un contact permanent între par
ter și etajul 5. Rezultatul ? N-a
puca liftul să ajungă cu bine jos, 
că se și smucea din nou în sus. 
Și viceversa. Se descoperise miș
carea perpetuă.

Mîine-poimîine o să aflăm de 
lifturi în care se joacă șah, ping- 
pong. N-ar fi exclus. După cum 
n-ar fi exclus să aflăm și de u- 
nele accidente. De vreme ce mai 
sînt părinți care nu-și suprave
ghează și nu-și învață copiii să 
respecte și să păstreze tot ce se 
face cu muncă și cheltuială, pot 
oricând apărea categorii perfec
ționate de lifturi. Și categorii 
perfecționate de cheltuieli și re
parații. Unde mai pui că se dă de 
lucru în plus întreprinderii „As
censorul". care și așa se ferește 
să strălucească prin operativitate.

★

Am fost ieri în vizită la un 
prieten. Stă la ultimul etaj. Lif
tul nu mergea. Doi copii au vrut 
să plece cu el în Cosmos. Acum 
e în reparație.

Mi se pare că s-a defectat 
treapta a doua a rachetei.

V. SEBASTIAN
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Suceava, care a găzduit delegații 
la conferința regională de partid ce 
și-a desfășurat lucrările în zilele de 
8—9 ianuarie, este un oraș socialist 
în plină dezvoltare economică și 
culturală. Aici s-au înălțat cartiere 
de locuințe cu blocuri moderne, în- 
sumînd aproape 3 000 de aparta
mente : numai în ultimii doi ani au 
intrat în funcțiune combinatul de 
hîrtie și celuloză, combinatul de in
dustrializare a lemnului, uzina me
canică, fabrica de oxigen — obiecti
ve industriale importante, dotate cu 
utilaj la nivelul tehnicii mondiale.

Asemeni orașului, întreaga regiu
ne înfățișează tabloul unor profunde 
transformări înnoitoare, care și-au 
găsit reflectare în darea de seamă a 
comitetului regional, prezentată de 
tov. Ene Țurcanu, prim secretar al 
comitetului regional de partid, și în 
cuvîntul delegaților la conferință. Ca 
o ilustrare a politicii partidului de 
dezvoltare armonioasă a tuturor re
giunilor țării, pe harta regiunii Su
ceava au apărut mari obiecti
ve economice, se lărgesc capacitățile 
de producție la Uzinele textile „Mol
dova“ și Uzinele de reparații din Bo
toșani, Filatura de in și cînepă din 
Fălticeni, se dezvoltă noul centru 
minier Leșul Ursului — Ostra. Ra
ioanele regiunii au fost racordate la 
sistemul energetic național, iar 180 
de sate au fost electrificate. La 
sfîrșitul anului trecut, producția in
dustrială globală a fost cu 33,2 la 
sută mai mare decît în 1961.

Din lucrările conferinței s-a des
prins ca un fir roșu călăuzitor fap
tul că toate aceste succese se dato- 
resc politicii, leniniste a partidului 
nostru, creșterii continue a rolului 
organizațiilor de partid în conduce
rea economiei. în cuvîntul lor, dele
gații Păun Bratu, prim secretar al 
Comitetului raional de partid Ră
dăuți, Gheorghe Dop, secretar al co
mitetului regional de partid, Viorica 
Roșea, secretar al comitetului de 
partid al Filaturii de in și cînepă 
Fălticeni, au subliniat că în perioada 
care a trecut de la ultima conferință 
regională organele de partid din re
giune și-au îmbunătățit stilul și me
todele de muncă, au perfecționat 
controlul îndeplinirii hotărîrilor. O- 
rientarea activității organelor și or
ganizațiilor de partid spre rezolva
rea problemelor cheie ale producției, 
generalizarea experienței înaintate, 
sprijinirea sistematică a colectivelor 
întreprinderilor în vederea realizării 
sarcinilor de plan la toți indicatorii 
și ridicarea calificării muncitorilor 
— sînt cîteva din problemele cărora 
comitetul regional de partid le-a a- 
cordat o deosebită atenție. Comite
tul regional de partid a format co
lective de activiști de partid și spe
cialiști care au ajutat efectiv condu
cerile unor întreprinderi să îmbună
tățească organizarea muncii.

în cuvîntul său, tov. Gheorghe 
Moroșan, prim secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Suceava, a 
arătat că organizațiile de partid din 
oraș și-au sporit competența în con
ducerea economiei. Comitetul orășe
nesc este preocupat sä' găsească cele 
mai potrivite mijloace pentru a per
fecționa pregătirea aparatului de 
partid și a spori eficacitatea practică 
a propagandei de partid, a muncii 
politice de masă.

întrucît pădurile, industria de pre
lucrare a lemnului au cea mai mare 
pondere în economia regiunii, lucră
rile conferinței au dezbătut pe larg 
munca organizațiilor de partid pen
tru înfăptuirea prevederilor Di
rectivelor Congresului al III-lea 
al P.M.R. cu privire la valori
ficarea superioară a masei lem
noase. în cadrul lucrărilor con
ferinței s-a arătat că rezultate bune 
au dat studiile întreprinse de brigăzi 
ale comitetului regional în întreprin
derile forestiere care nu-și realizau 
ritmic planul de producție și nu ma
nifestau suficientă grijă pentru în
lăturarea risipei de material lemnos. 
Pe baza constatărilor și a propune
rilor acestor brigăzi, biroul comite
tului regional a elaborat un plan 
concret de măsuri. Așa cum a ară
tat tov. Mihai Găină, secretarul or
ganizației de bază din sectorul de 
exploatare forestieră Găinești, acest 
plan a fost dezbătut în toate 
organizațiile de bază, stabilindu-se 
sarcini precise pentru fiecare mem
bru și candidat de partid. într-un 
timp scurt, au fost puse în valoare 
noi rezerve de ridicare a productivi
tății pădurilor, prin plantarea de 
specii repede crescătoare în masiv 
și aliniamente. Toate cele 12 între
prinderi forestiere au obținut în 
1963 realizări superioare anilor pre
cedent ; în mod deosebit a crescut 
productivitatea muncii. Fondul fo
restier este mai bine gospodărit, iar 
masa lemnoasă mai bine valorifica
tă. Numai în ultimii doi ani s-au 
valorificat în scopuri industriale 
peste 19 000 tone crăci legate în 
snopi și deșeuri de fabricație, pre
cum și peste 108 000 mc rămășițe de 
exploatare. Tov. Spiridon lonescu, 
directorul D.R.E.F. Suceava, a arătat 
că prin îmbunătățirea proceselor 
tehnologice și creșterea calificării 
muncitorilor a fost obținut un pro
cent mai ridicat de produse de cali
tate superioară. Din totalul masei 
lemnoase exploatate. 86,6 la sută a 
fost folosită în industrie.

Scoțînd în evidență succesele ob
ținute, conferința a analizat, totoda
tă, neajunsurile care mai există în 
acest sector de activitate. Mai multi 
delegați au adus critici îndreptățite 
I.F. Rădăuți, Falcău, Moldovița, care 
au livrat cherestea subdimensionată, 
nesortată și conservată în condiții 
necorespunzătoare, precum și î.F. 
Frasin, unde utilajele nu sînt folo
site cu întreaga capacitate.

Tov. Nicolae Răducu, directorul 
Combinatului de industrializare a 
lemnului din Suceava, a vorbit des
pre măsurile luate de organizația de 
partid și conducerea întreprinderii 
pentru a da viață sarcinilor sporite 
ce revin combinatului în acest an. 
Din luna ianuarie, combinatul a în
ceput să producă plăci fibro-lem- 
noase poroase bitumate cu caracte
ristici fizico-mecanice superioare, 
mult solicitate în construcții. Spre

a folosi la întreaga capacitate teh
nica modernă cu care este înzestrat 
combinatul și a realiza integral in
dicele de creștere a productivității 
muncii, conducerea întreprinderii, 
organizația de partid pun în centrul 
preocupărilor problemele legate de 
ridicarea continuă a calificării mun
citorilor, specializarea cadrelor cu 
pregătire superioară. Cursurile or
ganizate în acest scop sînt urmate 
de aproape 1 100 de tovarăși.

în cadrul lucrărilor conferinței s-a 
arătat că în ultimii ani organele lo
cale de partid s-au ocupat într-o 
măsură mai mare de răspîndirea sis
tematică a experienței înaintate, 
promovarea a tot ce este nou și va
loros în producție, introducerea pe 
scară largă a progresului tehnic în 
întreprinderi. Cu sprijinul Ministe
rului Minelor și Energiei Electrice a 
fost organizat un schimb de expe
riență între echipe fruntașe de mi
neri din alte regiuni și echipe de 
mineri din minele sucevene. Aceasta 
i-a ajutat pe minerii de la mina Le
șul Ursului-Ostra să-și însușească 
tehnologia înaintărilor rapide ; ei 
realizează acum pînă la 155 m 1 lu
nar, față de 40—50 m 1 în trecut.

Conferința a dezbătut pe larg mă
surile ce trebuie adoptate pentru re
alizarea sarcinilor ce revin între
prinderilor pe anul 1964, cerînd or
ganelor și organizațiilor de partid să 
acorde cea mai mare atenție reali
zării indicatorului de creștere a pro
ductivității muncii, precum și ri
dicării nivelului calitativ al produse
lor prin îmbunătățirea organizării 
producției și perfecționarea proce
selor tehnologice de fabricație, folo
sirea deplină a utilajelor, ridicarea 
calificării muncitorilor și întărirea 
disciplinei în muncă.

în cadrul lucrărilor conferinței s-a 
subliniat că sarcinile ce decurg din 
planul de stat pe 1964 impun ridi
carea pe o treaptă mai înaltă a ac
tivității politico-organizatorice a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
perfectionarea continuă a stilului și 
metodelor lor de muncă. Tov. Dumi
tru Țambric, prim-secretar al Comi
tetului raional de partid Fălticeni, a a- 
rătat că munca vie cu oamenii a acti
viștilor de partid este uneori înlo
cuită cu întocmirea multor situații 
și statistici cerute de secția organi
zatorică a comitetului regional de 
partid. în conferință s-a insis
tat asupra necesității ca activiștii 
comitetului regional de partid să-și 
desfășoare cea mai mare parte a 
muncii pe teren, ajutînd efectiv or
ganizațiile de partid în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin.

★

Un loc important în lucrările con
ferinței l-au ocupat problemele spo
ririi producției agricole, vegetale și 
animale. Numeroși delegați au ana
lizat cu exigență activitatea desfășu
rată de organizațiile de partid pen
tru întărirea economico-organizatori- 
că a gospodăriilor colective, ridica
rea continuă a producției și re
ducerea prețului de cost al pro
duselor în G.A.S., îmbunătățirea 
muncii mecanizatorilor din S.M.T. 
Conferința a relevat că, în ultimii 
doi ani, gospodăriile de stat au reali
zat, în condiții climaterice nefavo
rabile, o producție medie de 2 967 
kg porumb boabe la ha, 1 700 kg 
floarea-soarelui, 17 740 kg cartofi.

