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0 producție sporită de fontă

Pregătirea din timp a tractoare
lor și mașinilor care vor fi folosite 
în campania de primăvară este sar
cina principală în această perioadă a 
mecanizatorilor din G.A.S. și S.M.T. 
în multe stațiuni de mașini și trac
toare și gospodării de stat, ca ur
mare a măsurilor organizatorice 
luate, ä răspunderii cu care s-a 
muncit, reparațiile au fost termina
te sau sînt pe sfîrșite. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de gospo
dăriile de stat din trusturile G.A.S. 
Timișoara, Brașov, Sibiu, Alexan
dria, Fetești, Constanța și din alte 9 
trusturi, care au terminat repara
țiile și de S.M.T.-urile din regiunile 
Dobrogea, Brașov, Mureș-Autonomă 
Maghiară și Crișana.

Cu toate că timpul este înaintat, 
într-o serie de unități cum sînt gos
podăriile de stat din trusturile Cluj 
și Slobozia, sau S.M.T.-urile din 
regiunile Argeș, Bacău, Ploiești și 
Suceava lucrările se desfășoară în- 
tr-un ritm nesatisfăcător. Este nece
sar să fie luate toate măsurile astfel 
ca înainte de începerea campaniei 
aghicole de primăvară, întreg parcul 
de tractoare și mașini agricole să se 
găsească în perfectă stare de func
ționare.

Paralel cu grija pentru termina
rea în cel mai scurt timp a repa
rațiilor, conducerile gospodăriilor de 
stat și S.M.T., fiecare mecanizator 
trebuie să manifeste cea mai mare 
exigență pentru calitatea lucrărilor 
efectuate, astfel ca tractoarele și ma
șinile să poată fi folosite fără în
treruperi. în numeroase unități 
S-au luat din vreme măsuri pen
tru realizarea acestui obiectiv. Con
ducerea gospodăriei de stat Pietroiu, 
regiunea București, și comisia de re
cepție din unitate au controlat, pe 
parcurs, calitatea reparațiilor, fapt 
care a permis să se înlăture operativ- 
micile deficiențe semnalate. Pentru 
a asigura o calitate corespunzătoare 
reparațiilor. înainte ca mașinile să 
fie introduse în ateliere, consiliul a- 
gricol regional București a organi
zat instruirea temeinică, pe centre, 
a mecanicilor din S.M.T., precum și 
a șefilor de atelier și mecanicilor 
controlori. Specialiștii din cadrul 
consiliului au urmărit în permanen
ță felul cum se desfășoară repara
țiile, calitatea lucrărilor executate 
în diferite S.M.T.-uri. Comisiile de 
recepție din cele mai multe S.M.T. 
muncesc cu răspundere, nu admit 
lucrul de mîntuială. Toate acestea 
au asigurat executarea de bună ca
litate a reparațiilor.

Trebuie spus însă că în unele uni
tăți se mai trec cu vederea negli
jențele în repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole. Cu ocazia unui 
control făcut zilele trecute de către 
specialiști din cadrul consiliului a- 
gricol regional Oltenia s-a constatat 
că la S.M.T. Strehaia, Șimian și Tg. 
Jiu unele piese importante se mon
tează „după ochi“, la S.M.T. Vîn- 
ju Mare nu se rodează diferen
țialele deși această operație este 
absolut necesară, la S.M.T. Filiași se 
montează uneori filtre de ulei mur
dare și nu se curăță în mod cores
punzător rampele de ungeri și inte
riorul blocurilor motor etc. Comi
siile de recepție care funcționează 
în fiecare S.M.T. și G.A.S. au dato- 
rjö să nu admită asemenea lucruri, 
A manifeste o exigență sporită față 

d : calitatea reparațiilor.
Acum încep să-și desfășoare acti

vitatea comisiile formate de consi
liile agricole sau trusturile G.A.S. 
Mergînd în unități pentru a con
trola felul cum au fost făcute re
parațiile, ele au datoria să verifice 
cu toată răspunderea tractoarele și 
mașinile agricole, să nu treacă cu 
vederea nici o deficiență.

Sarcini de mare răspundere revin 
organelor și organizațiilor de partid, 
de stat. Ele au datoria să desfășoare 
o susținută muncă politică în rîndul 
mecanizatorilor din G.A.S. și S.M.T. 
și să exercite un control permanent 
asupra felului cum se lucrează în 
aceste unități, astfel ca reparațiile 
să fie terminate în cel mai scurt 
timp, să fie de bună calitate.

REȘIȚA (coresp. „Scînteii”). — în 
ultimul timp, prin aplicarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice și a 
unor tehnologii noi în procesul de 
exploatare, furnaliștii Reșiței au re
ușit să smulgă agregatelor în acest 
an cantități sporite de fontă. Printre 
altele, s-a trecut la regimul de 
funcționare cu presiune ridicată la 
gîtul furnalelor, ceea ce a dus la 
creșterea productivității furnalului, 
iar consumul de cocs s-a redus. De 
asemenea, în această perioadă s-a 
dat o atenție deosebită calității re
parațiilor preventive și s-a asigurat 
o mai bună închidere a orificiului 
de evacuare a fontei, înlăturîndu-se

astfel pierderile de aer. Paralel cu 
aceasta, prin măsurile întreprinse a 
scăzut și consumul de cocs. In cele 
două decade ale acestei luni, de pil
dă, consumul de cocs pe tona de 
fontă s-a redus cu 10 kg.

Exploatarea mai rațională a fur
nalelor și deci creșterea indicilor de 
utilizare au permis 
șițeni să elaboreze 
începutul anului și 
mai mult de 1 500 
Cele mai frumoase
obținute de echipele de furnaliști 
conduse de Elimir Uroș și Sebastian 
Feher.

furnaliștilor re
peste plan de la 
pînă în prezent 
tone de fontă, 
realizări au fost

La recoltatul stufului
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

în Delta Dunării se continuă cu în
suflețire recoltarea 
mare a unei bune 
crului, coloanele 7 
prinderea stuficolă
de Nicolae Karată și respectiv Luca 
Kondrat, precum și coloana I de la 
întreprinderea Sulina, condusă de 
Mihai Irușca, au îndeplinit în între-

stufului. Ca ur- 
organizări a lu- 
și 8 de la între-

Rusca, conduse

gime planul pe campanie. De la 
începutul anului, planul de produc
ție pe trustul de amenajare și valo
rificare a stufului a fost depășit cu 
aproape 20 la sută. Pînă în prezent, 
întreprinderile stuficole din Delta 
Dunării au recoltat peste 180 000 
tone de stuf. Aproape jumătate din 
această cantitate a fost transportată 
la fabrica de celuloză.

i n sus

Crește capacitatea
de producție
a instalațiilor

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). Ieri, 
100 de tractoriști de la S.M.T. Radomi- 
rești, raionul Drăgănești-Olt, au fost în 
vizită cu autocarele O.N.T. la hidro
centrala „16 Februarie“ de pe Valea 
Argeșului. Aici, ei au făcut cunoștință 
cu aspecte interesante din munca con
structorilor și cu frumusețile din îm
prejurimi. în zilele următoare vor Hier

în excursie cu autocarele O.N.T.-ge
Carpați la hidrocentrala de pe Argeș 
1 000 de colectiviști din comunele Stoi- 
cănești, Văleni, Crîmpoia, Alimănești 
și altele. De la începutul acestui an, 
prin agenția O.N.T. Pitești au făcut 
excursii pe Valea Argeșului, Valea Ol
tului, Valea Prahovei și în alte locuri 
din țară 4 500 oameni ai muncii din 
regiunea Argeș.

ONEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Co
lectivul Combinatului chimic din ca
drul Complexului petrochimic O- 
nești-Borzești este preocupat de 
sporirea capacităților de producție 
a instalațiilor și de obținerea unor 
parametri superiori celor prevăzuți 
în proiect. în ultimul an, în cadrul 
combinatului s-au executat impor
tante lucrări privind completarea și 
modificarea unor instalații printre 
care Detoxan și clor-benzol, care au 
dus la creșterea substanțială a ca
pacității lor de producție. Și în cursul 
anului 1964, colectivul combinatului 
va continua acțiunea de sporire a 
capacității de producție a instalații
lor prin modernizarea lor. Modifi- 
cîndu-se tehnologia de fabricare a 
granodinului cu aceeași instalație se 
va realiza, în numai cîteva luni, pro
ducția prevăzută pentru întregul an. 
Perfecționări similare se vor executa 
și la alte instalații.

imagini vechi, Incit, 
nimeni și le amintesc. 
cit camera asta dor- 
— își aduce aminte

in memorie unele 
fără să-i îndemne

— Intr-o colibă 
meau 40 de inși 
Gheorghe Stan, iar apoi laudă cu căldură 
aparatul de 
personală".

Ion Orza, 
tare Pleșca, 
din cărțile cerute serviciului „Cartea prin 
poștă” din București, 
zată" 
schimb

prin felul direct în care se adresează pu
blicului, prin reacțiile sincere și spontane 
ale acestuia.

lulia Dogaru, doctorița întreprinderii fo
restiere din Sighet, vorbește despre 
unele chestiuni de igienă ; loan Var
ga, șeful sectorului Mara, expune cî- 
teva aspecte ale protecției muncii la gu
rile de exploatare ; bibliotecara prezintă 
cărți noi de știință popularizată, iar loan 
Fodoruf, al doilea medic al brigăzii com
plexe, răspunde la întrebările celor din

ALT u, nu e o iarnă bucureșfeană în 
munții Maramureșului, ci una 

tare”, adevărată. O ninsoare abundentă, 
cum n-am mai văzut de mult, ne învăluie, 
ne copleșește, de parcă întreg universul 
ar fi constituit din două elemente : ză
padă și aer. Mică și neagră, pierdută în 
această imensitate albă, locomotiva „ghe- 
zeșului” înaintează din greu, gîfîie și urcă 
și după liecare oprire trebuie să dea pu
țin înapoi ca să-și ia avînt.

— Trebuia să fi luat plugul... — spune 
înciudat un om îmbrăcat în uniforma căii 
ferate forestiere. Dar, și fără 
plug locomotiva despică orpă- 
tul suind spre Runc cu 10 km 
la oră.

E destul de puțin obișnuit 
vagonul în care călătorim. O 
sobă de tablă în mijloc, două 
banchete de-a lungul ferestre
lor și, în ciuda frigului, răsu
nă de cînlece și rîsete. Pen
tru că pasageri sînt membrii 
brigăzii culturale complexe din 
Sighet.

Cum s-a născut această bri
gadă, originală în felul ei 1

— Dintr-o necesitate — 
răspunde simplu directorul 
clubului „1 Mai" din Sighet. 
Pînă acum cîteva luni ne de
plasam la gurile de exploatare 
cu un efectiv redus de oameni: 
un conferențiar, bibliotecara, 
eventual, brigada artistică de 
agitație. După o oră tot pro
gramul nostru se termina și aș
teptam apoi plecarea trenului. 
Drumul dura cinci sau chiar 
șase ore, iar programul nici 
pe sfert. N-am fost prea mul
țumiți nici noi și, la drept 
vorbind, nici muncitorii fores
tieri. Dovadă că după confe
rință sau după spectacolul bri
găzii artistice, veneau și pu
neau întrebări despre profesia 
lor, despre ultimele evenimen
te politice, despre medicină 
sau știință. Dar cine să răspun
dă la toate astea? Iacă, aceasta 
e povestea brigăzii.

...Ne oprim la Giuieșfi. Obo
sită, locomotiva soarbe cîteva 
gălefi de apă.

— S-ar putea, să rămînem 
înzăpeziți sus — spune cu 
jumătate glas directorul clubului, 
dru leger. Dar n-ar fi prima oară - 
ga el și continuă să vorbească despre ac
tivitatea clubului din Sighet.

Este o muncă interesantă dar difi
cilă pentru că 30 la sută din suprafața 
laionului este acoperită de păduri. Prac
tic, muncitorii de la gurile de exploatare 
nu ajung decît arareori la club, lată de 
ce trebuie să ajungă clubul la ei.

— Avem aproximativ 6 000 de volume 
— intervine bibliotecara Maria Darvai, 
dar din acestea aproape 4 000 sînt „pe 
teren", în cele 17 biblioteci mobile.

Cărțile, conferențiarii, spectacolele nu 
se concentrează la club ci, dimpotrivă, 
asistăm aici la o adevărată expansiune 
culturală asupra pădurii.

Tfenulețul trece prin ’mi/locul unor sate 
îmbrăcate în zăpadă, Șugatag, Hărni
cești, Desești, străbate păduri de molid și 
fag și, după 38 km parcurși în patru ore, 
iată-ne ajunși la Runc. O clădire cu etaj, 
asemănătoare unei cabane turistice, ne în- 
tîmpină cu hornurile învăluite de fum, iar 
in sala clubului o sută de oameni cobo- 
rîți de la gurile de exploatare din jur, 
de la Brazi și Poarta Roșie, de la Pleșca 
și Pod Cireș, așteaptă sosirea brigăzii.

n vreme ce soliștii și membrii bri
găzii artistice de agitație se dez

morțesc, într-o încăpere alăturată, și-și 
dreg vocea, programul a și început : di
rectorul clubului prezintă o informare 
despre ultimele evenimente interne și in
ternationale, răspunzînd pe rînd întrebă
rilor din sală. Muncitorii forestieri sînt 
dornici să afle cît mai multe, să-și lim
pezească nedumeririle.

Programul continuă apoi cîteva ore, îm
binare de scurte expuneri și cînfece, de 
discufii și jocuri populare. Afară pădurea 
abia se mai distinge prin perdeaua 
ninsorii, dar în sală e cald și o 
sută de priviri urmăresc spectacolul bri
găzii artistice. Fără cortină, fără scenă, 
actorii amatori, soliștii, intră și ies din sală 
pe o ușă laterală, sau rămîn în continuare 
lingă spectatori, neîngrădiți de nici o 
convenție artistică. E un spectacol original 
și emofionant prin marea lui simplitate,

Am ajuns la Runc. Coborîm din „ghezeș" și ne îndrep
tăm spre sediul sectorului forestier.