Producții ridicate au obținut și 
numeroase gospodării colective. Tov. 
Mihai Gavriliuc, președintele G.A.C. 
Verești, a arătat că anul trecut, cu 
toată seceta prelungită, gospodăria 
a obținut la fiecare ha în medie 
2 636 kg porumb, 1 448 kg grîu, 2 273 
kg orz de toamnă, 1 461 kg floarea- 
soarelui, 19 950 kg cartofi. Pentru ca 
în acest an rezultatele să fie și mai 
bune, consiliul de conducere al gos
podăriei s-a îngrijit de organizarea 
brigăzilor și echipelor, de stabilirea 
măsurilor menite să asigure reali
zarea planului pe fiecare brigadă.

Din cuvîntul delegaților au reieșit 
marile rezerve de sporire a produc
ției agricole existente în toate gos
podăriile colective. Tov. Constantin 
îftode, secretar al comitetului regio
nal, a arătat că dacă gospodăriile co
lective din raionul Botoșani ar fi 
fost îndrumate să aplice pe scară 
largă metodele agrotehnice înain
tate, așa cum au făcut gospodă
riile colective din raionul vecin — 
Săveni, ar fi putut obține în plus 
peste 4 000 tone de porumb boabe.

în cadrul conferinței s-a subli
niat în mod deosebit necesitatea ca 
organizațiile de partid să pună în 
centrul întregii lor activități la sate 
problemele întăririi economico-or- 
ganizatorice a gospodăriilor colecti
ve. Referindu-se la rezultatele 
muncii politico-organizatorice des
fășurate în această direcție de orga
nizațiile de partid, tov. Nicolae Vlad, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal de partid Săveni, a arătat că 
în gospodăriile colective din raion 
valoarea averii obștești este în pre
zent cu peste 85 milioane de lei mai 
mare decît în 1961, iar fondul de 
bază a crescut, în aceeași perioadă, 
de peste 3 ori. Pentru dezvoltarea 
în continuare a gospodăriilor co
lective s-au format grupe de spe
cialiști, conduse de membri ai bi
roului comitetului raional de partid, 
care au analizat situația economică 
din fiecare unitate. Pe baza studii
lor întocmite, organizațiile de 
partid au fost îndrumate să-și al
cătuiască planuri de măsuri concre
te, cu obiective precise, care țin 
seama de condițiile specifice ale di
feritelor gospodării. Pentru întări
rea muncii de partid în gospodăriile 
colective, au fost create în toate 
brigăzile organizații de bază sau 
grupe de partid.

Mijloacele de folosire cît mai rațio
nală a fondului funciar au fost larg 
dezbătute în cadrul conferinței. în 
ultimii doi ani suprafața arabilă a 
regiunii a crescut cu 4 500 ha, iar 
pe 2 000 ha terenuri improprii altor 
culturi au fost plantați pomi fruc-i 

tiferi. Pentru prevenirea eroziunii 
solului, în toamna anului trecut au 
fost efectuate arături pe curbele de 
nivel ' pe o suprafață de 50 000 ha. 
Tov. Teodor Nițu, directorul Oficiu
lui regional de proiectare și organi
zare a teritoriului, Mihai Cristea, 
directorul stațiunii experimentale 
agricole Suceava, și alți delegați au 
relevat importanța generalizării ex
perienței unităților fruntașe în pre
venirea și combaterea eroziunii so
lului, precum și în lărgirea supra
feței arabile.

Condițiile din cele mai prielnice 
existente în regiune pentru dezvol
tarea zootehniei, vechea tradiție 
în acest domeniu, au determinat 
conferința să analizeze temeinic 
problemele creșterii animalelor. 
Anul trecut efectivele de bovi
ne și porcine au crescut ; la 
suta de hectare, teren agricol revin 
43 de bovine. în gospodăriile colec
tive efectivele de animale au cres
cut față de anul 1961 de 2,5 ori la 
bovine, de 3,4 ori la ovine, de 3,7 
ori la porcine și de 4 ori la păsări. 
Numeroase gospodării colective au 
obținut producții ridicate din secto
rul zootehnic, depășind cu mult me
dia realizată pe regiune. Gospodă
ria colectivă din satul Sîrbi, raio
nul Săveni, a obținut 2 542 1 lapte 
de fiecare vacă furajată, 73 1 
lapte de la fiecare oaie și 18,2 pur
cei de la fiecare scroafă pe an.

Vorbind despre însemnătatea pu
nerii în valoare a marilor rezerve 
de creștere a producției animale, 
tov. Traian Corduban, directorul 
Trustului Gostat Suceava, a reliefat 
că unul din cele mai importante 
mijloace de creștere a producției de 
carne îl constituie generalizarea ex
perienței G.A.S. din Rădăuți și Bur- 
dujeni care, prin îngrășarea bovi
nelor pe bază de ciocălăi de po
rumb măcinați, melasă și uree, au 
obținut sporuri medii zilnice de 
creștere în greutate de peste 900 
grame. Vorbitorul s-a referit, a- 
poi, la avantajele profilării gos
podăriilor de stat, arătînd că 
prin concentrarea efectivelor de 
vaci în G.A.S. situate în zona pre
orășenească va fi îmbunătățită a- 
provizionarea cu lapte a populației 
și a industriei prelucrătoare.

Conferința a trasat organelor de 
partid și de stat, conducerilor de 
G.A.S. șj G.A.C. sarcina de a lua 
măsuri eficiente pentru asigurarea 
bazei furajere de care depinde 
creșterea efectivelor de animale, cît 
și a producției acestora. O atenție 
principală trebuie dată lucrărilor de 
îmbunătățire a pășunilor, folosirii 
raționale a suprafețelor întinse de 
pășuni și fînețe naturale existente 
îndeosebi în zona de munte, extin
derii celor mai valoroase culturi fu
rajere, aplicării regulilor agrotehni
ce care vor asigura mărirea produc
ției la hectar a acestor culturi.

Din dezbaterile conferinței a re
ieșit că organele de partid și con
siliile agricole au datoria să spri
jine într-o măsură mai mare gos
podăriile colective în sporirea efec
tivelor de animale, în organizarea 
muncii în fermele zootehnice. Tot
odată, conferința a subliniat nece
sitatea îndrumării și sprijinirii cres
cătorilor de animale din zona de 
munte spre a folosi cît mai chibzuit 
pășunile și fînețele naturale în 
scopul creșterii efectivelor și obți
nerii unor producții sporite de 
carne, lapte, lînă.

★
în cadrul lucrărilor conferinței 

mai mulți delegați au vorbit despre 
îmbunătățirea muncii de partid în 
școlile din regiune, la Institutul pe
dagogic de 3 ani, înființat în orașul 
Suceava în toamna anului trecut, 
despre dezvoltarea activității cultu- 
ral-artistice de masă. Tov. Felonica 
Chelmuș, profesoară, secretar al or
ganizației de bază a școlii medii din 
Gura Humorului, s-a referit la răs
punderea ce revine cadrelor didac
tice în munca de educare a elevilor, 
la necesitatea perfecționării conti
nue a procesului instructiv-educativ. 
Referindu-se la munca artiștilor din 
regiune pentru răspîndirea culturii 
în rîndul maselor, tov. Eugen Aron, 
regizor la Teatrul de stat din Bo
toșani, a reliefat că repertoriul an
samblului de cîntece și dansuri „Ci- 
prian Porumbescu“ și al Teatrului 
de stat s-a îmbogățit cu noi creații 
inspirate din viața contemporană 
a oamenilor muncii, iar preocupa
rea pentru calitatea artistică a spec
tacolelor a crescut. Tov. Alexandru 
Vasilescu, prorectorul institutului 
pedagogic, după ce a criticat faptul 
că raioanele Săveni, Vatra Dornei, 
Botoșani care au cea mai mare ne
voie de cadre didactice trimit 
cei mai puțini candidați 'la con
cursurile de admitere ce se susțin în 
institut, a vorbit despre unele pro
bleme ale muncii de pregătire a 
studenților, viitorii profesori ai în
vățământului de 8 ani.

'k
în încheierea discuțiilor a luat 

cuvîntul tovarășul Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R., care a 
transmis conferinței, membrilor de 
partid și tuturor oamenilor muncii 
din regiune un cald salut din partea 
conducerii partidului nostru, a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
personal.

Vorbitorul a apreciat nivelul înalt 
al discuțiilor, principialitatea și spi
ritul de răspundere partinică cu 
care delegații la conferință au 
dezbătut activitatea multilaterală 
desfășurată de organele și organi
zațiile de partid, de oamenii mun
cii din regiunea Suceava pentru 
realizarea sarcinilor trasate de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R.

După ce s-a referit la succesele 
obținute de poporul nostru în dez
voltarea în ritm rapid a economiei 
naționale, vorbitorul a subliniat că 
ele sînt o ilustrare grăitoare a jus
teței politicii profund științifice a 
partidului nostru.

în cadrul acestui bilanț rodnic al 
activității creatoare a clasei munci
toare, țărănimii și intelectualității 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui, constatăm cu bucurie că și re
giunea Suceava, altădată slab dez
voltată din punct de vedere econo
mic și cultural, a făcut pași însem
nați înainte. După ce a relevat re
zultatele bune obținute de oamenii 
muncii din regiune în dezvoltarea 
economiei și culturii, tovarășul Mi
hai Dalea s-a referit pe larg la sar
cinile care stau în fața organizații
lor de partid și a conducerilor în
treprinderilor privind realizarea 
planului de producție la toți indica
torii. în această ordine de idei, vor
bitorul a arătat necesitatea ca orga
nizațiile de partid să aibă perma
nent în centrul preocupărilor lor 
problemele legate de creșterea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost, prin folosirea la în
treaga capacitate a utilajelor mo
derne, extinderea procedeelor teh
nologice înaintate, organizarea ju
dicioasă a producției, ridicarea con
tinuă a calificării muncitorilor și în
tărirea disciplinei în muncă. Așa 
cum au arătat în mod just mai 
mulți delegați, o mare atenție va 
trebui acordată economiei forestiere, 
dezvoltării patrimoniului forestier 
prin executarea de plantații pe su
prafețe tot mai mari, valorificării 
superioare a masei lemnoase.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că încheierea colectivizării agricul
turii, reorganizarea conducerii a- 
cesteia, înzestrarea ei cu tot mai 
multe tractoare și mașini agricole, 
asigurarea unor cantități sporite de 
îngrășăminte chimice, semințe din 
soiuri și hibrizi de înaltă producti
vitate, încadrarea unităților agri
cole socialiste cu cadre de specia
liști, au creat condiții deosebit de 
favorabile pentru sporirea produc
ției agricole. Producțiile obținute de 
numeroase gospodării de stat și co
lective fruntașe din regiunea Su
ceava arată marile posibilități de 
creștere a recoltei de cereale, car
tofi, sfeclă de zahăr, floarea-soare
lui și alte culturi prin aplicarea pe 
scară largă a metodelor agroteh
nice înaintate, extinderea cu mai 
mult curaj a soiurilor și hibrizilor 
de mare productivitate, amplasarea 
lor pe terenurile cele mai corespun
zătoare, folosirea rațională a pă- 
mîntului în fiecare gospodărie, rea
lizarea integrală a planului de creș
tere a suprafeței arabile.