Alexan-
- adau-

radio „Olt", „proprietate

drujbar la gura de exploa- 
se plînge că n-a primit una

Foto : M. Cioc
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bari tonul 
Herlea, artist al poporului, 
invitația direcției Teatrului 
din Milano, a cîntat într-o 
spectacole cu operele „Băr-

re- 
„Am 
rînd

cîteva 
după care 

proiectele sale 
spus : „Curînd

Statele Unite, unde urmea-

Ieri după-amiază s-a întors în Ca
pitală, venind din Italia, 
Nicolae 
care, la 
„Scala“ 
serie de 
bierul din Sevilla“ și „Don Carlos“. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, ar
tistul romîn a declarat unui 
dactor al ziarului nostru : 
citit cu emoție fiecare 
publicat în presa din țară pe care 
am urmărit-o în străinătate, simțind 
prin intermediul ei nu numai inte
resul publicului nostru pentru 
turneul meu, ci și participa
rea lui la prezența pe plan 
mondial a școlii romînești de canto". 
în continuare, Nicolae Herlea și-a 
împărtășit cîteva impresii din 

referindu- 
de vii- 

voi ple

turneu, 
se 
tor, 
ca 
ză să cînt pe scena Operei „Metro
politan" din New York, în ope
rele „Paiațe", (premieră a stagiunii) 
și in „Don Carlos“. Aștept cu bucurie 
revederea cu publicul nostru atit de 
pasionat de muzică, exigent și cald, 
a cărui dragoste și entuziasm le-am 
purtat întotdeauna în inima mea".

în fotografie : N. Herlea la sosirea pe 
aeroportul Băneasa.

r e
răvășit în ul-Un viscol puternic a

Urnele zile sloiurile de pe Dunăre, în- 
dreptîndu-le spre gurile de absorb
ție ale uzinelor de apă din Galați. 
Termometrele înregistrau minus 15 
grade. Sîmbătă, echipa de serviciu a 
uzinei de apă, condusă de Ion Radu
lescu, a lucrat de zor la deblocarea 
de ghețuri a gurilor de alimentare. 
Toate eforturile se dovedeau a fi za
darnice. A fost solicitată o echipă 
de scafandri de la Brăila. Curînd, a 
coborît în Dunăre, sub stratul de 
gheață, cel mai încercat dintre ei, co-

. z

sub g h e a ț ă
munistul Nicolae Dincă, șeful echi
pei. După o oră de muncă încor
dată a ieșit la suprafață. Unul din 
sorburi fusese desfundat. O pompă a 
început să funcționeze din plin. La 
celelalte sorburi, sloiurile continuau 
să blocheze încă drumul apei spre 
uzină.

...Zorii zilei de ieri i-a găsit pe 
vrednicii scafandri, mecanicii uzine
lor de apă și un grup de mecanici din 
oraș veniți să-i ajute, la posturile lor. 
Le-au sărit în ajutor și marinarii din 
echipajele remorcherului „Poiana Ța
pului" și macaralei plutitoare de

E un program destul de lung. Privesc 
cu atenție sala dar nimeni nu dă semne 
de plictiseală pentru că totul îi intere
sează. Vorbitorii folosesc un limbaj simplu, 
curgător, presărat cu zicale și cuvinte fa
miliare localnicilor. Se vede bine că a- 
cești oameni cunosc viața și preocupările 
muncitorilor forestieri, îndeletnicirile și o- 
biceiurile 
tistice se 
șl munca

Ultimul 
lează : „juva|l vu „vi . iiijia 
se încinge larg cît sala clubului, între 
membrii brigăzii și spectatori. Afară pale 
de vînt au început să viscolească ninsoa- 

v._ .re5..der..nimenL/i.u se rpai gîndgște. că am 
putea rămîne înzăpeziți aici.

lunetele acordeonului abia se mai 
aud. Sus, în camera de oaspeți de 

la etaj, stau de vorbă cu cîțiva spectatori. 
Sînt oameni ai pădurii, oameni în puterea 
vîrstei care au cunoscut țapina și joagărul 
din

lor. Iar spectacolul brigăzii ar- 
referă, de asemenea, la viața 
celor prezenți în sală.
punct al programului se intitu- 

,Jucați cu noi". Hora „periniței"

copilărie. Sînt, pe semne, atît de vii

tone „Șiretul". La orele 12, a coborît 
din nou în adîncul Dunării scafandrul 
Nicolae Dincă. li venise rîndul să lu
creze și la desfundarea ultimei guri 
de absorbție. Scafandrul nu se vede. 
Tubul de aer și cablul telefonic care 
îl însoțesc indică celor din barcă, 
drumul lui Dincă pe sub ghețuri.

Încă o oră de muncă sub ghețuri și 
ultimul sorb a fost desfundat. Nicolae 
Dincă și tovarășii săi și-au făcut da
toria.

V. DELEANU 
coresp. „Scînteii“

Tractoarele de la S.M.T. Fâurel, regiunea Galați, se îndreaptă spre gospodăriile colective. Foto : R. Costin
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„O fi, poate, epui-
— se liniștește singur. A primit în 

altele, iar biblioteca sectorului îi 
stă la dispoziție cu vreo mie 
două sute de volume.

Discutăm despre programul 
brigăzii culturale complexe.

— Pentru noi, care stăm cu 
săptămînile în pădure, brigada 
asta e ca un fel de sărbătoare.

— Întotdeauna venim cu plă
cere la programele ei; și ce 
dovadă vreți mai mult decît că 
am coborît cîțiva kilometri prin 
omătul ăsta I

Intr-adevăr, muncitorii din 
pădure primesc cu bucurie bri
gada culturală din Sighet. În
vață lucruri noi în privința me
seriei lor, află ce lapte se pe
trec în țară și în lume, iar pro
gramul artistic îi distrează, îi 
stimulează întrucît se referă la 
munca lor, la evidențiații și, 
dacă e cazul, la codașii din 
rîndurile lor.

Din vorbă-n vorbă oamenii 
își amintesc și de alte manifes
tări culturale pe care însă nu 
le-au mai întîlnit de mult.

— Era tare bună și brigada 
științifică, dar n-am mai văzut-o 
de ast-vară — spune cineva.

— Apăi, ca și Ulmul — in
tervine un altul.

Directorul clubului își notea
ză impresiile și dorințele aces
tor spectatori foarte sinceri și 
se gîndește să creeze o mică 
brigadă științifică formată din 
doi profesori de la centrul 
școlar forestier, un inginer și 
doctorifa întreprinderii. Cit 
privește cinematograful, ne a- 
nunjă că în următoarele luni 
va fi instalat aici un televizor. 
Dar cu asta nu se rezolvă pro
blema. Cu sprijinul comitetu

lui raional pentru cultură și artă, trebuie să 
se obfină un aparat de proiecție destinat 
forestierilor. Astfel, brigada culturală din 
Sighet va deveni mai complexă, iar pro
gramul ei și mai interesant.

...Coborîm încet pe valea Marei. Co
boară și înserarea și simt că o asemenea 
duminică trebuie să fie mai obositoare 
decît o zi de lucru obișnuită. Dar, într-o 
haltă, la Hărnicești pare-se, se încinge 
între membrii brigăzii o cumplită bătaie 
cu zăpadă. Nu, oboseala nu poate rezista 
în fața tinereții și pasiunii cu care acești 
oameni se dăruiesc duminicilor culturale.

Au mai rămas doar cîțiva kilometri 
pînă la Sighet. Felinarul locomotivei ne 
învăluie într-o lumină palidă în vreme ce 
brigada artistică și-a amintit un cîntec din 
spectacol : „La revedere, codru minu
nat, / Brigada cîntecul și-a terminal. / 
Șuieră trenul / Cu noi refrenul / Și-ngînă 
pe șine : / „Rămîneți cu bine I" Onești — detaliu de arhitectură 

industrială.
Foto : Gh. VințilăPAUL DIACONESCU

CONFRUNTARE DE... RĂSPUNDERI
Obiective noi pe harta Brăilei
Ce se vede de pe blocul-turn
Doi vecini care nu se cunosc
Actualitatea unui proverb

Pînă acum cîțiva ani, clădi
rea mai de vază a Brăilei era cea a 
morii din vecinătatea portului. De 
pe acoperișul ei, cuprindeai cu pri
virea nu numai apele smolite ale 
Dunării, ci și orașul, cu casele scun
de, provinciale, răsfirate ca paletele 
unui evantai pînă departe, spre La
cul Sărat.

S-au ivit mai apoi uriașele maca
rale din port, înaltele coloane și re
zervoare ale combinatului chimic. 
Pe urmă, harta orașului s-a îmbo
gățit cu alte noi obiective industria
le și curînd, pe bulevardele și stră
zile sale, au început lucrul și con
structorii de locuințe, care au dăruit 
peisajului brăilean imagini atit de 
caracteristice zilelor noastre : blocu
rile moderne, cu fațadele în culori 
vii, pastelate. Acum, de pe terasa 
blocului-turn ți se înfățișează în toa
tă frumusețea panoramicul orașului, 
învăluit la ceasurile înserării în lu
mina strălucitoare a neonului. Bio
grafia bătrînului port dunărean, as
tăzi în plină și continuă întinerire, 
a înscris între filele ei realizări tot 
mai bogate. în pas cu dezvoltarea 
industrială, s-au ridicat în ultimii 
ani zeci de blocuri, noi obiective so- 
cial-culturale. La Brăila vor fi date 
în folosință în 1964 alte sute de 
apartamente, magazine moderne și 
școli, spații verzi. Iată așadar un 
bogat cîmp de activitate pentru gos
podarii orașului și pentru construc
tori.

O raită prin Brăila în aceste zile 
de februarie îți dă prilejul să vezi 
cum capătă viață planurile pro- 
iectanților. Iarna nu s-a zbîrlit 
atit de aprig ca altădată și chiar 
dacă Dunărea își poartă apele spre 
mare pe sub podul de cristal al 
gheții, constructorii nu se pot plîn
ge că n-au avut de partea lor un 
aliat de preț : timpul. Acesta le-a 
îngăduit să atace fronturi largi de 
lucru și să pășească în noul an cu 
dreptul. Cu atît mai mult, cu cît bi
lanțul lui '63 n-a prea fost rodnic 
pe unele șantiere.

La conferința orășenească de par
tid, ținută în luna decembrie, s-au 
făcut auzite critici întemeiate la a- 
dresa constructorilor, care au rămas 
datori cu 820 de apartamente. E 
drept, proiectul pentru grupul de 
blocuri al căror beneficiar este com
binatul chimic, a fost definitivat în 
ritm de melc, plimbîndu-se luni

în șir de la D.S.A.P.C. Galați 
ia sfat, apoi la Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei, unde a fost ui
tat intr-un sertar. Pe urmă, proiectul 
a făcut o haltă nepermis de lungă 
la C.S.C.A.S. și deși timpul nu stă 
în loc, au stat în schimb lucrările.

O situație oarecum asemănătoare 
au cunoscut și proiectele pentru con
strucțiile din strada Școlilor — be
neficiar sfatul popular orășenesc. Cu 
mențiunea în plus că, proiectul în
tocmit de D.S.A.P.C. Galați a fost de 
calitate necorespunzătoare, avînd o 
serie de omisiuni și lipsuri și de a- 
ceea a fost respins de cîteva ori. 
Rezultatul : nu au fost date în folo
sință la termenele planificate 269 
apartamente.

— De vină este numai proiectan
tul, au susținut și susțin în conti
nuare tovarășii de la întreprinderea 
de Construcții Montaj și de la 
T.R.C.L. Dacă primeam la vreme 
proiectele, alta ar fi fost situația.

Asemenea afirmații au fost ex
primate și la recenta ședință de a- 
naliză ținută la 
șenesc.

— Oare chiar 
trebat tov. ing. 
ședințele sfatului. Dar beneficiarul 
și mai ales constructorul nu 
tea lor de vină ?

întrebarea își avea tîlcul ei. Atît 
din analiza făcută de către 
tul executiv al sfatului popular, cit 
și din constatările comisiei econo
mice a comitetului orășenesc de 
partid a reieșit limpede că răspun
zători pentru nerealizarea planului 
la construcțiile de locuințe sînt deo
potrivă proiectanții și întreprinde
rile constructoare, care au neglijat 
respectarea întocmai a graficelor de 
execuție, aprovizionarea ritmică cu 
documentație tehnică, utilaje și ma
teriale a șantierelor. Neexistînd 
conlucrare strînsă între proiectant, 
constructor și beneficiar este firesc 
ca pe șantiere să-și găsească culcuș 
cald lipsurile, ca lucrările să fie ră
mase în urmă. La drept vorbind, 
constructorilor brăileni li se potri
vește ca o mănușă proverbul cu 
„paiul“ și „bîrna“. Este limpede deci 
că vina pentru nerealizarea planu
lui la construcțiile de locuințe nu a- 
parține exclusiv proiectanților.

Comitetul orășenesc de partid s-a 
interesat — chiar foarte îndeaproape 
am putea spune — de situația exis
tentă pe șantierele de locuințe. Nu 
o dată, primul secretar, tov. Dan Ni
colae, și secretarul cu probleme eco
nomice, Gh. Cazan, au venit pe șan
tiere, au vizitat apartamentele aflate 
în curs de finisaj sau abia date în 
folosință, atrăgînd atenția construc
torilor asupra lipsurilor. Se pune to
tuși întrebarea : care a fost eficien
ța acestor analize și îndrumări ? De-

sfatul popular oră-

așa să fie ? s-a în- 
Niculescu, vicepre-

au par-

comite-

sigur răspunderea principală pentru 
rămînerea în urmă a lucrărilor de 
construcții revine celor cărora li 
s-au încredințat întocmirea proiec
telor, materialele și utilajele, fondu
rile bănești. Lipsurile care există pe 
șantierele de construcții impuneau 
insă luarea unor măsuri hotărîte de 
către comitetul orășenesc de partid,

’ ' ' " ' la
cu 

a 
se 
pe

in locul unor repetate apeluri 
conștiinciozitate, cu atît mai mult 
cît persistă o slabă organizare 
procesului tehnologic în lanț, 
neglijează organizarea muncii 
schimburi și ridicarea schimbului 
II — acolo unde există — la nive
lul schimbului I. Din această cauză 
pe unele șantiere, printre care cel 
din str. Școlilor, n-a putut fi asi
gurat la timp frontul de lucru pen
tru turnarea betoanelor. în privin
ța calității, atît I.S.C.M.-ul cît și 
T.R.C.L.-ul închid uneori ochii cînd 
se constată lucru de mîntuială, sub 
motivul că „merge și așa, n-o fi foc“. 
Dar s-au gîndit tovarășii construc
tori la condițiile de confort ale 
locatarilor, la sumele mari de bani 
investite de stat pentru înălța
rea acestor blocuri și că nu-i 
este îngăduit nimănui să facă ra
bat calității ? în legătură cu ca
litatea intervine și o altă cauză 
despre care constructorii ezită să 
vorbească : slaba preocupare pentru 
ridicarea calificării muncitorilor con
structori. Unele măsuri luate în a- 
ceastă direcție, nu pot fi considera
te decît un început, care trebuie 
continuat cu și mai multă hotărîre. 
Condiții există, cadre de specialiști 
de asemenea. Șe cere însă mai mul
tă inițiativă din partea conducerilor 
tehnico-administrative și a organi
zațiilor de partid și sindicale.

Lipsurile existente în munca de pe 
șantierele de construcții sînt bine 
cunoscute de către întreprinderile 
respective. Se pare însă că tovarășii 
de aici s-au obișnuit cu ele. de vre
me ce nu iau măsuri hotărîte pentru 
a le lichida. Semnificativ în această 
privință este și dialogul purtat în 
cadrul ședinței de analiză care a 
avut loc la sfatul popular.

— Mozaicul este urît finisat, iar 
recepția tîmplăriei se face de mîn
tuială, a arătat în cuvîntul său re
prezentantul beneficiarului.

— Asta este situația. Mai mult nu 
putem face. Și pe urmă, nu-i chiar 
așa în ce privește calitatea, a ripostat 
inginerul Zechelie, reprezentantul 
constructorului.

Pentru a confrunta cele două 
puncte de vedere, am vizitat cîteva 
din șantierele de locuințe din Brăila.

ION MÄRGINEANU

(Continuare în pag. II-a)
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Cabinetul tehnic al întreprinderii Filatura romîneascâ de bumbac din Capitala.
Foto : Agerprei

„OMUL CU RICȘA“ Agendă muzicală

Confruntare de... răspunderi
(Urmare din pag. I-a)

Pe șantierul unde I.S.C.M.-ul va 
înălța în acest an noi blocuri de 
locuințe sînt de remarcat buna or
ganizare a muncii, ordinea și disci
plina. E plăcut, într-adevăr, să 
muncești pe un asemenea șantier 
unde și utilajele de mică me
canizare funcționează neîntrerupt. 
Pe un mare panou se poate urmări 
stadiul lucrărilor. Lipsește însă și 
de aici agitația vizuală vie, mobili
zatoare. Mai stau aruncate pe a- 
locuri unele materiale, iar cîteva din 
băile în curs de instalare sînt cio
bite. Semn că și pe acest șantier este 
încă destul loc pentru mai bine. Fi
nisajul interior e de bună calitate, 
contrastînd însă izbitor cu cel exe
cutat la blocul F din apropiere, tot 
de către I.S.C.M. Blocul a fost dat 
în folosință în urmă cu un an. In
tr-adevăr nici locatarii nu manifes
tă suficient spirit gospodăresc pen
tru buna întreținere a fondului de 
locuințe. Este de neînțeles de ce unii 
muncitori și alți salariați de la com
binatul chimic privesc cu atîta ne
păsare cum se degradează casa în 
care locuiesc.

Pe strada Școlilor, unde se înalță 
9 blocuri, în cîteva s-au și mu
tat locatarii, la altele se lucrează fie 
la nivelul doi sau trei, fie la fini
sajele interioare, te impresionează 
neplăcut proasta gospodărire a șan
tierului. Materialele stau asvîrlite la 
întîmplare, oricare locatar de pe 
stradă putînd să se aprovizioneze cu 
ce-i poftește inima. Nu se poate 
spune că te afli pe un șantier orga
nizat. în privința micii mecanizări, 
deși există unele utilaje, acestea sînt 
folosite necorespunzător. Un trans
portor stătea inactiv, pe cîtă vreme 
oamenii cărau cărămizi și alte ma
teriale cu roaba. Aici se lucrează în- 
tr-un singur schimb, cu toate că la 
dulgherie ori la finisaje s-ar putea 
organiza un al doilea schimb. Sînt 
total absente mijloacele atît de efi
ciente ale agitației, vizuale, semn că 
munca politică de masă e prezentă 

doar în planurile de muncă ale to
varășilor din biroul organizației de 
bază și din comitetul sindical.

Intrăm pe scara I la blocul B. 
Casa scării și balustrada sînt vop
site țipător, dovedind lipsă de gust, 
în cîteva apartamente parchetul este 
așezat de mîntuială, nu face a- 
derență cu pragul, mai înalt cu cîți- 
va centimetri. Pe alocuri, zidurile 
prezintă fisuri. Am urcat și pe altă 
scară, din același bloc. La scara IV, 
calitatea finisajului este la înălțime. 
Cum se face că aceiași meseriași, 
care la scara I au dat lucru de ca
litate proastă, au executat finisaje 
îngrijite, care merită toate laudele, 
la scara IV. Inginerul șef Mitu, care 
ne însoțește, caută să explice :

— Au mai cîștigat experiență...
— Poate și asta, deși de la o lu

crare la alta au trecut puține luni, 
intervine în discuție tov. Gh. Ca
zan, secretarul comitetului orășe
nesc de partid. Cauza principală este 
alta : într-un loc exigența a fost 
scăzută atît din partea conducerii 
șantierului, cît și a diriginților, pe 
cîtă vreme aici, ea a acționat cu 
hotărîre. Și bine a făcut.

Șantierul din strada Școlilor al 
T.R.C.L.-ului este situat la mică dis
tanță de cel al întreprinderii de 
constructii-montaj. Oare este chiar 
atît de greu ca tovarășii din condu
cerea T.R.C.L. să învețe din expe
riența bună a vecinilor privind or
ganizarea muncii, lupta pentru ca
litate ? Iar aceștia, la rîndul lor, ar 
avea de bună seamă de reținut une
le aspecte pozitive în ce privește fi
nisajul.

Anul acesta, Brăila se va îmbo
găți cu noi blocuri de locuințe, cu 
noi construcții social-culturale. A- 
cest important volum de lucrări 
impune luarea din vreme a tuturor 
măsurilor pentru ca planul construc
țiilor să fie îndeplinit în mod rit
mic. Printr-o conlucrare strînsă în
tre proiectant, constructor și bene
ficiar, zecile de blocuri prevăzute a 
fi înălțate în 1964 pot fi date în fo
losință la termenele stabilite.

Ne scriu 
corespondenții voluntari 

Noile comisii 
ale femeilor
In ultimele două luni, în Capitală au 

avut loc adunări de dări de seamă ji 
alegeri ale comisiilor de femei. Din 
noile comisii fac parte femei care au 
dovedit pricepere și dragoste în munca 
de gospodărire și înfrumusețare a lo
cuințelor și cartierelor, în activitatea 
cultural-educativă. In perioada adună
rilor de dări de seamă și alegeri s-a in
tensificat munca cultural-educativă în 
rîndul gospodinelor. Au fost organizate 
15 simpozioane pe diferite teme : „Răs
punderea părinților pentru faptele co
piilor“, „Grija pentru avutul obștesc“, 
„Adolescența", „Aportul femeilor la 
construcția socialistă“. Pentru formarea 
gustului estetic al gospodinelor s-au ți
nut expunerile „Cum să ne organizăm 
un interior plăcut", „Cum să ne îmbră
căm" etc. La cercurile de citit au fost 
invitați profesori, juriști, scriitori, oa
meni de știință și artă care au făcut 
expuneri pe teme de pedagogie, litera
tură, artă și știință. Au fost instructive 
schimburile de experiență organizate în 
această perioadă între comisiile de fe
mei din cite 2—3 cartiere în legătură 
cu îngrijirea locuințelor, a locurilor de 
folosință comună. Ele au fost urmate 
de vizitarea unor blocuri de locuințe.

In multe adunări, printre care cele 
din circumscripțiile 11 Crîngași și 10 
C.A.M., femeile și-au luat angajamen
tul să amenajeze sere de flori pentru 
a împodobi străzile din circumscripția 
lor. Și în alte circumscripții din raio
nul 16 Februarie ele s-au angajat să 
transforme toate locurile virane din raza 
lor de activitate în spații verzi și tere
nuri de joacă pentru copii.

CONSTANȚA RADULESCU 
gospodină, membră în biroul 

Comitetului orășenesc al 
femeilor — București

Realizat de fapt înaintea filmelor 
„Insula’ ți „Harakiri" cunoscute publicu
lui nostru, „Omul cu ricșa" completează 
imaginea pe care ne-am putut-o forma 
despre cinematografia japoneză contem
porană. Filmul are ceva de baladă 
populară — un subiect compus cu voită 
simplitate, o desfășurare epică limpede 
și echilibrată, crescînd continuu în in
tensitate dramatică, un erou în ale cărui 
fapte cotidianul apare încărcat de sem- 
nificafii poetice.

„Omul cu ricșa" istorisește destinul amar 
al unui om de rînd, care-și cîștigă din 
greu traiul, alergînd din zori și pînă sea
ra înhămat la trăsurica sa, hărțuit și ne
luat în seamă de nimeni, aspru, dar pur- 
tînd în adîncul sufletului o comoară ne
bănuită de sensibili
tate, gingășie și pu
ritate morală. Apri
gul Mafsu — căruia 
i s-a dus faima în 
oraș în urma izbuc
nirilor anarhice de 
revoltă, ca încăierarea provocată în sala 
teatrului, unde ar vrea să se răfuiască, bă
tăios și demn, cu toți cei care-l conside
ră un intrus — se dovedește capabil de 
o rară generozitate atunci cînd simte că 
poate fi util cuiva, că sprijinul lui e ne
cesar. In devotamentul cu care se îngri
jește de văduva ofițerului șl de băiatul el, 
căruia îi călăuzește cei dintîi pași în viață, 
veghind la formarea lui ca un om curajos 
și integru, se descifrează lesne aspirafia 
spre fericire a eroului. Dar inegalitatea și 
nedreptatea socială, prejudecățile de 
castă rigide și intangibile, îi interzic „o- 
mului cu ricșa" să se ridice deasupra 
condiției sale, îl condamnă la o viată a- 
păsătoare, lipsită de orizont. Protagonis
tul, actorul Toșiro Mifune, cu vocea lui 
aspră și răgușită, cu priviri reflectînd în
treg tumultul lăuntric al eroului, cu tre
ceri riguros motivate psihologic de la 
voioșie la întristare, de la exuberantă 
spontană la meditație, de la stînjeneală 
și modestie la explozii de energie, ca

Pe ecranele 
cinematografelor

FHm e h h ® â
Noi doi, bărbații — producție a 

studioului „A. P. Dovjenko“ din 
Kiev. Regla : Iuri Lîsenko. Șoferul 
Gorlov (Vasili Sukșin), om în toată 
firea, și băiețelul Iurka (Valerik Ko
rol) cu care călătorește împreună 
spre oraș sînt cei doi eroi ai filmu
lui.

Șeherazada — o coproducție fran- 
co-hispano-italiană, în regia lui 
Pierre Gaspard-Huit. în distribuție : 
Anna Karina, Gérard Barray, Anto
nio Vilar, Marilu Tolo, Giuliano 
Gemma, Gil Vidal, Joelle Latour, 
Jorge Mistral, Fausto Tozzi.

în reluare Locotenent Cristina — 
producție a studiourilor „Defa“- 
Berlin. Regia : Arthur Maria Rebe- 
nalt.

acea superbă expresie de mîndrie șl for
ță cînd bate toba la serbare, comunică, 
într-o memorabilă creație, sensul simbolic 
al acestui personaj de esență populară.

Ca un refren, marcînd trecerea anilor 
și monotonia unei existente reduse per
petuu la aceleași coordonate, pe ecran 
apar roțile ricșei învîrtindu-se și pașii 
elastici, viguroși ai eroului în goana lui 
diurnă pe străzi. Pînă cînd, la un mo
ment dat, rojile încetează să se mai în- 
vîrtească. Singur și neștiut, prăvălit în 
zăpadă, „omul cu ricșa” moare. Omagiul 
adus minunatelor însușiri morale ale a- 
cestui om din popor, protestul împotriva 
înjosirii demnității umane capătă în film 
o expresie vibrantă, de o simplitate ma
iestuoasă, care anihilează în bună parte 

tendinfa melodrama
tică a intrigii în re
zolvarea către . final 
a dragostei eroului 
pentru frumoasa vă
duvă.