Referindu-se la sarcinile privind 
creșterea în continuare a efectivelor 
de animale și a producției acestora, 
tov. Mihai Dalea a arătat că în a- 
cest domeniu eforturile trebuie con
centrate spre sporirea producției de 
furaje de calitate superioară și fo
losirea lor cît mai rațională. Vorbi
torul și-a exprimat acordul cu mai 
mulți delegați care au cerut o mai 
intensă preocupare din partea or
ganelor de partid și a consiliilor 
agricole pentru păstrarea și crește
rea efectivelor matcă în toate sec
toarele, aplicarea consecventă a mă
surilor de cointeresare materială a 
gospodăriilor colective și a colecti
viștilor în sporirea producției ani
maliere și a măsurilor de stimulare 
a crescătorilor din comunele de 
munte în creșterea și vînzarea către 
stat, pe bază de contracte pe termen 
lung, a unui număr mai mare de 
animale, la o greutate cît mai ridi
cată, precum și în contractarea de 
cantități sporite de produse animale.

Tovarășul Mihai Dalea s-a ocupat 
în continuare pe larg de problemele 
vieții interne de partid, subliniind 
că în ultimii ani organizația re
gională de partid a făcut progrese 
în ridicarea nivelului muncii de 
partid, a crescut maturitatea po
litică și capacitatea organizatorică a 
cadrelor, a sporit rolul organizațiilor 
de partid în toate domeniile activi
tății social-economice. Pe măsura 
mersului nostru înainte, problemele 
conducerii economiei devin tot mai 
complexe, ceea ce impune o acțiune 
sistematică pentru perfecționarea 
pregătirii cadrelor de partid și de 
stat. Conducerea partidului nostru 
cere tuturor organizațiilor regionale 
de partid să se îngrijească îndea
proape de creșterea cadrelor nece
sare regiunii respective, spre a asi
gura o mai mare stabilitate a aces
tora în toate sectoarele de activi
tate; Comitetul regional de partid 
Suceava are datoria să se ocupe cu 
toată atenția de condițiile de mun
că și de viață ale intelectualității sa
telor. Deși în domeniul muncii or
ganizatorice de partid în regiune au 
t'ost realizate progrese, comitetul 
regional de partid va trebui să ri
dice la un nivel mai înalt munca 
de selecționare, educare și promo
vare a cadrelor.

In încheiere, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că organizațiile de 
partid, oamenii muncii din regiune 
vor întîmpina cu importante succese 
cea de-a XX-a aniversare a eliberă
rii patriei.

★
Conferința a ales noul comitet re

gional de partid și comisia de revi
zie. în prima sa plenară, comitetul 
regional a reales ca prim secretar 
pe tov. Ene Țurcanu, membru al 
C.C. al P.M.R.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, conferința a adresat Comi
tetului Central al P.M.R., tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, o te
legramă în care se spune, între al
tele : „Delegații la conferință ex
primă cele mai calde sentimente de 
dragoste și recunoștință față de con
ducerea partidului pentru grija ce o 
poartă dezvoltării continue a regiu
nii. Asigurăm conducerea partidului 
că ne vom consacra întreaga capa
citate și energie înfăptuirii mărețe
lor sarcini trasate de Congresul al 
III-lea, aducînd o contribuție spo
rită la desăvîrșirea construcției so
cialismului în patria noastră“.

NICOLAE ROȘCA 
CONSTANTIN BORDEIANU

într-una din secțiile Combinatului d© industrializare a lemnului de la Suceava Fotot <Gh. Vîujilă

Formație avînd ca menire prin
cipală activitatea în domeniul mu
zicii de film. Orchestra simfonică a 
Cinematografiei condusă de di
rijorul Constantin Bugeanu a fost 
în ultima vreme mereu mai des 
prezentă și în sălile de concert. 
Programele, alcătuite judicios, vă
dind o susținută preocupare de a 
aborda lucrări clasice și contem
porane mai rar cîntate — de multe 
ori înseriate în cicluri, ca cele de
dicate concertelor brandemburgice 
și suitelor de Bach — răspund tot 
mai mult cerințelor publicului dor
nic să-și lărgească orizontul de 
cultură muzicală. Inițiativa de a 
prezenta în cadrul actualei sta
giuni, printre altele, ciclul celor 12 
concerti grossi opus 6 de Händel 
se înscrie pe linia acelorași preo
cupări.

Concerti grossi opus 6 au fost 
scrise de Händel în 1739, autorul 
plecînd de la modelul ilustru al 
concertelor, asemănătoare ca for
mă, ale compozitorului italian Ar
cangelo Corelli. Această formă fo
losește orchestra ca două grupe 
distincte ce dialoghează între ele : 
o grupă restrînsă de instrumente cu 
funcție solistică, așa-numitul „con
certino" și o altă grupă, mai am
plă — „tutti" sau „ripieno". Händel 
preia în mod creator forma de con-

Ațșendă muzicală
Luni, 17 februarie, ora 20, în sala 

Dalles va avea loc un concert de 
muzică de cameră organizat de Con
servatorul „Ciprian Porumbescu“. 
Vor interpreta profesorii Radu Ne- 
greanu, George Manoliu, Radu Pa- 
raschivescu, Alexandrii Rădulescu, 
Serafim Antropov.

Miercuri, 19 februarie, ora 20, în 
sala mică a Palatului R. P. Romine 
va avea loc un concert „Haydn" or
ganizat de Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu“. Cuuînt introductiv : V. 
Cristian. Vor interpreta : Dan Iordă- 
chescu (voce) ți Alexandru Nicolae 
(flaut), artiști emeriți, Maria Cardaț, 
Ladislau Konya, cvartetul de coarde 
din Cluj ți o formație instrumentală 
de cameră dirijată de Eugen Pricope.

Joi, 20 februarie, ora 19,50, or
chestra simfonică a Radioteleviziunii 
dirijată de Mircea Popa va prezenta 
un concert în studioul din str. Al. Po
pov. In program : Cinci piese pentru 
orchestră de Ludovic Feldman (primă 
audiție) ; Simfonia nr. 88 în Sol ma
jor de Haydn ; Concertul în Mi be
mol major pentru pian ți orchestră 
K.V. 449 de Mozart. Solist : Jean 
Fonda (Elveția) ; „Marea“ — trei 
schițe simfonice de Debussy.

Duminică, 23 februarie, ora 11, or
chestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu“ va prezenta un 
concert simfonic în studioul Radio
televiziunii din sir. Al. Popov, sub 
conducerea lui George Georgescu, 
artist al poporului. In program : Fes
tival „Brahms“.

CINEMATOGRAFE : Pași spre lună. : 
Patria (bd. Magheru nr. 12—14), Bucu
rești (bd. 6 Martie nr. 6), Excelsior (bd. 
1 Mai nr. 174), Flamura (Șos. Giurgiului 
nr. 155). Omul cu ricșa — cinemascop : 
Republica (bd. Magheru nr. 2), Melo
dia (Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. 
Lizeanu). Cascada diavolului : • Carpați 
(bd. Magheru nr. 29), Festival (bd. 6 
Martie nr. 14). Grivița (Calea Grivițel, 
podul Basarab), Miorița (Calea Moșilor 
nr. 127), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 
1). Era noapte la Roma (ambele serii) : 
Capitol (bd. 6 Martie nr. 1C), Feroviar 
(Calea Griviței nr. 80), Aurora (bd. Di
mitrov nr. 118) Călătorie în aprilie : 
Victoria (bd. 6 Martie nr. 7), Luceafă
rul (Calea Rahovei nr. 118). Podul : 
Central (bd. 6 Martie nr. 2), Cultural 
(Piața I. Pintilie nr. 2). Inculpatul 
„1 040“ : Lumina (bd. 6 Martie nr. 12), 
Flacăra (Calea Dudeștl nr. 22), Drumul 
Sării (str. Drumul Sării nr. 30). La 
vîrsta dragostei : Union (str. 13 Decem
brie nr. 5—7). Program de filme pentru 
copii (dimineața) : Doina (str. Doam
nei nr. 9). Privește înapoi cu minte: 
Doina (rulează după-amiază), Popular 
(str. Mătăsarl nr. 31). Orașul proștilor, 
Frumoasa din pădurea adormită : Tim
puri Noi (bd. 6 Martie nr. 18) Viață 
sportivă : Gluleștl (Calea Giuleștl nr. 

certo grosso, dîndu-i amploare și 
desfășurare mai liberă, mai apro
piată de temperamentul său, o 
strălucire și adesea o vervă deose
bite. In primele șase concerte pre
zentate săptămîna trecută de Or
chestra Cinematografiei sînt pagini 
de intensă frumusețe, îndeosebi în 
finalurile însuflețite ale primelor 
două concerte (Sol major și Fa 
major), în concertele nr. 5 și 6 (în 
Re major și sol minor). Ceea ce 
impresionează îndeosebi în aceste 
concerte este sonoritatea impozan
tă, adesea spectaculoasă, ingenio
zitatea și vioiciunea allegro-urilor, 
lirismul echilibrat și tonic al părți
lor lente. Interpretarea orchestrei, 
avînd în grupul concertant pe 
soliștii Virgil Pop (vioara I-a) 
Jean lonescu (vioara a II-a), 
Robert Sladek (violoncel) și Sma- 
randa Athanasof (clavecin) s-a 
distins prin înțelegerea stilului, 
prin redarea cu finețe și, în gene
ral, cu acuratețe a partiturii. Di
rijorul a reușit să obțină de la for
mația sä momente cu sonorități 
clare, o vie și sensibilă participare 
la dialogul sonor. Din păcate, a- 
ceste momente au fost umbrite, u- 
neori, de episoade mai puțin izbu
tite. Am putea menționa faptul că, 
pe alocuri, planurile de intensități 
n-au fost realizate cu toată preci- 
zid, că unele intrări în „tutti" nu 
au fost întotdeauna prompte . Pe 
ascultătorii din sala mică a Pala
tului R.P. Romîne i-a deranjat, de 
asemenea, sonoritatea mult prea 
masivă a ansamblului, după pă
rerea noastră, prea mare pentru 
cerințele concertului de cameră.

Aceste cîteva imperfecțiuni nu 
știrbesc impresia în general bună 
asupra concertului: Orchestra Cine
matografiei și dirijorul său ne-au 
oferit o seară muzicală cu multe 
satisfacții artistice. Auditorii aș
teaptă cu legitimă îndreptățire ca 
în viitoarele concerte formația să 
împletească mai strîns preocupa
rea de a lărgi repertoriul său cu 
aceea pentru o calitate a interpre
tării tot mai înaltă.

MIRCEA SIMIONESCU

Scena din filmul „Omul cu ricșa"

56), Buzești (str. Buzești nr. 9—11), Arta 
(Calea Călărași nr. 153). Atențiune, pă
rinți ! : înfrățirea între popoare (bd 
Bucureștii-Noi). Iurta de aur : Dacia 
(Calea Grivițel nr. 137). Cînd vine pisi
ca : Crîngași (Șos. Crîngașl nr. 42). Ru- 
salka — cinemascop : Bucegi (bd. 1 Mai 
nr. 57), Floreasca (str. J, S Bach nr. 2). 
Magazin film : Unirea (bd. 1 Mai nr. 
143), Cosmos (bd. 30 Decembrie nr. 89). 
Hoțul din San Marengo : Tomis (Ca
lea Văcărești nr. 21), Volga (Șos. I. 
Pintilie nr. 01) Lira (Calea 13 Septem
brie nr. 196), Pacea (bd. Libertății nr. 
70—72). A dispărut o navă : Vitan (Ca
lea Dudești nr. 97). împărăția oglinzilor 
strimbe : Munca (Șos. Mihal Bravu nr. 
221) Qivitoq : Moșiloi- (Calea Moșilor nr. 
221), Agatlra, lasă-te de crime ! : Viito
rul (str. M. Eminescu nr. 127). Gol prin
tre lupi — cinemascop : Colentina (Șos. 
Colentina nr. 81). Cavalerul Pardaillan 
— cinemascop-: Progresul (Șos. Giur
giului nr. 3). Ucigașul și fata : Fe
rentari (Calea Ferentari nr. 86). A 12-a 
noapte : Cotroceni (Șos. Cotroceni nr. 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 - Jurna
lul televiziunii. 19,10 — știință și tehni
că pentru pionieri și școlari : Povestea... 
transformatorului electric — în vizită la 
Muzeul tehnic. 19,40 — Recital instru-

Spectacol de estradă 
în premieră

De curînd, Teatrul de estradă 
din Deva a prezentat în premieră 
spectacolul „Recoltele revistei".