In filmul regizoru
lui Hiroși Inagaki, tabloul societății japo
neze de la începutul veacului e evocat 
prin transfigurarea poetică a întîm- 
plărilor. Stilul regizorului, liric, a- 
cordă o aureolă aparte chiar celor 
mai „banale" momente de viață. Iar une
ori, ca în secvența puțin obișnuită a ha
lucinațiilor muribundului, montajul ima-' 
ginilor negative în culori are o forță emo
țională tulburătoare. In plus, se impune 
farmecul spectaculos al multor secvențe 
— concursul sportiv, serbările și mani
festările folclorice tradiționale—care se in
tegrează organic desfășurării acțiunii, fără 
a încărca filmul cu un pitoresc căutat. Fru
musețea plastică și armonia coloristică a 
imaginilor cinemascop realizate de ope
ratorul Kazuo lamado (filmările nocturne 
sînt cu deosebire remarcabile prin bogă
ția de nuanțe) se asociază cu elementele 
muzicale și coregrafice care abundă în 
acest spectacol cinematografic complet, 
distins cu îndreptățire la Festivalul de la 
Veneția din 1958 cu marele premiu „Leul 
de aur".

MIHAIL LUPU

CINEMA » TELEVIZIUNE
CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 

film pentru ecran panoramic : Patria 
(bd. Magneru nr. 12—14). Locotenent 
Cristina : Republica (bd. Magheru nr. 
2), Excelsior (bd. 1 Mal nr. 174), Grlvița 
(Calea Griviței — podul Basarab). Cascada 
diavolului : Carpați (bd. Magheru nr. 
29), Victoria (bd. 6 Martie nr. 7), Bucegi 
(bd. 1 Mai nr. 57), Aurora (bd. Dimitrov 
fir. 118), Floreasca (str. J. S. Bach nr. 2). 
Pași spre lună : București (bd. 6 Martie 
nr. 6), Toirtis (Calea Văcărești nr. 21), 
Melodia (Șos. ștefan cel Mare, colț cu 
str. Lizeanu). Noi doi, bărbații ; Capitol 
(bd. 6 Martie nr. 16), înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii-Nol). Omul cu 
ricșa — cinemascop : Festival (bd. G Mar
tre nr. 14) Feroviar (Calea Griviței nr. 
80). Cu toții acasă : Central (bd. 6 Mar
tie nr. 2). Iloțul din San Marengo : Lu
mina (bd. 6 Martie nr. 12), Arta (Calea 
Călărași nr. 153). Legea e lege : Union 
(str. 13 Decembrie nr. 5—7). Program de 
filme pentru copii (dimineața) : Doina 
(str. Doamnei nr. 9). Pisica de mare 
(după-amiază) : Doina. Cînd comedia era 
rege ; Lemnul de rezonanță ; Eiectroni- 
cus : Timpuri Noi (bd. 6 Martie nr. 18). 
Era noapte la Roma (ambele serii) : 
Giulești (Calea Giulești nr. 56), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Scrisoare de la 
o necunoscută : Cultural (Piața I. Pinti- 
lie nr. 2). Tudor — cinemascop (am'bele 
serii) : Dacia (Calea Griviței nr. 137). 
A 12-a noapte : Buzești (str. Buzești nr. 
9—11). Cavalerul Pardaillan — cinema
scop: Crîngași (Șos. Crîngași nr. 42).

Luni, 24 februarie, ora 20, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu“ condusă de artistul poporu
lui George Georgescu, va prezenta un 
concert simfonic în studioul Radiotele- 
viziunii din str. Al. Popov. Medalion 
Brahms cuprinzînd Variațiuni pentru 
orchestră pe o temă de Haydn ; Con
certul pentru pian și orchestră nr. 1. 
Solist — Alexandru Demetriad ; Simfo
nia a Il-a.

Marți, 25 februarie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne, va avea 
loc concertul Orchestrei simfonice a Ci
nematografiei dirijată de Constantin 
Bugeahu. In program : Simfonia pentru 
suflători (în primă audiție) de Stravin
ski. Solistă : Ileana Pitea ; Două dan
suri pentru harpă și orchestră de coar
de de Debussy ; Simfonia de cameră nr. 
2 de Andricu (în primă audiție) ; Trei 
suite de dansuri antice de Respighi.

Miercuri, 26 februarie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne, va avea 
loc un concert din ciclul „Vivaldi-Co- 
relli“ cu concursul orchestrei de ca

Scenâ din spectacolul cu piesa „A douăsprezecea noapte" de Shakes
peare — la Teatrul de stat din Tîrgu Mureș

Elena din Trola — cinemascop : U- 
nlrea (bd. Ç 1 Mal nr. 143). Aten
țiune părinți ! : Flacăra (Calea Du- 
deștl nr. 22). I’arașutiștil : Vitan (Calea 
Dudești nr. 97). Rusalka — cinemascop : 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127). Modern 
(Piața G. Coșbuc nr. 1). Qlvitoq : Mun
ca (Șos. Mihai Bravu nr. 221). Privește 
înapoi cu mînie — rulează la cinemato
grafele ; Popular (str. Mătăsarl nr. 31), 
Drumul Sării (str. Drumul Sării nr. 30). 
Strict secret — cinemascop : Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221). Viață sportivă : 
Cosmos (bd. 30 Decembrie nr. 89), Lira 
(Calea 13 Septembrie nr. 196). împărăția 
oglinzilor strîmbe ; Viitorul (str. M. E- 
minescu nr. 127). Tu ești minunată : Co- 
lentina (Șos. Colentina nr. 84). Nu-i loc 
pentru al treilea : Volga (Șos. I. Plntl- 
lie nr. 61). Pompierul atomic : Luceafă
rul (Calea Rahovei nr. 118). Ucigașul și 
fata ; Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). 
Valsul nemuritor : Ferentari (Calea Fe
rentari nr. 86). A dispărut o navă : Co- 
troceni (Șos. Cotroccnl nr. 9). Medica
mentul care ucide (ambele serii) : Pa
cea (bd. Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 _ Trans
misiune din Sala Sporturilor Floreasca 
a întîlnirii de handbal feminin din ca
drul semifinalelor „Cupei campionilor 
europeni" la handbal — dintre echipele 
Rapid—București și Spartakus—Buda
pesta. în pauză : Jurnalul televiziunii. 
19,50 — Transmisiune din Studioul de con
certe al Radioteleviziunii : Partea I-a a 
concertului orchestrei simfonice a Filar

meră dirijată de Paul Popescu. Soliști: 
Mihai Constantinescu (vioară) și Götz 
Teulsch (violoncel).

Joi, 27 februarie, ora 19,50, orches
tra de studio a Radioteleviziunii diri
jată de Liviit Ionescu va prezenta un 
concert simfonic în studioul din str. 
Al. Popov. In program : Uvertură de 
concert de Pascal Benloiu; Concertul în 
mi minor pentru vioară și orchestră de 
Mendelssohn-Bartholdy. Solist : Daniel 
Podlovski; Arii din opere interpretate de 
soprana Lucia Slănescu și tenorul Cor
nel Fînățeanu ; Uvertura la opera „Frei
schütz“ de Weber.

Sîmbătă, 29 februarie, ora 20, în stu
dioul din str. Al. Popov va avea loc 
concertul orchestrei simfonice a Filări- 
monicii de stat „George Enescu“ diri
jat de Mircea Crislescu. în program : 
Concertul pentru orchestră de coarde 
de Ion Dumitrescu ; Concertul pentru 
pian nr. 3 de Prokofiev. Solist: Malcolm 
Troup (Canada) ; Rapsodia spaniolă de 
Ravel. Concertul va fi repetat dumini
că, 1 martie, ora 11, în aceeași sală.

monicii de stat „George Enescu', colectiv 
artistic emerit. în jurul orei 21,00 — 
Agendă muzicală. In încheiere : Tele- 
sport, buletin de știri șl buletin meteo
rologic.

CUM E VREMEA
Ieri in țară : Vremea s-a menținut în 

general rece, cu cerul mai mult aco
perit în Moldova, Dobrogea și Munte
nia, unde au căzut ninsori locale. în 
restul țării cerul a fost mai mult se
nin. vîntul a suflat slab din nord-est, 
cu intensificări locale în Dobrogea. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre minus 8 grade la Dej și Gheorghieni 
ș! plus 2 grade la Bala Mare. In Bucu
rești : Vremea s-a menținut rece, cu 
cerul mai mult acoperit. A nins slab. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura maximă, 
minus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 25. 
26 și 27 februarie. în țară : Vremea se 
încălzește. Cerul va fl variabil, mal mult 
noros și vor cădea precipitații tempora
re sub formă de ploaie. Vînt, potrivit. 
Temperatura în creștere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 și minus 12 gra
de, iar maximele între minus 3 și plus 
7 grade, local mai ridicate. Temporar 
ceață. In București : Vremea se încăl
zește. Cerul va fi variabil, m'ai mult no
ros. Vor cădea precipitații, mai ales sub 
formă de ploaie. Vînt potrivit. Tempe
ratura în creștere. Dimineața ceață.

Dezvoltarea rapidă a tuturor ramurilor vieții materiale și spiri
tuale cer viitorului specialist cunoașterea profundă și detaliată a 
problemelor pe care le studiază, o capacitate sporită de asimilare și 
de interpretare a unui vast material teoretic și faptic. Principala cale 
de însușire a cunoștințelor fiind studiul individual, ne-am adresat 
mai multor cadre didactice din învățământul superior cu rugămintea 
de a vorbi despre însemnătatea acestei metode pentru pregătirea 
viitorilor specialiști, pentru obținerea unor rezultate mai bune la în
vățătură.

Acad. prof. dr. CAIUS lACOB :

Cheia pregătirii
In expunerea cursurilor, cadrele 

didactice se străduiesc să ofere stu
denților liniile generale ale discipli
nei respective; caută să fixeze sche
letul de idei, faptele concludente din 
fiecare temă, teoriile clădite pe ob
servarea atentă a fenomenelor din 
natură și societate. Dar, numărul 
de ore afectat prelegerilor nu per
mite întotdeauna și considerarea as
pectelor de detaliu, importante to
tuși, sau menționarea tuturor apli
cațiilor teoriei expuse. Cunoașterea 
deplină a unei teme, însușirea unei 
serii întregi de date interesante și 
necesare se realizează într-un mo
ment posterior predării ei, prin 
ceea ce numim studiul individual al 
studenților.

Din îndelungata mea activitate Ia 
catedră, eu, ca și alți colegi ai mei, 
mi-am putut da limpede seama că 
obțin rezultate bune numai acei stu- 
denți care s-au obișnuit să stea zi 
de zi aplecați asupra cursurilor sau 
a tratatelor de specialitate, comple- 
tîndu-și cunoștințele și studiind 
în amănunt, cu pasiune, fiecare 
problemă pentru a-i descoperi toate 
semnificațiile. O asemenea metodă 
de muncă asigură ca la examene 
studentul să dea răspunsuri bine 
gîndite, bazate pe demonstrații ri
guroase. Marea majoritate a tinere
tului studențesc procedează în felul 
înainte amintit. Acest fapt a reieșit 
în evidență încă o dată cu ocazia 
recentei sesiuni de examene și co
locvii.

Totuși, din păcate, există și unii 
tineri care vin la examene mai pu
țin pregătiți. Cauza ? Ei studiază 
nesistematic, absentează de la 
cursuri, rețin din lecții doar formu
le pe care nu le aprofundează, ori 
își însușesc în mod mecanic cîteva 
teorii și cu acest „bagaj“ ușor și 
fragil se prezintă în fața profesori
lor examinatori ; dăunător lor înșiși 

procedează și acei studenți care se 
mulțumesc cu citirea notițelor, mai 
mult sau mai puțin convinși că a- 
cestea le oferă elementele necesare 
înțelegerii unei discipline. Firește, 
rezultatul este o pregătire sub posi
bilități. Așa s-a întîmplat, recent, 
cu studenții grupei 304 din anul III 
al Facultății de matematică-meca- 
nică de la Universitatea din Bucu-

Prof. univ. M. GRINDEA:

Disciplina muncii
Desigur, nu pot fi enunțate rețete 

valabile în orice situație cu privire 
la metodologia studiului individual. 
Experiența arată că formele pregă
tirii personale a tinerilor trebuie să 
fie diferențiate pe ani de studiu și 
pe specialități și de aceea problema 
sprijinului dat studenților comportă 
o rezolvare specifică. într-un anu
me mod trebuie îndrumați studenții 
să se pregătească la disciplinele u- 
maniste și altele sînt metodele prin 
care se ajunge la cunoașterea știin
țelor tehnice sau ale naturii. Dar, 
oricare ar fi metoda de pregătire, 
disciplina în studiu este absolut ne
cesară. Planificarea rațională a 
timpului în care să se includă orele 
de muncă și de odihnă necesare, fo
losirea tuturor posibilităților de in
formare asigurate de bibliotecile cu 
zeci de mii de volume, continuitatea 
în studiu și eliminarea sistemului 
de învățătură „în asalt“ sînt condiții 
hotărîtoare pentru o pregătire te
meinică. De aceea, în planul de în- 
vățămînt al unor facultăți — mai a- 
Ies cu profil umanistic — sînt pre
văzute cursuri de introducere în 
tehnica muncii științifice. în cadrul 
cărora tinerii primesc indicații pre
țioase de studiu.

Rezultatele obținute în cadrul In-

PUNCTE DE VEDERE

Studiul individuul al studenților
rești care au obținut la examenul de 
mecanică rezultate mai puțin satis
făcătoare decît colegii lor din alte 
grupe.

Este deci nevoie de o consecventă 
muncă acasă, la cămin, în bibliote
că, pentru consultarea materialului 
indicat la curs ca bibliografie, re
zolvarea de probleme și exerciții, 
aplicarea pe exemple concrete a 
teoriei predate etc. Studiul indivi
dual trebuie desfășurat cu tenaci
tate și voință, în fiecare zi după o- 
rele de curs, cu convingerea că el 
este cheia pregătirii științifice supe
rioare, metoda cea mai eficientă de 
însușire a tezaurului științei și cul
turii.

stitutului politehnic din Iași la ulti
mele examene ne-au arătat că stu
denții din primii ani sînt cei asupra 
cărora trebuie să ne îndreptăm de la 
început atenția, să-i ajutăm să-și 
formeze un stil de lucru care să cu
prindă atitudinea activă față de în
vățătură, cercetarea progresivă a 
problemelor, extragerea și reținerea 
elementelor esențiale etc. Lor, ca și 
colegilor din anii mai mari, e nevo
ie să li se vorbească despre moda
litățile de consultare a manualului 
și de parcurgere a bibliografiei, 
despre necesitatea de a cunoaște 
limbi de circulație mondială, folosi
rea conspectelor ca formă superi
oară de sistematizare si valorificare 
personală a cunoștințelor, subliniin- 
du-se faptul că un conspect bun nu 
înseamnă transcrierea mecanică a 
unor pasaje din carte, ci trebuie în 
așa fel redactat, îneît să asigure atît 
asimilarea cunoștințelor, cît și dez
voltarea caracterului creator al gîn- 
dirii. De asemenea, în scopul apro
fundării și fixării celor învățate, 
tinerii au nevoie de o permanentă 
îndrumare privind confruntarea da
telor întîlnite la cursuri și lucrări 
de specialitate cu cele constatate în 
timpul lucrărilor practice, al expe
riențelor de laborator etc.

Conf. univ. 1. N1CULA :

Pentru studenții institutelor cu 
profil tehnic elaborarea proiectelor 
de an constituie un domeniu de ac
tivitate în care munca individuală 
are o pondere considerabilă. Pentru 
studenții Institutului de construcții 
din București deprinderea cu mun
ca individuală, de sine stătătoare, 
are o mare importanță, deoarece în 
planul de învățămînt al institutului 
sînt prevăzute pentru fiecare specia
litate cîte 10—11 proiecte; numărul 
orelor destinate conducerii și îndru
mării muncii de proiectare consti
tuie circa 50 la sută din totalul o- 
relor de curs.

E drept, la elaborarea unui pro
iect, studentul nu lucrează de unul 
singur. El e ajutat îndeaproape de 
cadre didactice cu experiență să-și 
clarifice unele probleme de concep
ție. Acest fapt nu diminuează nece
sitatea unei temeinice munci inde
pendente a studentului, strădania de 
a găsi soluții tehnice cît de cît origi
nale. Dar, pentru aceasta e nevoie, 
în primul rînd, ca tînărul să fie „la 
zi“ cu ultimele probleme care se 
pun în domeniul de specialitate res
pectiv — lucru realizabil prin 
consultarea bibliografiei indicate la 
materiile de specialitate și la cele 
ajutătoare, prin cunoașterea amă
nunțită a tuturor problemelor tra
tate la cursuri și în perioadele de 
practică.

După parcurgerea primei etape 
cu caracter informativ, urmează ela
borarea propriu-zisă. Experiența de 
fiecare an în verificarea proiectelor 
ne confirmă că cei mai mulți stu
denți acordă importanța cuvenită a-

Acad. prof. dr. GHERASIM^CONSTANTIN|SCU j

0 sinteză a pregătirii de specialitate
Pentru studenții agronomi proiec

tele de diplomă sînt ultima probă pe 
care o susțin înainte de a-și încheia 
studiile și, prin felul cum sînt re
dactate, constituie o sinteză a unui

Proiectele
cestei probleme. Ei lucrează cu 
continuitate, confruntă datele știin
țifice mai noi cu experiența prac
tică, se preocupă de găsirea acelor 
soluții tehnice care prezintă cel mai 
mare avantaj economic. în legătură 
cu acest ultim aspect, noi, cadrele 
didactice, depunem eforturi pentru 
ca fiecare student să poată ajunge 
prin propria sa activitate la con
cluzii eficiente din punct de vedere 
tehnico-economic.

In general, se reușește ca studen
ții să-și însușească o îndemînare su
ficientă pentru munca independen
tă de proiectare. Cu toate acestea, 
nu putem să nu remarcăm că între
ruperea lucrărilor de desen în se
mestrele 3, 4, 5 și chiar 6 face să 
se piardă într-o oarecare măsură 
îndemînarea obținută în primul an 
de studii la desen, dezobișnuiește pe 
student cu munca la planșetă, ceea 
ce nu poate fi în avantajul unui vii
tor inginer constructor. Așa se ex
plică de ce la unele proiecte de spe
cialitate — clădiri, construcții de 
beton armat, poduri ș.a. — calitatea 
pieselor desenate nu este întotdea
una foarte bună. De aceea, cred că 
este binevenită recomandarea recen
tă a consiliului științific al institu
tului nostru ca în cadrul programe
lor de practică din anii I, II și III 
să se prevadă întocmirea de relevee. 
măsurători de lucrări, exerciții în 
descifrarea planurilor de execuție pe 
șantiere etc, tocmai pentru formarea 
deprinderilor de a „vedea“ ușor în 
spațiu elementele de construcții și 
construcția în ansamblu.

studiu de mai mulți ani. în procesul 
de elaborare a proiectului, absolven
tul triază toate cunoștințele acumu
late, le sintetizează și își croiește o 
gîndire proprie, unitară, care va re

flecta fizionomia adevărată a nou
lui specialist. Indiferent de tema 
tratată, rezolvarea problemelor pe 
care aceasta le ridică nu este posi
bilă decît valorificînd datele pe care 
ni le oferă și alte domenii de acti
vitate. Bunăoară, pentru un proiect 
de culturi irigate, studentul de la 
agronomie, hidrotehnică sau de la 
îmbunătățiri funciare trebuie să stu
dieze fitotehnia din care extrage în
sușirile și cerințele biologice ale 
plantelor, legînd funcțiile lor fizio
logice de condițiile noi pe. care le o- 
feră cultura irigată, cercetează apoi 
agrotehnica, mașinile agricole cu a- 
jutbrul cărora se execută lucrările 
mecanizat etc. El valorifică, așa
dar, fiecare cunoștință învățată la 
cursuri și seminarii, folosește retro
spectiv conspectele, fișele cu însem
nări din lectura lucrărilor de spe

Conf. univ. IOAN BOJAN :

In sprijinul unei activități perseverente
Prețuind condițiile de învățătură 

și de viață ce le sînt create de statul 
democrat-popular, marea majoritate 
a studenților noștri învață cu serio
zitate, își îndeplinesc cu simț de răs
pundere îndatoririle vieții universi
tare. Sub îndrumarea comitetului de 
partid al centrului universitar, a or
ganizațiilor de partid din facultăți, 
organizațiile U.T.M., asociațiile stu
denților din Cluj desfășoară o in
tensă muncă educativă în rîndul ti
neretului studios, pentru formarea 
unei opinii în favoarea studiului in
dividual intens.

în toate instituțiile de învățămînt 
superior din centrul nostru univer
sitar s-au organizat pentru studen
ții din anul I simpozioane și consfă
tuiri pe tema „Studiul individual — 
bază a unei temeinice pregătiri pro
fesionale“, „învățătura — principală 
îndatorire a studenților“ ș.a. la care 
au participat cadre didactice, stu
denți din anii mai mari, iar roadele 
nu au întîrziat să se arate ; la re
centa sesiune studenții Facultății de 
biologie-geografie de la Universita
tea „Babeș-Bolyai“, ai Institutului de 
arte plastice „Ion Andreescu“, ca și 
de la alte facultăți au obținut note 
bune și foarte bune în procent de 
peste 85 la sută. Deseori, în timpul 
anului, la recomandarea organizații
lor de partid, conducerile facultăți
lor inițiază unele consfătuiri profe

cialitate, observațiile culese cu o- 
cazia lucrărilor practice ș. a.

Din experiența noastră de cerce
tători putem spune că una dintre 
prețioasele calități ale unui tî- 
năr este aceea de a ști să-și or
ganizeze timpul de muncă, să lu
creze cu perseverentă avînd întot
deauna în față o perspectivă. Esen
țială este nu numai promovarea exa
menelor, ci și pregătirea temeinică 
pentru viață, pentru specialitatea a- 
leasă, iar aceasta se realizează prin
tr-o cercetare personală neîntrerup
tă. Redactarea unor lucrări științi
fice, înfățișarea în scris a condu’ 
ziilor obținute în analiza unei pr k 
bleme, recomandările pentru pro
ducție cer cu deosebire înțelegerea 
amănunțită a faptelor și valorifica
rea lor sintetică care se pot realiza 
doar printr-o asiduă muncă indivi
duală.

sionale asupra felului cum se pregă
tesc studenții pentru diferite semi
narii. Asemenea consfătuiri au avut 
loc pînă acum cu anul III — mate
matică, anul III — chimie de la uni
versitate ș.a. La Institutul politeh
nic, la aceste dezbateri au fost in
vitați și părinții studenților.

Asociațiile studențești au sprijinit 
aceste acțiuni prin inițierea unor 
forme concrete de stimulare a stu
diului individual al tinerilor : con
cursuri profesionale Ia disciplinele 
de specialitate, consfătuiri metodice 
cu tema : „Cum trebuie să învățăm“ 
„Cum să studiem bibliografia reco
mandată“. concurs de rezolvare a 
unor probleme ele.

Organizațiile de partid pun dese
ori în discuția comuniștilor din fa
cultăți unele aspecte importante ale 
procesului instructiv-educativ : buna 
organizare și desfășurare a sesiuni
lor de examene, îndrumarea con
cretă a studenților pentru consoli
darea și îmbogățirea cunoștințelor 
predate la cursuri, întărirea discipli
nei universitare.

Folosind marea lor putere de in
fluențare politico-educativă, organi 
zațiile de partid, precum și organi
zațiile U.T.M. și asociațiile studen
țești pot contribui mai activ la obți
nerea unor rezultate mai bune la în
vățătură.



„Internaționalele“ de schi din Poiana Brașov
de slalom
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Victorii rommești în trei finale

:

A

încă 
potecile,

Pos- 
„ca- 
din

par-

Cine n-a fost prezent la Poia- 
na-Brașov, cu greu își va putea 
imagina, chiar în condițiile unei 
relatări amănunțite, excepționala 
ambianță în care s-au desfășurat 
întrecerile de schi de la sfîrșitul 
săptămînii. Sîmbătă, dar mai ales 
ieri, spectatorii au înțesat 
din zorii zilei șoseaua, 
pirtiile dintre Tîmpa și 
tăvar, îndreptîndu-se către 
pitala" sporturilor de iarnă 
țara noastră. Fără îndoială, 
ticiparea unor protagoniști ai re
centelor Jocuri olimpice a con
stituit principalul punct de atrac
ție. In plus, după 48 de ore de 
absență, soarele și-a făcut apari
ția chiar la startul primei probe, 
pe un cer imaculat, dînd o stră
lucire festivă culmilor și povârni
șurilor înzăpezite. E lesne de în
țeles că un asemenea program și 
un asemenea cadru au avut da
rul să ispitească nu numai pe lo
calnici — mari amatori de com
petiții hibernale — ci și pe nu
meroși iubitori ai turismului, din 
zone mai apropiate sau mai de
părtate. Oaspeții de peste hotare, 
concurenți de renume mondial, 
exprimîndu-și admirația pentru 
pitorescul peisajului, au ținut să 
sublinieze că afluența de public 
le depășește toate așteptările. 
„Parcă am fi la Innsbruck /“ — 
a exclamat la un moment dat 
Marieile Goiischel. „Da — a re
plicat cineva .— numai că aici ai 
cîștigat ambele slalomuri...“

Intr-adevăr, de asiădată cea 
mai mare dintre „vrăjitoarele 
Alpilor“ a dovedit o superiorita
te netă. Ca și Jean Claude Killy, 
învingător la „special" și la „u- 
riaș”, tînăra campioană din Val 
d’Isère și-a surclasat, pur și sim
plu, adversarele ; doar mezina 
familiei, Christine, și vijelioasa 
Bărbi Henneberger au izbutit 
să opună oarecare rezistență. In 
schimb, liderul probelor mascu
line a luptat din greu cu G. Nen
ning, dornic să-și ia revanșa.

Intr-o companie atît de selec
tă, gazdele nu puteau emite, fi
rește, pretenții deosebite. Dar 
dacă băieții — respectiv, Tăbă
raș și Gohn — s-au comportat 
onorabil, colegele lor n-au reușit 
să se apropie nici o singură clipă 
de acest calificativ. Salutînd ini
țiativa federației de specialitate 
(ce bine ar fi dacă și în 
alte discipline sportive ne-am 
strădui să obținem participări 
internaționale la fel de valoroa
se !) trebuie totuși să nc expri
măm dorința de a constata, cît 
mai curînd, o creștere simțitoare 
a nivelului schiorilor romîni

DAN DEȘLIU

FOT
frig 
noi

Cu tot timpul nefavorabil — 
și zăpadă — ieri s-au disputat 
întîlniri amicale de fotbal. La Bra
șov, „Steagul Roșu" a dispus cu 3—0 
(0—0) de Rapid București prin 
golurile înscrise de Necula, Hașoti 
și Pescaru. Farul Constanța a primit 
vizita echipei Steaua, cu care a ter
minat la egalitate (1—1). Au marcat 
Pavlovici și Bükossi (ultimul, din 
11 m). U.T. Arad a întrecut cu 4—0 
pe Știința Timișoara. Au marcat 
Țîrlea (2), Selimessi și Floruț. C.F.R. 
Pașcani a dispus cu 1—0 de C.S.M.S. 
Iași, iar Minerul Baia Mare a făcut 
joc egal (0—0) cu Știința Cluj.