Textul noului spectacol este sem
nat de Banu Rădulescu, iar muzica 
de Sile Dinicu, Șt. Răduț, I. Mun- 
teanu și I. Kilzer. Scenografia a- 
parține graficianului Mihu Vulcă- 
nescu. Regia : Miron Niculescu. Din 
distribuție fac parte : M. Ileș, R. 
Gogan, V. Noapteș, M. Cornel, L. 
Radulian, V. Georgescu etc.

Culegătorii de folclor 
la lucru

TG. MUREȘ (coresp. „Scînfeii”).
Cu ocazia deplasărilor efectuate, în 

lunile ianuarie și februarie, în satele ra
ioanelor Tg. Mureș, Luduș și Toplița, 
colective de cercetători din cadrul 
Casei regionale a creației populare din 
Tg. Mureș au imprimat pe bandă de 
magnetofon numeroase creații folclori
ce. Deosebit de valoroase sînt versu
rile și melodiile din folclorul nou, înre
gistrate la Sărmaș-Luduș, Ghindari, 
raionul Tg. Mureș, pe Valea Gurghiului.

FILME NOI PE ECRANE
Călătorie în aprilie — film so

vietic în regia lui Vadim Derbenev.
Frumoasa din pădurea adormită 

— film de balet ; Orașul proști
lor — film de păpuși — ambele 
realizate în studiourile din R.D.G.

Omul cu ricșa — producție a stu
diourilor din Japonia, distinsă cu 
Marele premiu „Leul de aur“ la 
Festivalul filmului de la Veneția 
din 1958 (regia lui Hiroși Inagaki).

Z î U N E
mental susținut de pianista Marla Car- 
daș și violonistul Varujan Cozighian. 
20,00 — Spectacol susținut de grupul de 
artiști amatori care au obținut premiul 
I și diploma de onoare Ia Festivalul in
ternațional de folclor de la Cairo. In 
pauză — Reportaj filmat „Metode noi 
de construcții la Onești“. In încheiere : 
Teiesport, buletin de știri și buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile : 18—19—20 II 1964. Vremea se 
menține în general umedă cu cerul mâi 
mult noros. mai ales în prima parte a 
intervalului. Vor cădea precipitații tem
porare în cea mai mare parte a țării. 
Vînt potrivit, temperatura ușor varia
bilă. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 2 și minus 12 grade, local mai cobo- 
rîte în nordul țării, iar maximele între 
plus 4 și minus 6 grade. In București 
vremea se menține în general umedă cu 
cerul mai mult noros, mai ales în prima 
parte a intervalului. Vor cădea precipi
tații temporare. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.
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Concursul internațional
de tenis de masă

MARIA ALEXANDRU A CÎȘTIGAT PROBA DE SIMPLU

Concursul de tenis de masă găz
duit de sala Floreasca s-a încheiat 
aseară cu finalele probelor indivi
duale Ultimele meciuri, ca de altfel 
și cele din zilele precedente, au pri
lejui! publicului satisfacția de a vi
ziona dispute interesante, de nivel 
tehnic ridicat. Dintre reprezentanții 
țării noastre la acest concurs — care 
a reunit unele din cele mai bune pa
lete din Europa — s-a remarcat Ma
ria Alexandru, clasată pe primul loc 
în proba de simplu.

Ieri după-amiază, înaintea desfă
șurării ultimei etape a concursului 
internațional de tenis de masă, ră
măsese să se dispute semifinalele 
(la simplu bărbați), în care se cali
ficaseră trei Jucători iugoslavi — 
Markovic II, Vecko și Korpa — pre
cum și sportivul nostru Giurgiucă. 
Acesta din urmă nu a reușit însă să 
îndreptățească spéranjele spectatori
lor. Jucînd crispat, sub valoarea lui, 
el a pierdut la Korpa cu 1—3. Ast
fel, în finală s-au întîlnit doi ju
cători iugoslavi, Korpa și Markovic. 
A învins, după un meci care a plă
cut, Markovic cu 3—0 (21—18; 21— 
19; 21—16).

In finala de simplu femei s-au în
trecut Maria Alexandru și Eva Fold) 
(R.P.U.), care dispuseseră de Lukacs 
(R.P.U.) și respectiv Ella Constanti- 
nescu. Atente, în dorința de a nu 
pierde primul set, cele două finalis
te au făcut mai mult un joc de stu
diu, pe alocuri chiar de țăcăneală 
Maria Alexandru a avut totuși iniția
tiva, conducînd în permanență. Ea 
a cîștigat setul cu 21—15. Setul ur-\ 
mător a fost mai spectaculos. Repre

Campionatele mondiale 
de patinaj viteză

STOCKHOLM 16 (Agerpres). - 
Campionatele mondiale de patinaj 
viteză, desfășurate timp de două zile 
la Kristinehamm în Suedia, s-au 
încheiat cu un remarcabil succes al 
patinatoarelor sovietice. Reeditînd 
excepționalele victorii de la Inns
bruck, unde a cucerit 4 medalii 
olimpice de aur, Lidia Skoblikova a 
cîștigat toate cele 4 probe ale „mon
dialelor“, precum și titlul de cam
pioană absolută a lumii. După vic
toriile realizate sîmbătă în probele 
de 500 și 1 500 m, Skoblikova a ter
minat duminică învingătoare în cele
lalte două întreceri : 1 000 și 3 000 m. 
Ea a fost cronometrată în proba de 
1 000 m cu timpul de l’34”9/10, în- 
trecînd în ordine pe coechipierele 
sale Inga Voronina și Tamara Rîlo- 
va. în proba de 3 000, Skoblikova a 
realizat 5’ll”4/10, fiind urmată de 
Voronina (5’12”3/10) și Stenina 
(5T4”4/10).

Campionaie,
ATLETISM. — In sala Floreasca II și 

în împrejurimile stadionului Tineretului a 
avut loc duminică dimineața concursul de 
atletism dotat cu „Cupa 16 Februarie". 
Dintre rezultatele înregistrate în întrece
rile din sală este de menționat Cel reali
zat de Const. Semen (Știința) la săritura 
în înălțime : 1,95 m. Alergările de cros 
au fost cîștigate : la 6 000 m. seniori 
de Z. Vamoș (Dinamo) ; 2 000 m. juniori 
— Gh. Glodea (Dinamo) ; 1 000 m. se
nioare — Georgeta Dumitrescu (Meta
lul) ; 600 m. junioare — Doina Bîrsan 
(Dinamo) ; 3 000 m. seniori — C. Blo- 
jiu și C. Perju (ambii Rapid).

Cupa „16 Februarie" a revenit clubu
lui Rapid.

★

BASCHET. — Sala Giulești din Capi
tală a găzduit ieri două întîlniri femi
nine de baschet din cadrul etapei a doua 
a returului campionatului republican. Ra
pid București, în formă bună, a dispus de 
Știința Cluj cu 83—50 (40—26). Învingă
toarele au contat mult pe aportul Ancă' 
Racoviță și Evei Ferencz.

In cealaltă partidă, Unirea București — 
Mureșul Tg. Mureș, mureșencele au cîști
gat la mare luptă cu 54—51, după ce la 
pauză fuseseră conduse cu 35—26.

*
HANDBAL. — Sîmbătă și duminică, în 

sala de sport din orașul Timișoara, a 
avut loc un dublu meci de handbal fe
minin între echipele Știința din localitate 
și Mureșul Tg. Mureș. Sîmbătă echipa 
Mureșul învinsese cu 14—10. Ieri stu
dentele au refăcut handicapul, dar cîști
gătoarea a fost decisă abia după pre-

Din colțul tribunei

zentanta noastră a jucat mai activ, 
a tras puternic și Foldi n-a putut 
para, astfel că victoria a fost din 
nou de partea ei (21—16). Și în setul 
al treilea. Alexandru a condus me
reu, realizînd 21—17 Așadar, vic
torie detașată a sportivei noastre : 
3—0 la seturi.

La dublu femei, cuplurile rămase 
în finală au fost : Földi—Lukacs 
(R.P.U ), care a învins pe Folea — 
Mihalca (R.P.R.) cu 3—2, șl Alexan
dru—Constantinescu (R.P.R.), care a 
dispus de Harst—Bucholz (R.F. Ger
mană), tot cu 3—2. Așa după cum 
era și de așteptat disputa dintre cu
plul romîn și cel maghiar a fost deo
sebit de interesantă. Inițiativa au a- 
vut-o la început jucătoarele romîne. 
în primul set, ele au condus la un 
moment dat cu 20—S.^cîștigînd pînă 
la urmă cu 21—15. în setul următor 
jucătoarele maghiare au contraata
cat puternic, au echilibrat jocul fără 
ca totuși să cîștige Scorul final al 
setului a fost favorabil — în prelun
giri însă — tot reprezentantelor noas
tre (26—24). Cuplul romîn joacă foar
te bine în setul al treilea pe care îl 
cîștigă cu 21—15.

Finala la dublu bărbați și-au dis
putat-o perechile Korpa — Vecko 
(R. S. F. Iugoslavia) și Marcovic 
(R.S.F. Iugoslavia) — Rethy (R.P. Ro- 
mînă) Prima pereche, care de altfel 
deține titlul de campioană europea
nă, a cîștigat cu 3—1 (15—21; 21— 
17; 21—11; 21—9).

Ultima finală a concursului — 
cea de dublu mixt între J. Karlikova, 
Kunz (Cehoslovacia) și Lukacs, Roz-

sas (Ungaria) — a 
avut o desfășura
re extrem de pa
sionantă. Specta
torii au aplaudat 
deseori jocul fi- 
naliștilor și mai 
ales stilul ofensiv 
al perechei ceho
slovace. Meciul a 
durat patru seturi, 
victoria revenind 
cu 3—1 (23-21; 18- 
21 ; 21-18; 21-14) 
dublului ceho
slovac.