întrecerea tinerilor hocheiști

i perioada 
cunoscut

formulă 
probele 

să trea- 
control:

Pe gheață, hocheiști de la Unirea București și Metalul Rădăuți.
Foto : M. Cioc

IHH
•y#

Pe patinoarul artificial „23 August" 
are loc finala campionatului repu
blican de juniori, la care participă 
echipele : Unirea București (campioană 
republicană pe 1963), Steaua București 
(campioana Capitalei), Avîntul Mier
curea Ciuc (campioana regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară), Metalul Rădăuți 
(campioana regiunii Suceava) și Știința 
Sighișoara (campioana regiunii Brașov). 
Evoluția pe gheață a celor mai tineri 
hocheiști a plăcut publicului spectator. 
Dintre jucători s-au remarcat Dan Mi- 
hăilescu (Unirea), L. Petrescu, Trăușan, 
Traian Mihăilescu (ultimul în vîrstă de 
numai 12 ani) de la Steaua și alții.

în urma rezultatelor înregistrate pînă 
sîmbătă seara, protagonistele se împăr
țiseră în două grupe distincte. Pe de o 
parte favoritele — Unirea, Steaua și 
Avîntul Miercurea Ciuc, care înregis
traseră victorii concludente la scoruri 
mari, iar pe de alta Metalul Rădăuți și 
Știința Sighișoara, echipe mai puțin o- 
mogene, cu o sumară pregătire. Por
nind de la această situație, cele’două

Pe pîrtiile
POIANA BRAȘOV (prin telefon). — 

Mii și mii de brașoveni și alături de ei 
numeroși turiști veniți din diferitele col
țuri ale țării au ținut să asiste ieri la 
ultimele două probe din cadrul concursu-

Marieile Goltschel (văzută de cari
caturistul francez Dero)

lui internațional de schi al țării noastre, 
întrecerile, favorizate în bună parte de 
vremea frumoasă și zăpada excelentă, 
s-au ridicat la un bun nivel tehnic, da
torită prezenței la start a unor schiori și 
schioare de o certă valoare mondială.

Programul zilei a început cu proba d( 
slalom uriaș femei. Cursa au dominat-o, 
cu autoritate surorile Goiischel. Schioa- 
rele franceze au lăsat din 
sie deosebită, ocupînd, 
precedentă, primele două 
samentul final. Victoria a 
pioanei olimpice a probei — Marieile 
Goifschel. Ea a realizat timpul de 2’10”8/10 
în timp ce sora sa, Christine, a fost cro
nometrată cu 2’12” 6/10. Bărbi Henne- 
berger (R.F.G.) s-a clasat a treia

nou o impre- 
ca și în ziua 
locuri în cla- 

revenit cam-

CAMPIONATE, COMPETIȚII
In tară...

a-VOLEI. —. Sîmbătă și duminică au 
vut loc meciurile etapei secunde a competi
ției dotate cu „Cupa R. P. Romîne". În
trecerile echipelor masculine s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Dinamo Bucu- 
rești-Progresul 3—2 , Steaua-C.S.M.S. Iași 
3—1 ; Știința Cluj-Rapid 1—3 ; Tractorul 
Brașov-Farul 
trolul 3—1 ;

3—0 ; Știința Timișoara-Pe- 
Știința Galați-Mineruț Bihor

E) A L
în deplasare, DinamoJucînd

București a învins cu 2—0 pe Dina
mo Pitești. Cele două puncte au fost 
marcate în prima repriză de Frățilă. 
După cum 
dentul nostru, piteștenii au opus 
dîrză rezistență campionilor, i 
înaintarea a ratat multe ocazii.

★
Ieri la Pazargik s-au întîlnit 

tr-un meci amical de fotbal selec
ționatele de juniori ale R.P. Bulga
ria și R.P. Romîne. Tinerii fotbaliști 
bulgari au cîștigat cu scorul de 
4—0 (2—0).

ne-a relatat corespon-
> o 
dar

în-

întîlniri programate aseară erau deose
bit de interesante pentru configurația 
clasamentului.

în primul meci, Metalul Rădăuți și 
Știința Sighișoara luptau pentru a scă
pa de „lanterna roșie“, iar în următorul 
se întîlneau două dintre candidate la 
titlu : Steaua și Avîntul Miercurea 
Ciuc. Metalul Rădăuți pornea favorit 
în fața formației din Sighișoara. Dar, 
pe gheață lucrurile s-au desfășurat alt
fel. După ce sighișorenii au deschis 
scorul în repriza I, Metalul a egalat cu 
8 minute înainte de sfîrșitul partidei. 
Cei care au mai înscris au fost repre
zentanții regiunii Brașov, care au cîș
tigat astfel cu 2—1 (1—0; 0—0; 1—1).

Avîntul și Steaua au furnizat un joc 
interesant. Timp de două reprize, dis
puta a fost echilibrată, Avîntul a cîști
gat cu un scor categoric : 7—1 (1—0; 
2—1; 4—0).

Azi au loc meciurile : Steaua-Știința 
Sighișoara (ora 17) și Avîntul-Unirea 
(ora 19).

t

(2’14"8/10), urmată de Traudl Eder (Aus
tria) 2’15"2/10, Ziglinde Brauer (Austria) 
2’I8”4/1O, Gina Hathorn (Anglia) 2’21" 
8/10. Dintre concurentele noastre cel mai 
bun timp a fost realizat de Edith Șuteu 
(2'36”9/10), clasată pe locul 11.

Deosebit de disputată a fost proba de 
slalom special. Traseul, situat „sub tele
feric", a măsurat 550 m lungime, cu o 
diferență de nivel de 160 m. Austriacul 
Nenning și americanul Huega n-au putut 
să-și ia revanșa în fața francezului Killy, 
cîștigător sîmbăfă la slalom uriaș. Și ieri 
Jean Claude Kifly a fost în mare formă. 
El a mers excepțional mai ales în cea 
de-a doua
victoria cu timpul de 109”2/10, rezultat 
cu două zecimi de secundă mai bun de
ck cel realizat de Nenning, clasat pe lo
cul 2. Jacques Fourneau, campionul de ju
niori al Franței, a ocupat locul 3 cu 
111’3/10. Reprezentantul nostru Cornel 
Tăbăraș s-a situat și el printre fruntașii 
probei, ocupînd locul 4, cu 121 "9/10. 
Huega (S.U.A.), Mollard (Franța), Falch 
(Austria) au fost descalificați pentru rata
rea unor porți.

manșă. In final a obținut

Handbal la Floreasca

Rapid București—Spartacus Budapesta
Azi de la ora 19, în sala Floreas

ca se dispută primul dintre me
ciurile semifinale pentru „Cupa 
campionilor europeni" la handbal 
feminin. Protagoniste: echipele cam
pioane ale R.P. Ungare (Spartacus 
Budapesta) și R.P. Romîne 
București). întrecerea celor 
formații se anunță deosebit 
teresantă. In ediția trecută a 
rapidistele au obținut un

(Rapid 
două 

de in- 
C.C.E., 
dublu

Cluj-Voința

a „Cupei 6

3—0. La feminin: 
greșul 3—2 ; 1
Farul-C.P.B. 2—3 ; Știința 
Craiova 3—0.

RUGBI. — Etapa a II-a _____ ....
Martie”, la care iau parte formații fruntașe 
din Capitală, a programat ieri pe stadio
nul Unirea noi partide. Iată rezultatele : 
Rapid-Progresul 6—3 (0—3) ; Dinamo-Gri- 
vița roșie 8—6 (8—3) ; Steaua-Gloria 
11—3.

lin : Știința București-Pro- 
Rapid-C.S.M. Sibiu 3—0 ;

HANDBAL. — S-au încheiat turneele fi
nale ale competiției de handbal pentru ju
niori organizată de ziarul „Sportul popu
lar". Cupa a revenit la masculin echipei 
C.S.M. Reșița, iar la feminin formației Vo
ința Odorhei.

,.,si peste hotare
® Norvegianul Knut Johannesen este 

noul campion mondial de patinaj viteză. 
Duminică, în ultima zi a „mondialelor" de 
la Helsinki, norvegianul a avut o compor
tare remarcabilă, reușind să cucerească 
pentru prima oară titlul de campion abso
lut al lumii. în clasamentul final, Johanne
sen a totalizat 182,708 puncte, fiind urmat 
de Kosicikin (U.R.S.S.) cu 183,065 puncte 
si de olandezul Liebrechts (183,642 p.) 
După succesul repurtat sîmbătă în proba 
de 5 000 m în care a realizat cel mai 
bun timp (7’41'’3/10), duminică Johanne
sen a cîștigat și proba de 10 000 m cu re-

Sala Floreasca II din Capitală a 
găzduit sîmbătă și duminică un in
teresant concurs atletic, la care au 
participat cei mai buni atleți din 
țară, în frunte cu membrii lotului 
olimpic. Concursul, care a marcat 
sfîrșitul etapei de iarnă în 
de pregătire a atleților, a 
un frumos succes.

Desfășurîndu-se după o 
de poliatlon, (alături de 
specifice, atleții au trebuit 
că și anumite probe de 
tracțiune în brațe, sărituri la lun
gime și triplu salt de pe loc etc), în
trecerea a scos în evidență forma 
bună a unor atleți. în. majoritate, 
probele au fost viu disputate, re- 
mareîndu-se cu deosebire finalele la 
50 m plat și 55 m garduri. Dintre 
viteziști, cel mai bun timp l-a înre
gistrat Gh. Zamfirescu: 5”8/10 nu 
însă în finală, ci într-una din serii. 
La garduri, Macovei și Jurcă au 
stabilit un nou record republican de 
sală cu 7,5 secunde.

Pe lista noilor recorduri de sală 
se înscriu și performanțele realizate 
de Șerban Ciochină (15,67 m la tri
plu salt), Gabriela Rădulescu (5,66 
m la lungime — junioare cat. I-a) 
și V. Dumitrescu (14,49 m la triplu- 
salt — juniori cat. I-a). Viorica 
Viscopoleanu și Valeria Bufanu, pri
mele două sosite în proba de 40 m 
garduri, au egalat cu timpul de

PRONOSPORT
Concursul nr. 8 din 23 februarie

Bari—Lanerossi 
Bologna—Modena 
Catania—Sampdoria 
Fiorentina—Juventus 
Genoa—Milan 
Internazionale—Spal 
Lazio—Roma 
Messina—-Atalanta 
Torino—Mantova 
Napoli—Cagliari 
Parma—Udinese 
Venezia—Pro Patria

1
x
2
1
x
X
X
X
1
1
1
X

S C î N T E I A

23 (Agerpres). — Ma- 
Ella Constantines“

MÜNCHEN 
ria Alexandru și 
cu (în fotografiile de mai sus) au 
fost protagonistele principale ale 
campionatelor internaționale de te
nis de masă ale R. F. Germane în
cheiate aseară în localitatea Wolfs
burg. Finala probei feminine a 
adus la masa de joc pe reprezentan
tele noastre. Confirmînd forma bună 
în care se află, Maria Alexandru a 
învins-o cu 3—1 ; (9—21 ; 21—11 : 
21—14 ; 21—15) pe Ella Constanti- 
nescu. în semifinale Maria Alexan
dru a eliminat-o cu 3—1 pe Diana 
Rowe, iar Ella Constantinescu cu 
3—0 pe Shannon (Anglia). Proba de 
dublu a revenit perechii Maria 
Alexandru, Ella Constantinescu, în
vingătoare în finală cu 3—2 (18—21 ; 
21—13 ; 20—22 ; 21—10 ; 23—21) în 
fața cuplului englez Rowe, Shannon. 
Cel de-al treilea succes al R. P. Ro
mîne a fost realizat în proba de

succes în fața formației maghiare 
(4—2 la Budapesta și 16—6 la Bucu
rești), dar confruntarea de astăzi 
este mult mai echilibrată. Echipa 
maghiară vine la București cu un 
bogat palmares. Printre altele anun
țăm victoria în dauna formației Trud 
Moscova, deținătoarea trofeului 
competiției.

Meciul de azi va fi transmis la te
leviziune.

zultatul de 1| ’06”9/10. Aanes (Norvegia) s-a 
clasat pe pri.iul loc la 1 500 m cu 2T2’’.

® Echipele masculine de handbal ale 
U.R.S.S. și Suediei s-au întîinît în ’ meci 
revanșă la Stockholm. De data aceasta vic
toria a revenit cu 25—20 (13—9) sportivi
lor sovietici, care în primul meci pierdu
seră cu 16—23.

0 în cadrul competiției de rugbi „Tur
neul celor 5 națiuni” echipa Angliei a 
învins în deplasare, cu 6—3 (3—3), repre
zentativa Franței. La Dublin, selecționata 
Scoției a întrecut cu 6—3 echipa Irlandei. 
In fruntea clasamentului de află Scoția cu 
4 puncte.

® Cu prilejul campionatelor de atletism 
ale S.U.A., Bob Hayes a stabilit cea mai 
bună performanță mondială de sală în pro
ba de 60 yarzi cu timpul de 5”9/10. în 
proba de săritură în înălțime John Thomas 
a obținut 2,15 m. O surpriză în proba de 
săritură în lungime : Mays (cu 7,96 m) s-a 
clasat înaintea lui Boston (7,82 m).

® Pe pista stadionului din Perth, atleta 
australiană Margaret Burvill a parcurs dis
tanța de 220 yarzi (201,16 m) în 22”9/10, 
stabilind un nou record mondial.

o Secretariatul federației internaționale 
de handbal a anunțat oficial că la între
cerile campionatului mondial masculin, care 
vor începe la 6 martie în R. S. Cehoslova
că, Africa va fi reprezentată de selecțio
nata R.A.U. Aceasta va juca în grupa B 
(la Bratislava) alături de reprezentativele 
R. P. Ungare, Islandei și Suediei.

secunde și 6,2 secunde recordurile 
probei la senioare și respectiv la 
junioare.

La sfîrșitul concursului antrenorul 
federal Gh. Zîmbreșteanu ne-a de
clarat : „Față de concursurile de 
sală din anii trecuți, cel de acum a 

Junioara Gabriela Râdulescu
prin rezulta- 
cît mai ales 

bună pe care 
atleților.

fost net superior atît 
tele tehnice obținute, 
prin forma în general 
o manifestă majoritatea 
Pornind de la acest stadiu de pre
gătire pe perioada de iarnă, aștep
tăm rezultate superioare în apro
piatele întreceri în aer liber“.