Maria Alexandru, 
cîștigătoarea pro
bei de simplu din 
cadrul concursului 
internațional de 
tenis de masă al 

R. P. Romîne

Noutăți fotbalistice
o Biroul Federației romîne de fot

bal a aprobat recent cererile de 
transfer ale unor jucători. în gene
ral, s-a asigurat promovarea în e- 
chipele de categoria A a juniorilor 
talentați care activau în formații de 
categorii inferioare. Totodată, au 
fost transferați și unii jucători cu- 
noscuți • Ivănescu (de la Steaua la 
Progresul), Negrea (Siderurgistul) și 
Dumitru Nicolae (Petrolul) ambii la 
Steaua, Alexandru Vasile (de la Di
namo Pitești la Știința Cluj), Hălmă- 
geanu (de la Steaua la Petrolul), Ni- 
culescu (de la Rapid la Siderurgis
tul), Cacoveanu (de la Steaua la Di
namo Pitești), Oblemenco (de la 
Tractorul Corabia la Rapid), Mihai 
Mihai (de la C.F.R. Roșiori la Crișul 
Oradea), Botescu (de la Gloria Bis
trița la Știința Timișoara) etc.

o Ieri la Ploiești, echipele de fot
bal Petrolul și Știința Cluj au susți
nut, în fața a peste 6 000 de specta
tori, un meci de verificare. Intîlnirea,

competiții
lungiri. In ultimul minut, beneficiind de o 
lovitură de la 7 m, Știința înscrie punc
tul victorios. Scor final după doua 
meciuri 23—22 pentru Știința Timișoara.

★

RUGBI. — Șapte formații fruntașe de 
rugbi din Capitală (Steaua, Grivița roșie, 
Dinamo, Progresul, Gloria, Unirea, Rapid), 
cărora li s-a alăturat echipa Precizia Să- 
cele, iau parte la competiția „Cupa 6 
Martie", care anual precede campionatul 
republican. întrecerile au loc pe stadio
nul clubului Unirea (din șos. Olteniței). 
Ieri, în prima etapă s-au disputat meciu
rile : Steaua — Unirea 14—5 (3—5) ;
Grivița roșie — Rapid 15—3 (0—3) ; Di
namo — Progresul 11—3 (0—3); Glo
ria — Precizia Săcele amînat.

Al. Penciu (Steaua) șutează spre tușă balonul primit de Ia coechipierul 
său R. Chirlac (fază din meciul Steaua-Unirea, disputat ieri pe sta

dionul Unirea)

Jumătăți de succese
Judecind după rezultatele pri

melor trei zile ale Concursului 
internațional de tenis de masă, 
părea aproape sigur că vom avea 
motive temeinice să elogiem com
portarea reprezentanților noștri, 
atît în turneul pe echipe cît și în 
probele individuale. Intr-adevăr, 
pe lingă victoria fetelor, devenită 
oarecum tradițională, iată că, 
după mulți ani, formația mascu
lină a R.P. Romîne obține întîie- 
tatea în fața maeștrilor paletei 
din Ungaria și Iugoslavia. Evi
dent, toată lumea se aștepta ca 
Giurgiucă și Negulescu să confir
me această ascensiune în cadrul 
disputelor de duminică. Din pă
cate, speranțele publicului bucu- 
reștean nu s-au realizat decît 
parțial. Neînvins la simplu de-a 
lungul întregii competiții, Dorin 
Giurgiucă a pierdut fără drept de 
apel semifinala cu Korpa, datori
tă, în primul rînd, acelei superfi
cialități în momentele decisive 
care i-a fost reproșată nu o sin
gură dată. Acest tînăr sportiv a 
înregistrat în ultima vreme un 
progres simțitor. Recentele victo
rii asupra lui Fahazi, Markovic II, 
Vecko, Rozsas — nume din elita 
tenisului de masă european — a- 
testă în mod convingător calită
țile sale. Numai că marile perfor
manțe nu vin „de la sine", iar 
cu jumătăți de măsură nimeni nu 
se poate declara satisfăcut... Ob
servația se adresează, în egală 
măsură, tuturor membrilor lotu
lui republican.

N-ar fi poate inutil de mențio
nat că un anumit spirit de riva
litate extrasportivă, care dăinu
iește încă printre jucătorii noștri 
fruntași, contribuie la diminuarea 
șanselor acestora în multe între
ceri importante.

Revenind la concursul de la 
Floreasca, trebuie spus că absența 
culorilor noastre din finalele de 
simplu băieți și dublu mixt a fost 
compensată de satisfacția altor 
succese. Maria Alexandru și Ella 
Constantinescu — aceasta din 
urmă, departe de cea mai bună 
condiție fizică — au repurtat iz- 
bînzi concludente. îmbucurătoa
re, de asemenea, evoluțiile unor 
„speranțe“ ca Sentivani, Sîndea- 
nu și îndeosebi Marius Bodea. 
Remarcat în cadrul unei Sparta- 
chiade a tineretului, Bodea s-a 
impus treptat drept un talent au
tentic. De la el, ca și de la co
legii săi mai vîrstnici sau mai 
puțin experimentați, suporterii 
așteaptă noi rezultate de valoare, 
pe măsura posibilităților.

DAN DEȘLIU

desfășurată pe o vreme friguroasă 
(în repriza a doua a început să nin
gă), a fost urmărită cu mult interes 
aatorită ritmului susținut în care s-a 
desfășurat, cît și numeroaselor faze 
spectaculoase create de cele două 
echipe. Petrolul a cîștigat cu scorul 
de 2—0 (1—0) prin golurile înscrise 
de Iordache (min. 15) și Popescu 
(min. 53).

• Stadionul Giulești din Capitală 
a găzduit duminică dimineața o 
nouă partidă de verificare a echipe
lor noastre divizionare înaintea în
ceperii returului. Ca și duminica tre
cută, cînd a întrecut pe Dinamo Pi
tești cu 1—0, Rapid a repurtat și ieri 
victoria la același scor, de data a- 
ceasta în fața formației brașovene 
Steagul roșu. Unicul punct al parti
dei a fost înscris în minutul 4 de 
Dumitriu II.

• Tot duminică și alte echipe de 
fotbal au susținut meciuri de verifi-
care. Iată cîteva rezultate : Chimia 
Onești-C.S.M.S. Iași 2—4 (0-1);
Steaua-Unirea Răcari 12—0 (4-0);
Metalul Tîrgoviște-Dinamo București 
1—5 (1—4) ; Siderurgistul Galați-
Poiana Cîmpina 5—0 (5—0) ; U. T.
Arad-Vagonul Arad 5—1 (2—1).

PRONOSPORT
Concursul nr. 7 din ÎS februarie

Florentina—Bologna (0-0) X
Genoa—Lazio (4—1) 1
Juventus—Sampdorla (1-0) 1
Lanerossi—Catania (1-1) X
Mantova—Internazionaie (2—2) X
Milan—Torino (1-1) X
Modena—Bari (1-1) X
Roma—Atalanta (1-1) X
Spal—Messina (1-1) X
Foggia—Cagliari (0-0) X
Prato—Napoli (0-0) X
Varese—Palermo (0-0) X

(Zni verzia da de iarnă
Ilona Mikloț — pe locul III la combinată alpină

PRAGA 16 (Agerpres). 
— La Spindleruv Mlyn, 
pe o vreme favorabilă, 
au continuat duminică 
întrecerile competiției in
ternaționale sportive stu
dențești „Universiada de 
iarnă". In centrul atenției 
spectatorilor s-a situat 
proba de coborîre. în 
cursa feminină medalia 
de aur a revenit schioa- 
rei franceze Annie Fa
mose, care a realizat 
timpul de 1' 40" 61/100. 
Ea a arătat o formă re
marcabilă, întrecînd cu 
aproape două secunde 
pe austriaca Hiltrud Rohr
bach și pe Pascale Județ 
(Franța). Ilona Mikloș

(R. P. Romînă) a făcut 
dip nou o cursă bună, 
clasîndu-se pe locul 6 cu 
rezultatul de 1’ 43"
01/100. Comportarea 
campioanei noastre în 
cele 3 probe alpine i-a 
adus medalia de bronz 
la combinată. Primul loc 
la combinată alpină a 
revenit elvețienei Heidi 
Obrech.

La masculin, schio
rul Fritz Wagnerberger 
(R.F.G.) a terminat vic
torios, cucerind a doua 
medalie de aur la ac
tuala ediție a Universia
dei de iarnă. El a ocupat 
primul loc și la combi
nată alpină.

Volei A început „Cupa R. P. Romîne"
Sîmbătă și duminică s-au disputat în 

întreaga țară jocurile primei etape a 
„Cupei R. P. Romîne" la volei. Fluierul 
inaugural al acestei importante compe
tiții a răsunat sîmbătă în sala C.P.B. din 
Capitală, la o partidă de tradiție în vo
leiul masculin, Rapid — Dinamo. Și în 
meciul de sîmhătă, ca și în celelalte dis
putate în ultimii ani, victoria a revenit 
echipei campioane, Rapid, Meciul însă a 
fost deosebit de echilibrat, echipa cîști- 
gătoare fiind cunoscută de-abia la ca
pătul a 5 seturi. Conducînd cu 2-0 la 
seturi, rapidiștii au considerat că vor ob
ține o victorie ușoară. Ei au trebuit însă

In sala C.P.B. Meciul dintre Rapid și 
Dinamo București

Agențiile de presă 
transmit

Federația franceză de schi a alcătuit lo
tul sportivilor care vor participa la cam
pionatele internaționale ale R.P. Romîne 
programate la 22 și 23 februarie la Poiana 
Brașov. Echipa este alcătuită din campioa
nele olimpice Marielle și Christine 
Goitschel, Jean Claude Killy, Jacques 
Fourno și Philippe Mollard.

*
Cea mai lungă săritură cu schiurile în 

istoria sportului a fost realizată pe uriașa 
trambulină de la Oberstdorf, de cehoslova
cul Dalibor Motejlek, care a aterizat la dis
tanța de 142 m. Curajosul sportiv a între
cut astfel cu un metru recordul mondial 
precedent, stabilit la 24 februarie 1961 de 
iugoslavul Slibar și egalat la 14 februarie 
a.c. de suedezul Sjoeberg.

■Ar
Duminică, în împrejurimile localității 

Oberbolare (Belgia) s-a desfășurat campio
natul mondial de ciclocros. Primul s-a cla
sat italianul Renato Longo, care a parcurs 
cei 23,5 km în 56’26’’. El a trecut linia 
de sosire cu un avans de aproape 2 min. 
față de belgianul Declercq și de francezul 
J. Mahe.

*

Boxerul portorican Carlos Ortiz și-a păs
trat titlul de campion mondial al catego
riei ușoare, dispunînd prin k.o. în repriza 
a 14-a de șalangerul său, filipinezul Gabriel 
Flash Elordo.

*
Tradiționalul cros internațional de la 

Woluwe dotat cu „Cupa Martini” a revenit 
și la această ediție alergătorului belgian 
Gaston Roelants, care a parcurs cei aproxi
mativ 10,5 km în 33’35”. La cros au fost 
prezenți atleți din 23 de țări.

■Ar
Selecționata de rugbi a Noii Zeelande 

și-a încheiat turneul în Europa, întîlnind 
la Cardiff o combinată alcătuită din jucă
tori englezi, scoțieni, galezi și irlandezi. 
Oaspeții au obținut o categorică victorie 
cu scorul de 36—3 (6—3).

■A
Intr-un meci contînd pentru sferturile de. 

finală ale „Cupei campionilor europeni” 
la handbal (feminin), formația Eimsbuettler 
(Hamburg) a învins cu 7—6 (4—2) pe Hel- 
singoer (campioana Danemarcei).

*
Continuîndu-și turneul în Europa, echi

pa selecționată de hochei pe gheată a Ja
poniei a evoluat la Cortina d’Ampezzo în 
compania echipei „Rex“. Hocheiștii italieni 
au cîștigat cu scorul de 6—5 (2—2; 3—0; 
1—3)<

Proba de sărituri spe
ciale de la trambulină s-a 
încheiat cu victoria aus
triacului Preiml.

Pe patinoarul central 
al orașului Pardubice au 
luat sfîrșit întrecerile de 
patinaj artistic. La femi
nin, titlul de campioană 
mondială universitară a 
fost decernat sportivei 
japoneze Niwa Fukuhara. 
La dans, au terminat în
vingători maghiarii Gyor- 
ghi Korda și Pal Vasar- 
helyi.

Ultimele probe ale 
„Universiadei de iarnă" 
vor avea loc astăzi.

să depună eforturi foarte serioase pentru 
a rezista revenirii formației dinamoviste. 
După ce scorul la seturi a devenit egal 
(2-2), Rapidul a obținut victoria la limită în 
setul decisiv. Scorul final al meciului: 3-2 
(15-12 ; 15-12 ; 10-15 ; 10-15 ; 15-13).
Partida s-a desfășurat la un nivel tehnic 
destul de ridicat. S-au remarcat Nicolau, 
Drăgan, Plocon (Rapid), Schreiber, Pău- 
noiu (Dinamo).

Alte rezultate — feminin : C.P.B. — 
C.S.M. Cluj 3-0; Progresul — Știința 
Cluj 2-3 ; Dinamo — Voința Craiova 3-0.

Masculin : Petrolul Ploiești — Știința 
Galați 3-1.

E
Deși mercurul din termometru s-a 

menținut zile de-a rîndul sub zero 
grade, pe șantierele de construcții 
din R. P. Ungară, munca continuă cu 
însuflețire. Ziarele aduc vești : la 
Veszprém se efectuează ultimele lu
crări la căminul cu șase etaje apar- 
ținînd facultății de chimie din loca
litate. Membrii brigăzii conduse de 
Jozsef Baumgartner sînt în fruntea 
întrecerii, depășindu-și sarcinile zil
nice. Pe șantierele de construcții din 
județele Baranya și Komlô lucrea
ză peste 5 600 de muncitori. Obiecti
vele lor principale: realizarea blocu
rilor aflate în construcție într-un

Un șantier de construcții de locuințe din Budapesta

O răspundere comună
(Urmare din pag. I-a)

repartizare a membrilor de partid 
la locurile cheie ale producției și 
în schimbul de noapte. Cerințele 
îmbunătățirii calității impun însă și 
alte măsuri, mai ales în domeniul 
perfecționării tehnologiei, ridicării 
calificării muncitorilor, întăririi 
controlului tehnic de calitate.

Despre beneficiari, 
proiectarăți 
și întreprinderiie 
cooperatoare

îndeplinirea la termen a comen
zilor pentru marile șantiere este o 
sarcină care privește nu numai co
lectivul uzinei. Ea interesează deo
potrivă pe beneficiarii de investiții și 
pe proiectanți. Am arătat la început 
că uzina dispune în prezent de în
treaga documentație tehnică pentru 
lucrările din primul semestru. E un 
lucru bun. După cum tot atît de 
importantă este și măsura luată în 
ultima vreme de a nu se mai con
tracta cu beneficiarii comenzi fără 
să existe o documentație tehnică 
fermă.

Se mai întîmplă însă și asemenea 
situații. Uzina contractează o coman
dă, începe din vreme pregătirea fa
bricației, ba chiar cere și repartiții 
de materiale. Dar iată că la un mo
ment dat beneficiarul cere să fie 
oprită execuția, anunțînd că a 
schimbat soluția sau că va trimite 
altă documentație tehnică. Așa a 
fost cazul cu unele comenzi de po
duri rulante pentru uzina metalur
gică Iași și Combinatul de celuloză 
și hîrtie Dej. Desigur, poate că mo
tivele sînt întemeiate. Dar acești 
beneficiari nu se gîndesc că proce- 
dînd în felul acesta creează pertur
bări în activitatea de aprovizionare 
și producție a uzinei ?

— Anul acesta ne-am propus să 
colaborăm mai strîns cu proiectan- 
ții — ne-a spus ing. Avram Danciu, 
de la serviciul de pregătire a fabri

Corespondență

IARNĂ, PRINTRE CONSTRUCTORI
timp mai scurt, la un preț de cost 
mai redus și efectuarea unor lucrări 
de bună calitate. Aceleași sînt și 
preocupările constructorilor din Du- 
naujvâros, unde munca se desfășoa
ră cu intensitate atît pe șantierul fa
bricii de hîrtie, cît și la construcțiile 
de locuințe. Constructorii de aici 
s-au angajat să realizeze în trimes
trul I — 18 la sută din planul a- 
nual, care este cu 80 de milioane de 
forinți mai mare decît în 1963.

Zilele trecute am vizitat șantierul 
de construcții de locuințe din car
tierul budapestan Jozsef Attila.

— Locuiesc în acest cartier din 

cației. Colaborarea este utilă pen
tru definitivarea unor soluții de 
execuție, a unor materiale. Sigur, 
proiectanții vin cu idei bune, dar nu 
întotdeauna țin seama de posibili
tățile uzinei. S-au dovedit fructu
oase consfătuirile cu proiectanții de 
la Institutul de proiectări pentru 
laminoare și de la' IPROMET. 
La propunerea noastră, au fost 
schimbate unele soluții de execuție 
prin sudură.

Uzina are pretenții serioase și 
față de unele întreprinderi colabo
ratoare. După cum s-a stabilit. în
treprinderea din Bocșa este uzină 
coordonatoare pentru poduri ru
lante și macarale-turn. Relațiile de 
cooperare s-au îmbunătățit mult în 
ultima vreme ; majoritatea între
prinderilor colaboratoare își res
pectă obligațiile ce le revin. Sînt 
însă și întreprinderi care creează 
greutăți uzinei. E vorba de Uzina 
mecanică din Timișoara. Și în luna 
ianuarie, această întreprindere nu 
a livrat la termen și în întregime 
tipurile de cărucioare prevăzute în 
graficul de cooperare întocmit în 
ședința consiliului coordonator, din 
decembrie 1963.

*

De la uzina din Bocșa au fost ex
pediate zilele acestea, spre diferite 
șantiere, zeci de vagoane încărcate 
cu construcții metalice. Livrarea Ia 
termen și la un înalt nivel calitativ 
a comenzilor pentru marile șantiere 
este unul din obiectivele principala 
ale întrecerii metalurgiștilor de aici. 
Ei socotesc aceasta o sarcină de 
stat de primă importanță și sînt 
hotărîți să facă tot ce le stă în pu
tință pentru a sprijini eforturile 
constructorilor și montorilor în gră
birea execuției, în darea în func
țiune la termen a noilor obiective 
industriale.

din Budapesta

1920 — îmi spune mecanicul M. 
Horvâth de la Csepel. înainte vreme, 
în aceste locuri exista doar o în
grămădire de barăci minuscule, din 
care cauză cartierul era numit „ora
șul barăcilor". Acum, vedeți și dum
neavoastră deosebirea.

Interlocutorul meu locuiește la e- 
tajul întîi al unui bloc cu 8 etaje. 
Are un apartament bun, luminos și 
aerisit, cu care se mîndrește. El este 
doar unul din cei 18 000 de oameni 
care s-au mutat pînă acum în blocu
rile noi din cartier. Construcția con
tinuă, iar cartierul Jozsef Attila se 
numără printre cele mai frumoase 
din Budapesta. Pînă în 1965 în a- 
cest cartier se vor muta în case noi 
peste 30 000 de locuitori.

însoțiți de Petö Istvăn, șeful șan
tierului, colindăm printre construc
ții și ne oprim în fața blocului K-8, 
care a fost acoperit abia zilele trecu
te. Lingă noi — o cisternă din care 
o pompă absoarbe mortarul cald 
și-l trimite la etaj, după ■ care trece 
la blocul alăturat pentru a-l aprovi
ziona cu mortar. în interiorul blocu
lui, membrii brigăzii conduse de 
Laszlo Horvâth tencuiesc pereții. A- 
semenea lucrări se efectuează și la 
alte blocuri de pe șantier. Totodată, 
se lucrează și afară, sub cerul liber’. 
Macaralele turn ridică și așează la 
diferite etaje panouri mari care for
mează pereți întregi de cameră.

Intrăm într-un bloc, unde cițiva 
zidari lucrează la pereți cu mașina 
de tencuit. Aci va fi un magazin u- 
niversal, care va intra în folosință 
in primăvară. Nu departe de locul în 
care ne aflăm se construiește o școa
lă medie, o grădiniță de copii și. mai 
multe magazine.

— După cum se vede, îmi spune în 
glumă șeful șantierului, la noi nu e 
frig ; munca se desfășoară din plin. 
Vrem ca pînă la sfîrșitul anului să 
ne realizăm în întregime sarcinile de 
plan, care prevăd darea în folosință 
a încă 1 800 de apartamente.

A. POI*
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GUVERNUL CIPRULUI A CERUT

Convocarea

DESPRE
BRAZILIA

Common-

să

ȘEDINȚA cabinetului turc

o 
că

s-au referit la cererea Ciprului prin 
care se solicită Consiliului de Secu
ritate „protejarea integrității terito
riale a insulei“.

declarație 
convorbi- 

cu Sandys

15 
de

a Consâliulm

Ï»

NEW YORK 16 (Agerpres).— 
Agenția France Presse anunță că la 
15 februarie guvernul Ciprului a dat 
dispoziții reprezentantului său per
manent la Organizația Națiunilor 
Unite, Zenon Rossides, să ceară con
vocarea de urgență a Consiliului de 
Securitate pentru a lua în discuție 
plîngerea Ciprului împotriva Turciei 
și situația din Cipru.

în scrisoarea reprezentantului per
manent al Ciprului la O.N.U., înmî- 
nată președintelui Consiliului de 
Securitate, se arată că pericolul in
tervenției Turciei în Cipru a deve
nit în prezent „evident și inevitabil“.

Hotărîrea de a cere convocarea 
Consiliului de Securitate, relatează 
agenția France Presse, a fost luată 
în cadrul unei ședințe a Consiliului 
de Miniștri al Ciprului prezidată de 
arhiepiscopul Makarios.

Ministrul de externe cipriot, Ky- 
prianu, și președintele Camerei re
prezentanților din Cipru, Cleridis, 
care au sosit la Londra, în drum 
spre New York, unde urmează să 
participe la lucrările Consiliului de 
Securitate, au avut duminică o în
trevedere cu Duncan Sandys, minis
trul de stat britanic pentru proble
mele coloniilor și ale 
wealth-ului.

Kyprianu a făcut 
presei în care a arătat 
rile pe care le-a avut

Presa internațională 
despre evenimentele zilei

Referindu-se la ultimele eveni
mente legate de agravarea situației 
în Cipru, Agenția France Presse co
mentează :

„Ciprioții au aflat cu extremă sur
priză hotărîrea Marii Britanii de a 
cere întrunirea Consiliului de Secu
ritate, luînd-o astfel înaintea guver
nului Makarios. Această inițiativă 
era cu atît mai neașteptată cu cît 
Anglia și S.U.A. au făcut totul pînă 
acum pentru a convinge pe Makarios 
să nu aducă în fața O.N.U. un dife
rend care ar opune, una alteia, două 
țări ale N.A.T.O. (Grecia și Turcia)“.