M. POPESCU

La campionatele de tenis

de masà ale R. F. Germane

21-11 ;
Stanek

avut în 
tînărul

dublu mixt, probă în care Ella Con- 
stantinescu și Dorin Giurgiucă și-au 
adjudecat titlul întrecînd în finală 
cu 3—2 (16—21 ;■ 21—16 ; “
15—21 ; 21—17) pe Luzova, 
(R. S. Cehoslovacă).

O comportare frumoasă a 
proba de simplu masculin 
nostru reprezentant Dorin Giurgiu
că. După ce a eliminat cu 3—0 în 
semifinale pe cunoscutul campion 
iugoslav Marcovici, Giurgiucă l-a 
întîlnit în finală pe Schöler (R.F.G.). 
Jucătorul german a terminat învin
gător cu scorul de 3—1. La dublu 
masculin, perechea iugoslavă Vecko, 
Korpa a dispus cu 3—1 de Negules- 
cu-Giurgiucă.

TAINA MUMIEI

NOI DEFINIȚII ALE UNITĂȚILOR
DE MĂSURĂ ÎN ANGLIA

lia în Mexic, cu ajutorul unei nave 
asemănătoare cu cele pe care le 
foloseau vikingii acum cîteva sute 
de ani.

Un contraatac reușit. Jucătoarele do 
la Voința București înscriu încă două 

puncte colegelor lor din Oradea
După aspectul primei reprize a 

tntîlnirii Știința București-Unirea, 
disputată ieri în sala Floreasca, se 
părea că studentele, actuale lidere 
ale clasamentului, vor părăsi terenul 
învinse. Profitînd de ezitările cam
pioanelor, jucătoarele de la Unirea 
acționează curajos, conduc 
moment dat cu 21—12, iar la 
cu 29—24. Unirea a pierdut 
partida (cu 51—63), deoarece în fi
nal n-a avut jucătoare de schimb la 
valoarea primei garnituri.

. Voința București, ieri în formă 
bună, a învins Voința Oradea cu 
54—41 (26—25) datorită unui joc a- 
vîntat, desfășurat în viteză, cu mul
te contraatacuri.

Alte rezultate — feminin : Crișul 
Oradea-Rapid 38—40, Știința Cluj- 
Voința Brașov 48—44 ; masculin : 
Politehnica Cluj-Steaua 69—84.

la un 
pauză 

însă

însemnări din R. P. Mongolă

a Teatrului de 
departe se intre-

— Dacă un locuitor al vechii Urga 
(denumirea dinainte a Ulan Batoru- 
lui) ar fi adormit asemeni fetei de 
împărat din basme pentru a se trezi 
astăzi, el nu ar mai ști unde se află, 
nu ar mai recunoaște locurile. Nu
mai că pentru aceasta n-ar fi trebuit 
să doarmă secole, ci doar cîteva de
cenii...

Am redat cuvinte auzite de la un 
cetățean al capitalei Mongoliei Popu
lare și care sugerează în mod plastic 
dezvoltarea Ulan Balorului. Privind 
orașul de pe malurile liniștitei Tola, 
de la înălțimea dealurilor ce-1 încon
joară, ai în faja ochilor întreaga sa 
panoramă. în centru, privirile sînt a- 
trase de piața largă, llancată la un 
capăt de impunătoarea clădire a Con
siliului de Miniștri și a Comitetului 
Central al partidului. Spre mijlocul 
pieței se ridică pe un soclu de granit 
statuia ecvestră a conducătorului re
voluției populare mongole — Suhe 
Bator — considerată ca una din cele 
mai reușite opere ale noii sculpturi 
mongole. Un șir de clădiri cu cile 
3—4 etaje adăpostesc diferite insti
tuții publice sau așezăminte social- 
culturale. Printre acestea se remarcă 
arhitectura elegantă 
Operă și Balet. Mai 
văd străzi largi și 
drepte, de-a lungul 
cărora se înal/ă 
clădiri în culori 
pastelate, care in
cintă ochiul. Mai 
încolo se zăresc 
noile cartiere mun
citorești care 
conjoară ca 
brîu capitala. Din 
actuala priveliște 
a Ulan Balorului 
nu lipsesc nici co
șurile fumegînde 
ale întreprinderi
lor industriale, si
tuate mai ales în 
cartierele mărgi
nașe. Privind toate 
acestea, mi-am dat 
seama cît de înte
meiate sînt spu
sele că orașul U- 
lan Bator te intim- 
pină în salopetă 
de constructor.

Ici-colo, pe 
ta acestui 
în continuă 
vollare, apar 
alb-cenușii. 
grupuri de iurte —

in-
un

Ulan Bator, capitala R. P. Mongole

pete 
Sini

Plecarea tovarășului 
la ședința Comitetului

Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C. C. al P. M. R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
plecat la Moscova pentru a participa 
la lucrările celei de-a Xl-a ședințe 
a Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, în Gara de Nord, au

INFORMAȚII
în zilele de 22 și 23 februarie s-au 

desfășurat în Capitală lucrările ce
lei de-a 8-a sesiuni științifice a ca
drelor didactice de la Institutul po
litehnic din București. La lucrări au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului învățămîntului, ai institutelor 
politehnice din centrele universitare 
ale țării, academicieni, profesori, oa
meni de știință, conducători ai unor 
mari întreprinderi industriale și in
stituții departamentale, studenți. In 
cadrul sesiunii au fost prezentate 
253 comunicări științifice. Mai mult 
de jumătate din cei peste 500 refe- 
renți la sesiune sînt tineri șefi de 
lucrări, asistenți și preparatori.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de Constantin Dinculescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro-

Profesorul Gerin, directorul 
stitutului de medicină legală 
Roma, a comunicat, în cadrul unei 
conferințe de presă rezultatele a- 
nalizelor radiologice și arheologice 
la care a fost supusă mumia des
coperită recent în localitatea Grot- 
tarossa.

S-a putut stabili că este vorba 
de o fetiță care a murit între vîrs- 
ta de 7 și 9 ani. S-a constatat de a- 
semenea că partea anterioară a cra
niului este transparentă, în timp 
ce partea posterioară este opacă, 
în legătură cu aceasta s-au emis 
două ipoteze : fie că este vorba de 
un tratament special al craniului 
pentru conservare, fie că este vor
ba de conservarea creierului, ca 
de altfel a tuturor organelor in
terne. Pentru a stabili care din 
cele două ipoteze rămîne valabilă, 
ar trebui să se recurgă la deschi
derea cutiei craniene.

Specialiștii au apreciat că sarco
fagul în care a fost depusă datea
ză din anul 150 al erei noastre. O 
singură întrebare rămîne încă un 
mister pentru savanți și cercetă
tori. Cum a fost îmbălsămată a- 
ceastă fetiță acum 1 800 de ani ? 
Benzile cu care era înfășurată 
mumia, după țesătură, par să fie 
lucrate în Egipt. După unii spe
cialiști și mumificarea ar fi avut 
loc tot în Egipt.

PE URMELE VIKINGILOR...

în 1962, urmînd itinerariul lui 
Cristofor Columb. Bob Marks, un 
fost marinar american, cu ajutorul 
unui vas care imita întocmai nava 
„Nina“ cu care a navigat Columb, 
a reușit să ajungă din Spania în 
America. Acum el se pregătește de 
o nouă călătorie la fel de riscantă 
și plină de surprize. Bob Marks in
tenționează să ajungă din Portuga- 

poli vedea 
cu antene 
iurtele se 
chiar lună

— arată el — 
Balorului, a

pre- 
fost 
ma- 
sta- 
mî- 

17 000

corturi circulare tradiționale, împrej
muite de garduri de seîndură. Lingă 
cele mai multe dintre ele 
însă, prin contrast, stîlpi 
de radio. Trebuie spus că 
împuținează an de an, și 
de lună, cedînd locul blocurilor de 
locuit.

...La Consiliul popular orășenesc 
stăm de vorbă cu vicepreședintele 
comitetului executiv, tovarășul Bal- 
giniam, un bărbat de 45 de ani, cu 
mișcări agere și vorbă domoală.

— Vechea Urga 
decesoarea Ulan 
fondată în 1639 și era reședința 
relui preot lamaist și monarh al 
tulul teocratic mongol. In jurul 
vâslirii centrale trăiau peste 
călugări lamaiști.

Intrucît Urga era situată la 
tăierea
Europa și Asia, așezarea era cunos
cută și ca un important centru co
mercial. Cu toate acestea, puteai nu
măra pe degetele unei mîini clădirile 
durabile pe care le avea. Se poate 
deci afirma, în înțelesul strict al cu- 
viatului, că Ulan Batorul, așa cum se 
prezintă astăzi, este pe de-a-ntregul 
un vlăstar al puterii populare, născut 
mai cu seamă în ultimele două

intre- 
dintredrumurilor comerciale
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Âlexandru Birlădeanu 
Executiv al C. A. E. R
fost de față Gogu Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Victor Ionescu, ministrul comer
țului exterior, alte persoane oficiale, 
precum și I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

mîne, rectorul Institutului politehnic 
din București.

★
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Baia Mare a avut loc duminică 
un medalion literar consacrat mare
lui dramaturg englez Shakespeare. 
Cu acest prilej, lectorul universitar
I. Moisescu din București a vorbit 
despre Shakespeare și teatrul en
glez. Medalionul s-a încheiat cu pre
zentarea filmului „A douăsprezecea 
noapte“ realizat după piesa lui Sha
kespeare.

★
Mezzosoprana Ana Lipșa Tofovic 

din R.S.F. Iugoslavia, care se ailă 
în turneu în țara noastră, a inter
pretat duminică seara rolul Azuce- 
nei din „Trubadurul“ de Verdi, pe 
scena Operei de stat din Iași.

Cu începere de la 31 ianuarie 
1964 yardul englez (0,9144 din me
trul internațional) este definit în 
funcție de etalonul metrului con
servat la Paris. Noua definiție a 
yardului — scrie John Maddox, 
corespondent științific al ziarului 
englez „Guardian“ — se bazează 
ca și aceea a metrului internațional 
pe lungimea de undă a radiației 
unui anumit izotop al criptonului.

Etalonul din Paris al kilogramu
lui a triumfat, de asemenea, prin 
stabilitatea sa, asupra funtului en
glez, (0,45359237 kg.). în principiu, 
a devenit posibilă folosirea greu
tății unui anumit fel de atom ca 
etalon de bază pentru greutate, tot 
așa cum lungimea de undă a lumi
nii de cripton a devenit un etalon 
al lungimii.

LA UN ÀZIL PSIHIATRIC

Recent, la azilul psihiatric din 
Potchefstroom (Africa de sud) s-a 
descoperit că o femeie internată 
de 10 ani își introdusese în corp 
202 ace.. Publicația „Medical Jour
nal“ din Africa de sud precizea
ză că ea suferea de o inflamare 
superficială a epidermei de mai 
mulți ani. Recent însă antebrațul 
său stîng a început să se umfle, 
iar un examen radiografie a per
mis descoperirea a 21 de ace. Res
tul corpului a fost atunci radiogra
fiat și au fost descoperite alte 181 
ace, din care unul în cavitatea car
diacă.

S-a stabilit, de asemenea, că cei
lalți internați strîngeau ace și 
chiar cuie vechi pentru ea.

cenii. Astăzi capitala are o populație 
de 220 000 de locuitori, respectiv pes
te o cincime din populația tării.

Pe masă apare o hartă a orașului ; 
coordonatele arată că el se întinde 
pe 20—25 km in lungime și 8 km în 
läfime. Desigur, nu pe toate zonele 
din cuprinsul său sînt construcții. 
Dar în viitor, pe aceste locuri astăzi 
hașurate, se vor construi — conform 
planului de perspectivă pînă în 1980 
— noi și noi cartiere de locuit, iar 
numărul locuitorilor se va ridica la 
350 000.

— Pînă acum — ne explică inter
locutorul — foloseam ca material de 
construcție în special cărămida. Pen
tru a scurta durata de construcție, a 
economisi mina de lucru și a ieftini 
costul apartamentelor ne-am propus 
să trecem la construcții din prefabri
cate. Asemenea lucrări au și început 
într-un cartier din nord-estul orașu
lui unde se vor da în folosință șapte 
blocuri din prefabricate, avînd patru 
etaje fiecare.

...Ulan Batorul este iubit de 
Poeții și compozitorii îi dedică 
Și 
al

popor, 
poeme 
simbolcînlece, considerîndu-1 un 

Mongoliei noi, socialiste.
E. SORAN
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Continuă consultările 
in problema Ciprului

• Dezbaterile în Consiliul de Securitate vor fi reluate mărfi. • Mi
nistrul de externe cipriot reafirmă poziția țării sale. » întrevederea 

Iul Papandreu cu ambasadorii Angliei și S.U.A.

NEW YORK 23 (Agerpres). — La 
New York au continuat consultările 
între secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și reprezentanții țărilor 
care participă la dezbaterile din 
Consiliul de Securitate în legătură 
cu situația din Cipru — dezbateri 
care vor fi reluate marți.

U Thant a avut duminică o între
vedere cu ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului, Spyros Kyprianou, 
și cu reprezentantul permanent al 
Marii Britanii la O.N.U., Patrick 
Dean. După cum subliniază agenția 
France Presse, este pentru prima 
oară de la începerea tratativelor cu 
privire la Cipru în cadrul O.N.U. 
cînd are loc o întrevedere comună 
între cei trei.

într-o declarație făcută sîmbătă 
seara, Adlai Stevenson, reprezen
tantul S.U.A., a subliniat că „în ca
drul negocierilor au fost înregistra
te unele progrese fără a fi însă su
ficiente“.