Agenția arată că „înainte de a ple
ca spre New York, președintele ca
merei reprezentanților din Cipru, 
Cleridis, a declarat că scopurile Ci
prului și cele ale Angliei, țări care 
șe prezintă împreună în fața Consi
liului de Securitate, nu sînt aceleași. 
Marea Britanie, consideră el, este 
mai mult preocupată de aspectele 
interne ale situației din Cipru, în 
timp ce guvernul de la Nicosia ur
mărește, înainte de orice, să apere 
suveranitatea insulei împotriva ame
nințărilor venite din exterior“.

★

După încheierea tratativelor de la 
Paris dintre președintele de Gaulle 
și cancelarul Erhard, France Presse 
trece în revistă principalele proble
me abordate, arătînd :

„S-a discutat și susținut o serie- 
de concepții opuse... Nu se încearcă 
a se ascunde că, asupra unui anumit 
număr de puncte, Parisul și Bonn-ul 
nu sînt de acord“. După cum arată 
agenția,s „generalul de Gaulle a re
petat că nu este de acord cu modul 
de funcționare a alianței atlantice... 
Cancelarul Erhard a repetat fideli
tatea sa față de spiritul atlantic și 
a repetat refuzul său de a alege în
tre fidelitatea față de Washington și 
prietenia cu Parisul. De altfel ni
meni nu se aștepta ca în două zile 
să fie modificate aceste poziții fun
damentale. Ele au fost doar consta
tate“.

Totodată, întoreîndu-se la Bonn, 
Erhard a declarat : „Călătoria noas
tră la Paris nu a adus nimic senza
țional. Nu am formulat declarații, nu 
am luat hotărîri ferme și nici nu am 
încheiat acorduri. Desigur, există 
multe diferențe, dar explicarea po
ziției noastre a fost utilă“.

Stockholm, capitala Suediei

de urgență 
de Securitate

APELUL LUI U THANT
DE A NU SE AGRAVA SITUAȚIA

NEW YORK 16 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția France Presse, 
secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant, a adre
sat telegrame similare arhiepiscopu
lui Makarios, președintele Republicii 
Cipru, miniștrilor de externe ai Ci
prului, Greciei și Turciei în care își 
exprimă neliniștea în legătură cu si
tuația din Cipru. Secretarul general 
al O.N.U. cheamă să se renunțe la 
orice pas care ar putea duce la a- 
gravarea situației și la continuarea 
ostilităților în Cipru.

O copie a telegramei a fost adre
sată și guvernului Marii Britanii.

£

LONDRA 16 (Agerpres). — La 
februarie, George Ball, secretar 
stat adjunct al S.U.A., care a sosit 
la Londra, a avut o lungă întreve
dere cu R. Butler, ministrul afaceri
lor externe al Angliei, și D. Sandys, 
ministrul pentru problemele Com- 
monwealth-ului și coloniilor. în 
cursul întrevederii s-a discutat si
tuația din Cipru.

în timp ce la sediul Ministerului 
de Externe se duceau aceste convor
biri, Comitetul londonez al patrioți- 
lor greci a postat la Whitehall, pi
chete care purtau panouri cu in
scripțiile : „Jos mîinile de pe Cipru“, 
„Să fie preîntîmpinată o invazie 
turcă“.

ANKARA 16 (Agerpres). —
Agențiile de presă relatează că 

duminică, Consiliul de Miniștri turc 
a avut o ședință consacrată evolu
ției situației din Cipru. Ședința a 
avut loc sub președinția generalului 
Cemal Gürsel, președintele Turciei. 
La ea au asistat, Cevdet Sunay, 
șeful statului major general al ar
matei turce, precum și comandanții 
celor trei arme.

Willy Brandt ales 
președinte ai P.S. D.G.
BAD GODESBERG 16 (Agerpres). 

— Congresul extraordinar al Parti
dului Social-Democrat din Germa
nia, care și-a desfășurat lucrările în 
orașul Bad Godesberg, a ales ca pre
ședinte pe Willy Brandt, primarul 
Berlinului occidental.

Potrivit agenției France Presse, 
Willy Brandt a obținut 320 voturi 
din cele 336. El urmează la preșe
dinția partidului social-democrat 
lui Erich Ollenhauer, decedat la 14 
decembrie anul trecut.

Tot la acest congres, Brandt a fost 
desemnat, cu 323 voturi, candidat al 
partidului social-democrat la alege
rile din 1965 pentru postul de can
celar al R.F.G.

Congresul a ales în posturile de 
vicepreședinți ai partidului pe Fritz 
Erler și pe Herbert Wehner, cu 319 
voturi și respectiv 302.

Turiștilor li se recomandă să con
temple Stockholmul — și eu am 
făcut la fel — din turnul primă
riei, operă a arhitectului Ragnar 
Ostberg. De la această înălțime, o- 
rașul de pe malurile lacului Malar 
se îmbină tot atît de armonios cu 
numeroasele insule din vecinătatea 
lui, ca și arhitectura renașterii și a 
barocului, oferită de partea veche a 
capitalei suedeze, cu aceea a magis
tralelor moderne din alte cartiere 
ale sale.

Pe străzi, aspectul vestimentar al 
oamenilor e sobru. Noțiunea de ele
ganță are aici un sens diferit de acela 
din alte țări occidentale. Nimic os-

Telegrama adresată 
de H. S. Hrușdov 

președintelui irakului
MOSCOVA 16 (Agerpres).— TASS 

transmite : într-o telegramă adresa
tă președintelui Irakului, mareșalul 
Aref, N. S. Hrușciov subliniază că 
guvernul și popoarele din U.R.S.S. 
au primit cu mare ușurare vestea 
despre încetarea războiului fratricid 
împotriva kurzilor din Irak. Această 
acțiune de stat, scrie el, prezintă o 
mare importanță pentru întărirea 
păcii în Orientul Apropiat.

Șeful guvernului sovietic își expri
mă convingerea că întărirea legătu
rilor frățești între arabi și kurzi va 
depinde de respectarea cuvenită a 
aspirațiilor poporului kurd și de sa
tisfacerea lor. „Toate acestea — se 
spune în telegramă — vor oferi po
porului irakian o posibilitate reală 
de a atrage toate forțele sănătoase 
și progresiste 
de întărire a 
de creștere a 
Irakului“.

populației

LUIS CARLOS PRESTES 
SITUAȚIA POLITICA DIN

BERLIN 16 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „Neues 
Deutschland“, Luis Carlos Prestes, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Comunist Brazilian, care se află 
în momentul de față în R.D.G., a de
clarat, printre altele, că reformele 
care se înfăptuiesc în momentul de 
față în țară sub conducerea pre
ședintelui Goulart, corespund dezi
deratelor formulate de mult de co
muniști. Trebuie subliniat că 50 la 
sută din populația țării este încă 
neștiutoare de carte și numai copiii 
celor bogați au posibilitatea 
frecventeze școlile medii.

Referindu-se la alegerile prezi
dențiale care urmează să aibă loc 
anul viitor, el a declarat că forțele 
democratice din țară trebuie să pre
zinte un singur candidat pentru 
funcția de președinte, pronunțîndu- 
se în favoarea candidaturii lui Gou
lart.

AZI LA DALLAS

16 (Agerpres). — Astăzi 
la Dallas procesul lui 
ucigașul asasinului pre- 
președintelui Kennedy,

Începe procesul lui Jack Ruby
DALLAS 

se deschide 
Jack Ruby, 
zumtiv al
Lee Harvey Oswald.

Se știe că apărarea a ridicaț o se
rie de obiecțiuni împotriva judecării 
procesului la Dallas, susținînd că a- 
cuzatul nu va putea fi judecat în 
mod imparțial, deoarece găsirea- 
unui juriu echitabil este imposibilă.

Apărătorul principal al lui Ruby, 
avocatul Californian Melvin Belli, a 
declarat că judecarea lui Ruby în
tr-un oraș care se mai află încă sub 
impresia celor petrecute aici, va fi 
deosebit de dificilă, deoarece juriul 
ar putea fi influențat să pronunțe 
un verdict deosebit de sever. Fără 
a respinge în mod formal conclu
ziile apărării, judecătorul Joe 
Brown a apreciat că teza lui Belii 
nu va putea fi demonstrată decît 
procedînd la un examen al candi- 
daților pentru funcțiile de jurați.

Dacă acuzarea va putea să de-

Note de călătorie 
din Suedia

tentativ și, mai cu seamă, nimic ex
centric. Aș spune că îmbrăcă
mintea simplă, discretă, împrumută 
mult farmec locuitorilor Stockhol- 
mului.

W izitînd Suedia, mi-am amintit 
“ de o lectură privitoare la Ță

rile Scandinave, în care autorul spu
nea că omul și natura au învățat să

IL'S' | -

; iii
Localitaiea somaleză Wajaleh. Situaiă lingă gra
nița cu Etiopia, ea găzduiește de obicei un tirg ani
mat, la care participă cetățeni din cele două țări 
vecine. Zilele trecute aici au avut loc lupte. Acum, 
liniștea a revenit, după ce guvernele celor două 

țări au ordonai încetarea locului
Locuitorii unui sat cipriot părăsindu-și locuințele 

de teama unor noi incidente

Muncitorii și luncționarii greviști de la întreprinderile chimice și metalurgice din orașul 
Gând (Belgia) demonstrează cerind majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de 

muncă

Rănit în timpul luptelor cu partizanii sud-vietna- 
mezi, un militar american este evacuat cu elicop

terul

ȘTIRI

monstreze că Ruby a acționat cu 
premeditare, urmărind anumite sco-

> puri, atunci el va fi pasibil, potrivit 
codului penal al statului Texas, la 
o pedeapsă mergînd de la 2 ani în-, 
chisoare pînă la moarte prin scau
nul electric.

Dacă, dimpotrivă, apărarea va 
reuși să demonstreze că Ruby nu 
era în deplinătatea facultăților min
tale cînd a săvîrșit crima și că a 
ucis sub starea unei puternice emo
ții, „a unei halucinații momentane“, 
el va putea fi chiar pus în liber
tate.

■k
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Agenția U.P.I. anunță că Comisia 
specială pentru cercetarea împreju
rărilor asasinării președintelui Ken
nedy, condusă de Warren, președin
tele Curții Supreme a S.U.A., va 
audia în cursul săptămînii viitoare 
pe Robert Oswald, fratele lui Lee 
Oswald,. asasinul prezumtiv al lui 
Kennedy.

furnizată 
mai mare 
industria, 
din volu-sută

indiscutabil, o 
pentru : întrea-

se înțeleagă, să se prețuiască și au 
încheiat un pact de ajutor reciproc, 
într-adevăr, de la primul contact, 
ți se impune o constatare : poporul 
harnic de pe aceste meleaguri s-a 
străduit să modeleze cît mai mult 
natura în folosul său. Sînt puți
ne țări în care, ca în Suedia, 
peste 90 la sută din energia e- 
lecțrică produsă să fie * 
de căderile de apă. Cel 
consumator este, firește, 
care absoarbe 55 la 
mul total.

Apele constituie, 
adevărată comoară 
ga economie suedeză. în peisajul 
pădurilor din provincia Vărmland- 
ska, estompat! de perdeaua ceții a- 
burii, torentele fluviului Klarälven 
poartă în vale, spre fabricile de ce
luloză, milioane de bușteni. Fabricile 
de prelucrare a lemnului se înșiruie 
de asemenea pe întreaga coastă a 
Golfului Botnie, de la Găvle pînă la 
Haparanda. Ele nu acoperă numai 
necesitățile interne; Suedia este o 
mare exportatoare de lemn finisat și 
plăci aglomerate, case prefabricate și 
mobilă, pastă de hîrtie (o treime din 
exportul mondial), hîrtie și derivate
le ei. în anul 1960, numai exportul de 
hîrtie a adus în bugetul statului un 
miliard de coroane suedeze.

Să părăsim pădurile și să ne în
dreptăm pașii către nord. Clima este 
vitregă cu țăranii din această parte, 
supunîndu-i la o viață aspră. în 
Laponia, alături de „kata“ — adă
postul umil al laponilor — se găsesc 
imensele zăcăminte de minereu de 
fier ale Suediei. în mina de lîngă 
orașul Falun, din centrul țării, ex
tracția de minereu de fier și pi
rită a început încă din sec, 
XIII și continuă să fie și azi un 
important izvor de minereu. Mine
le cele mai importante însă se 
află aici, la Găllivare și Kiruna. în 
aceasta dih urmă, minereul conține 
fier în proporție de 60—70 la sută. 
Pînă nu de mult, marcată de coline 
cu minereul aflat la suprafață, Ki
runa a fost transformată într-o mină 
subterană din cele mai moderne. 
Este cea mai mare din Suedia. Re-

S
BERLIN. In capitala R.D.G. a so

sit ștafeta tineretului pentru pace, care 
a pornit din Copenhaga. Ea va fi pur
tată la Florența (Italia), unde peste 10 
zile se va deschide Conferința interna
țională a tineretului pentru dezarma
re, pace și independență națională.

Dizolvarea
Camerei deputaților din Liban

BEIRUT. Agenția M.E.N. anunță 
că gùvernul libanez a hotărît să di
zolve la 22 februarie Camera deputa
ților și să organizeze la două luni după 
această dată noi alegeri generale.

NEW YORK. Președintele Republi
cii Peru, Belaunde Terry, a semnat 
proiectul de lege, aprobat la Congre
sul Național, prin care se acordă pre
ședintelui împuternicirea de a lua ho- 
tărîri în problema zăcămintelor petro
lifere Bria și Parinas, acaparate în mod

zervele de zăcăminte de fier din 
Suedia centrală sînt evaluate la 650 
milioane de tone. Este de aceea fi
resc că în exportul Suediei ocupă 
un loc însemnat și produsele meta
lurgice, mașini de nivel tehnic ri
dicat, produsele marilor șantiere 
navale, automobilele. Amintesc că și 
chibriturile se bucură de un renu
me nu mai mic decît acela al oțelu
lui suedez. Pentru a asigura buna 
calitate a produselor, o armată de 
oameni de știință din numeroase in
stitute — începînd de la Institutul 
de agricultură și silvicultură și pînă 
la cel de fizică nucleară — se consa
cră cercetărilor de specialitate. O 
comisie specială este însărcinată cu 
planificarea cercetărilor științifice.

Suedia este interesată să-și desfa
că produsele industriei sale moder
ne. Concurența țărilor Pieței comu
ne a început să fie resimțită tot mai 
mult de economia suedeză. Oamenii 
de afaceri suedezi se preocupă de 
problema piețelor, se pronunță 
pentru lărgirea relațiilor economi
ce mondiale. Suedia întreține 
schimburi comerciale în creștere și 
cu țările socialiste. Legăturile de 
comerț dintre Suedia și R.P. Romî- 
nă s-au dezvoltat în ultimii ani.

Tara contrastelor“ — i 
spune Suediei. între

îri- 
li-

se mai 
altele, 

pentru diversitatea climei și a pei
sajului. între asprul nord îndepărtat 
și frumoasa insulă Sandhamn din 
arhipelagul Stockholmului, cu 
tinderile apelor albastre, sau 
niștitorul lac Tryken din Grâs- 
mark — leagăn al romanului 
Selmei Lagerlôf, „Gösta Berling“ 
— deosebirile sînt categorice. Dar 
este vorba și de alte contraste — 
cele sociale. Am auzit adesea vor- 
bindu-se despre lipsa acestui gen de 
contraste în Suedia. Dacă te referi 
numai la aspectul exterior al popu
lației din Stockholm, oraș în
care predomină funcționarii insti
tuțiilor guvernamentale, ai ad
ministrației centrale, ai asociațiilor 
și firmelor industriale și comerciale, 
contrastele sociale par mai puțin e- 
vidente decît, să zicem, la Londra, 
Paris sau New York în ce privește 
atît înfățișarea caselor de locuit, cît 
și felul de îmbrăcăminte al oame
nilor. în orașele 
nordul rece al 
ce muncesc e 
iar tabloul social 

industriale și în 
țării, viața celor 
însă mai grea, 

e diferit de cel al

R E
ilegal de monopolul american „Inter
national Petroleum Company".

ELISABETHVILLE. In provincia 
congoleză Kwilu, continuă să aibă loc 
intense acțiuni ale partizanilor. Ci
tind surse bine informate, agenția 
France Presse anunță că detașamen
tele de partizani au tăiat calea ferată 
ce leagă Elisabethville de Port Fran- 
qui, singura cale de transport a cu
prului katanghez.

BERLIN. în R. F. Germană a 
fost arestat Fritz Schmidt, fostul co
mandant al Gestapoului din Kiel, a- 
cuzat de participare la asasinarea în 
masă a cetățenilor străini aduși cu 
forța în Germania în timpul războiu
lui. După 
trăit în R.

terminarea războiului 
F. Germană sub nume

el a 
fals.

Ziarul egiptean „Al Ah-CAIRO.
ram“ anunță că viitoarea conferință 
de la Ryad, în vederea reglementării 
problemelor în suspensie dintre R.A.U.

capitalei. în genere însă, Suedia 
este una dintre puținele țări ale Eu
ropei care beneficiază de o seculară 
perioadă de pace.

Am vizitat cîteva locuințe de di
ferite tipuri. Majoritatea lor sînt 
prevăzute cu instalații moderne, iar 
numeroase au mașini electrice pen
tru uz casnic. în același timp, nu
meroase probleme sociale sînt nere
zolvate. O statistică recentă stabi
lește că 15 la sută dintre familiile 
cu copii trăiesc într-o singură ca
meră, cu bucătărie, numai 36 la sută 
dispunînd de două camere. O pro
blemă cronică, spune aceeași sta
tistică, a devenit lipsa de locuințe 
pentru ■’• tinerii căsătoriți.

Suedia se bucură de avantajele Europei se află’ și aceea a fostului 
ministru de externe al Suediei, Osten 
Undén. Un profesor universitar, di
rector al unui institut de cercetări, 
mi-a spus: „In anul 1949, țara noastră 
a refuzat să adere la alianța atlan
tică. Dimpotrivă, alte țări nordice 
au mers pe altă cale. Rezultatele le 
vedem : baze militare străine în 
Norvegia, în Danemarca, în Is
landa. creșterea uriașă a chel
tuielilor militare, scăderea ra
pidă a nivelului de trai al popu
lației. De aceea, lupta pentru men
ținerea neutralității ia proporții tot 
mai mari în Suedia, și aceasta cu 
atît mai mult cu cît anumite 
cercuri politice și militare de 
dreapta nu își ascund dorința de a 
împinge țara spre blocurile militare 
occidentale, de a o face să participe 
la cursa înarmărilor atomice. De 
asemenea, unele cercuri bancare 
fac presiuni pentru asocierea la 
Piața comună, dar experiența altor 
țări a dovedit absurditatea unor a- 
semenea teze. Opinia publică’ sue
deză consideră că acordurile bilate
rale cu țările din Apus ca și cele 
din Răsărit sînt • profitabile pentru 
toată lumea“.

Sînt calmi oamenii din „țara 
soarelui în miez de noapte“ : băr
bații cu înfățișarea lor sobră, fe
meile cu ochi inteligenți și lumi
noși, de o îneîntătoare grație și 
simplitate. Suedezii, sînt muncitori 
și au încredere în viață. Prin pa
tria lor, războiul n-a mai trecut de 
149 de ani. Și ei știu să prețuiască 
aceasta...

unui nivel înalt de industrializare. 
Totodată, relațiile sociale de aici 
își pun pecetea asupra con
dițiilor de muncă. Ziarele mun
citorești scriu adesea că productivi
tatea muncii în cutare sau cutare 
întreprindere se obține, în bună mă
sură, prin intensificarea muncii. Așa 
se explică de ce, în cursul anului 
1960, cheltuielile sociale pentru 
cidente de muncă s-au ridicat la 
milioane coroane suedeze. în 
nuarié 1962, dintr-un milion 
pensionari, .150 000 erau 
incapabili de muncă, 
rea de vîrstă se obține ,1 
de ani.

Dragostea de muncă 
nresia- b pa1 mai m

care
rul, . ..___ .
ință îți vorbesc despre ea

ac-
110 
ia
de 

i invalizi 
Pensiona- 
la 67-69

i este im
presia- cea1 mai puternică pe 
ți-o face Suedia. Muncito- 
funcționarul, omul de ști- 

cu 
un amestec de mîndrie și bucu
rie, după cum manifestă un 
respect deosebit fată de munca 
celorlalți. Cît de prețuită este mun
ca, am constatat și în expoziția de 
pictură a celor nevîrstnici, cărora 
le-au fost puse la dispoziție două 
săli din parterul muzeului național. 
Sînt certe semne de talent, în nu
meroase tablouri.

„Țara soarelui în miez de noapte“, 
cum e supranumită Suedia, a dat 
omenirii pe dramaturgul August 
Strindberg, pe scriitoarea Selma La
gerlof, pe sculptorul Cari Milles, 
compozitori și pictori de renume, 
actori ca Ingrid Bergman și Greta 
Garbo, regizori ca Arne Mat
tson — cunoscut la noi din fil-

w

și Arabia Saudită, se va deschide la 1 
martie. Urmează să mai participe 
geria și Irakul, în calitate de 
mediatoare.

Al- 
țări

LONDRA. Partizanii mișcării 
potriva politicii de apartheid au 
ganizat sîmbătă în fața ambasadei 
publicii Sud-Africane din Londra 
demonstrație de protest împotriva 
liticii rasiste a lui Verwoerd și pentru 
punerea în libertate a deținuților po
litici din If.S.A.

îm- 
or- 
Re- 

o 
po-

Album cu fotografii
din Cosmos

LENINGRAD. 17 fotografii ale 
pămînlului, făcute de cosmonauții 
sovietici în timpul zborurilor pe na
vele „Vostok", vor fi publicate pentru 
prima oară într-un album ilustrat, in
titulat „Planeta noastră văzută din 
Cosmos“. în album vor fi incluse, de, 
asemenea, o serie de fotodocumente 
despre viața piloților-cosmonauți so
vietici.

mul „N-au dansat decît o vară" — 
pe eminentul regizor Ingmar Berg
man, dar și pe descoperitorul 
dinamitei, Alfred Nobel. Tocmai 
pentru a-și răscumpăra acest „pă
cat“, Nobel a instituit cunoscutele 
premii internaționale care-i poartă 
numele și care sînt socotite ca o 
recunoaștere a lucrărilor de seamă 
în domeniul literaturii, științei și 
activității susținute în apărarea f 
păcii. ■

ele mai largi cercuri ale, opi- 
^niei publice suedeze, oameni 

de diferite convingeri politice se 
pronunță pentru o politică de pace. 
Printre propunerile pentru crearea 
unei zone denuclearizate în nordul
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