„Poziția Ciprului nu a suferit nici 
o schimbare“, a declarat corespon
denților de presă ministrul de ex
terne al Ciprului, Kyprianou. Noi, a 
spus el, nu am venit la New York 
pentru compromisuri și tîrguieli. 
Ciprul se călăuzește după anumite 
principii și tocmai de aceea ne-am 
adresat Consiliului de Securitate. El 
a făcut cunoscut că va rămîne la 
New York cît va fi necesar.

Declarațiile pasrtătomSm de cwvâsit
al guvernului provizoriu
CAIRO 23 (Agerpres). — în ca

drul unei conferințe de presă, F. 
Duarte, purtătorul de cuvînt al gu
vernului provizoriu al Republicii 
Angola, cu sediul la Cairo, a decla
rat că guvernul său este gata să 
ducă tratative de pace cu Portuga
lia în următoarele condiții :

1. Traducerea în viață de către

NOUL GUVERN AL ZANZIBARULUI 
RECUNOSCUT RE S. II. A„ 

ANGLIA SI RE ALTE ȚÂRI
ZANZIBAR 23 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Populare 
Zanzibar și Pemba, Abeid Karume, 
a anunțat duminică că guvernul 
Marii Britanii, precum și guvernele 
Indiei, Australiei, Canadei, Noii 
Zeelande, Malayeziei, membre ale 
Commonwealthului, au recunoscut 
noul guvern al Zanzibarului. Recu
noașterea a fost notificată printr-o 
telegramă trimisă de primul minis
tru al Marii Britanii, Alec Douglas- 
Home, precum și de șefii de state ai 
celorlalte țări.

Tot duminică, Departamentul de 
Stat a anunțat că Statele Unite au 
recunoscut noul guvern al Republi
cii Zanzibar.

Cauzele „conflictului maritim“ 
dintre țările occidentale

De curînd s-a desfășurat la Paris conferința țărilor occidentale membre ale 
Organizației pentru colaborare economică și dezvoltare (O.E.C.D.) în legătură 
cu conflictul dintre S.U.A. și principalele țări maritime vest-europene, cărora 
li s-a alătuiat Japonia, După trei zile de discuții încordate — a anunțat agenția 
Reuter la încheierea conferinței — participanții nu au ațuns la un acord. In co
municat se arată că discutarea problemei va continua. Cauzele „conflictului ma
ritim" sînt expuse intr-un articol apărut în săptămînalul vest-german „DIE AN
DERE ZEITUNG", din care spicuim ;

„In decembrie 1963, armalorii din 10 
țări vest-europene au protestat în mod 
public împotriva politicii americane în do
meniul navigației, iar la mijlocul lunii, 
miniștrii comunicațiilor din zece țări ma
ritime vest-europene au hotărit să se a- 
dreseze, în legătură cu politica americană 
practicată în domeniul navigației, Orga
nizației pentru colaborare economică și 
dezvoltare (O.E.C.D.)".

Discuțiile aprinse în jurul politicii ame
ricane în domeniul navigației — continuă 
„Die Andere Zeitung" — constituie doar 
o manifestare a acerbei lupte de concu
rență care se dă de ani de zile pe funda
lul crizei cronice a navigației mondiale.

Din 1952 pînă în 1962 cota-parte a to
najului comercial care navighează sub pa
vilionul S.U.A. din flota comercială mon
dială (capitalistă) a scăzut de la 17 la 
circa 7,6. Societatea britanică „Peninsular 
Oriental Steam Navigation Company 
(P et O)", cea mai mare societate de 
navigație din lume care în anul 1958, dis- 
punînd de o flotă cu un deplasament de 
2,39 milioane tone, a realizat un venit 
net de 10 milioane lire sterline, a încheiat 
anul financiar 1961/1962, după achitarea

„Expl o
Sub titlul de mai sus „ Ro

bert Cornevin publică în săptă
mînalul francez „L’Express“ un ar
ticol consacrat situației din Ru
anda.

„La 2 300 km de Marea Roșie, la 
2 000 de km de Oceanul Atlantic și 
1 000 km depărtare de Oceanul In
dian, Ruanda — cu cei 26 000 de km 
pătrați de coline și cei 2 600 000 de 
locuitori ai săi — este exemplul cla
sic al societății stratificate : la baza 
scării sociale se găsesc pigmeii 
tua, vînători și culegători, urmează 
apoi triburile bahutu, care se ocupă

NICOSIA 23 (Agerpres). — Un 
număr de 26 de organizații sindicale 
și obștești din Republica Cipru, care 
reprezintă mai bine de jumătate din 
populația insulei, au adresat lui 
Cyril Pickard, înalt comisar britanic 
adjunct, o telegramă în care cer re
tragerea trupelor britanice din Ci
pru și înlocuirea lor cu trupe ale 
O.N.U.

Autorii telegramei dezaprobă de
clarația făcută în Consiliul de Secu
ritate de reprezentantul britanic 
Patrick Dean, potrivit căreia tru
pele britanice ar fi fost trimise în 
Cipru la cererea guvernului din Ni
cosia.

★
ATENA 23 (Agerpres). — Sîmbă

tă, primul ministru al Greciei, Pa
pandreu, a avut o întrevedere cu 
ambasadorii Angliei și Statelor U- 
nite la Atena, consacrată problemei 
cipriote. Potrivit afirmațiilor unui 
purtător de cuvînt, primul ministru 
grec le-a făcut cunoscut celor doi 
ambasadori dorința guvernului său 
ca „situația din Cipru să fie norma
lizată fără vreo intervenție străină“. 
El s-a declarat gata să sprijine orice 
propunere menită să restabilească 
pacea în insulă, „dar care să fie ac
ceptată de președintele cipriot, Ma
karios“.

al Angda
Portugalia a rezoluției O.N.U. pri
vind recunoașterea dreptului popoa
relor coloniale la autodeterminare 
și independență.

2. Acordarea amnistiei generale, 
punerea în libertate din închisori a 
tuturor deținuților politici.

3. Evacuarea din Angola a tru
pelor de reprimare.

4. Transmiterea puterii către ade- 
vărații reprezentanți ai poporului 
Angolei, în conformitate cu hotărî- 
rile Consiliului de Securitate.

Duarte a spus că în prezent for
țele patriotice controlează în
treaga regiune de nord a Angolei și 
își întăresc treptat pozițiile în regi
unile din sudul țării. Armata de 
eliberare numără 27 000 de oameni. 
Ea ocupă un teritoriu de 250 000 km 
p, de 3 ori mai mare decît teritoriul 
Portugaliei. în prezent, la lupte 
participă 78 000 de soldați portu
ghezi.

Referindu-se la sesiunea ordinară 
a Consiliului ministerial al Organi
zației Unității Africane, care se des
chide la 24 februarie la Lagos (Ni
geria), Duarte a spus că delegația 
guvernului provizoriu al Angolei va 
cere în cadrul acestei sesiuni cre
area unui fond special pentru spri
jinirea luptei de eliberare a poporu
lui angolez.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

impozitelor, cu deficit. Pe de altă 
parte, armatorii din S.U.A., datorită ma
rilor cheltuieli din propria lor țară, lasă 
o parte considerabilă a vaselor lor să 
navigheze sub pavilioane străine, în spe
cial sub pavilioanele «ieftine» ale unor 
țări ca Liberia, Honduras, Panama sau 
Liban sau transmit navele lor unor fi
liale din străinătate.

Criza navigației nu atrage însă nici o 
reducere și nici o stagnare a tonajului 
comercial mondial. Dimpotrivă : lupta de 
concurență și apariția unor noi țări ma
ritime duc la o creștere consi
derabilă a tonajului pe mările lumii. 
Pentru a putea rezista mai bine în lupta 
de concurență, armatorii japonezi se u- 
nesc în cinci mari societăți de navigație. 
Această contopire este sprijinită finan
ciar de guvernul japonez.

Marile societăți de navigație vest-ger- 
mane caută să-și îmbunătățească situația 
recurgînd la construcții noi, modernizări, 
respectiv la raționalizarea spațiului din 
cale.

încă la începutul anului 1963 — con
tinuă ziarul — reprezentanții a 17 țări 
maritime au cerut, la o conferință care a

zi a din Ruanda“
cu agricultura și, în sfîrșit, batutsi, 
crescători de vite și războinici, care 
încă în secolul al XVI-lea au supus 
populațiile autohtone.

înainte de sosirea albilor, „Mwami 
(regele) concentra puterile politice, 
judiciare și religioase. Fiecare pro
vincie era subîmpărțită în mici uni
tăți teritoriale și șefii acestora strîn- 
geau dările. Triburile bahutu nu a- 
veau în această organizare decît 
rolul de șerbi.

în 1894, cînd exploratorul german 
Von Götzen a sosit în Ruanda, el a 
găsit aci o societate ierarhizată.

Sărbătorirea ziarului 
„V Unită“

MILANO 23 (Agerpres). — Dumi
nică a avut loc la Milano o aduna
re festivă consacrată împlinirii a 40 
de ani de la apariția ziarului 
„l’Unitâ“, organul central al P. C. 
Italian. Cu acest prilej Palmiro 
Togliatti, secretar general al P. C. 
Italian, a rostit o cuvîntare.

Programul Partidului 
Socialist din Japonia
TOKIO 23 (Agerpres). — Congre

sul Partidului Socialist din Japonia 
își continuă lucrările. La ședința de 
sîmbătă seara, delegaților la con
gres le-a fost prezentat programul 
partidului pe 1964. Legat de pro
blemele prevăzute în program, se
cretarul general al Partidului So
cialist din Japonia, Narita, a prezen
tat un raport.

Caracterizînd situația internațio
nală, Narita și-a exprimat convin
gerea că tendințele spre coexistență 
pașnică vor continua să se dezvolte 
și în acest an. în acest sens, el a 
arătat că sînt necesare eforturi în 
direcția destinderii încordării inter
naționale, a coexistenței pașnice, 
dezarmării generale și totale.

Vorbitorul a arătat că în prezent 
rolul Statelor Unite în politica in
ternațională s-a redus considerabil, 
iar pe de altă parte, forța și influen. 
ța lagărului socialist au crescut foar
te mult. Succesele țărilor din lagă
rul socialist, a declarat Narita, joacă 
un rol important în întărirea păcii 
și socialismului.

în încheiere raportorul se referă 
la sarcinile luptei Partidului Socia
list din Japonia împotriva politicii 
cercurilor reacționare.

avut loc la Washington, Comisiei fede
rale maritime (autoritate americană 
competentă în problemele navigației co
merciale) să modifice legislația S.U.A. 
referitoare la navigație. Iar la mijlocul 
anului trecut, armatorii din zece țări mari
time vest-europene s-au reunit înfr-un 
„Comitet al proprietarilor europeni de 
nave”, în vederea coordonării măsurilor 
lor îndreptate împotriva legislației ameri
cane în domeniul navigației.

Protestul armatorilor vest-europeni este 
îndreptat, în primul rînd, împotriva com
pletării așa-numifului U.S. Shipping Act., 
în baza căruia Comisia maritimă a- 
mericană a fost investită cu dreptul de a 
cere proprietarilor și căpitanilor navelor 
străine care ancorează în porturi ameri
cane informații precise despre încărcă
turile transportate, de a controla conosa
mentele și alte documente de transport 
și de a fixa taxele de transport. Protestul 
se îndreaptă deci împotriva unor măsuri, 
în spatele cărora stau serioase interese 
economice ale puternicelor concerne de 
navigație din S.U.A. Pe drept cuvînt, ar
matorii neamericani au considerat această 
măsură o încălcare arbitrară a drepturilor 
lor și a libertății navigației și o știrbire 
cu bună știință a intereselor lor. In me
morandumul adoptat la conferința arma
torilor vest-europeni se exprimă temerea 
că politica americană în domeniul navi
gației amenință să sisteze circulația spre 
S.U.A. pe liniile de navigație neameri
cane.

„Mwami" i-a făcut o primire bună și 
curînd administrația colonială ger
mană utiliza acest regim feudal. în 
1916, cucerirea Ruandei de către 
forțele publice congoleze (armata 
organizată de autoritățile coloniale 
în fostul Congo belgian N.R.) n-a 
constituit decît un episod al primu
lui război mondial, un fapt de arme 
al generalului belgian Tombeur".

Referindu-se apoi la cei 40 de ani 
de tutelă belgiană asupra Ruandei, 
autorul menționează : „Administra
ția belgiană nu a putut reglementa 
problema creșterii vitelor care con

Marșul pentru dezarmare și pace care a străbătut recent regiunea 
Ruhr pornind din orașul Gelsenkirchen — R.F. Germană.

Soldați ai trupelor guvernamentale din Vietnamul de sud arestează pe 
locuitorii unui sat, suspectați că simpatizează cu armata de eliberare

stituie o problemă majoră într-o 
țară cu 1 100 000 de bovine, în 
care suprafața pămînturilor lăsate 
agricultorilor din tribul bahutu era 
foarte redusă din cauza pășunilor.“

Tensiunea între comunitățile ba
tutsi și bahutu a continuat să creas
că după cel de-al doilea război 
mondial. Abia la sfîrșitul anului 
1954 s-a pus capăt contractelor de 
șerbie. In 1957, cu toate că bahutu 
reprezintă 85 la sută din populație, 
31 din cei 33 de membri ai Consi
liului superior al Ruandei mai erau 
încă de origină batutsi.

La 24 martie 1957 a fost publicat 
manifestul bahutu, prima manifesta
re a păturii mai ridicate a acestui 
popor. Manifestul propunea un șir de 
soluții concrete pentru problemele 
sociale : suprimarea corvezilor, re
cunoașterea legală a proprietăților 
funciare, crearea unul fond pentru 
creditul rural, libertatea de exprima
re, ușurarea accesului în școli etc. 
Sprijinit de consiliul său, „Mwami' 
a declarat totuși că „nu există o 
problemă bahutu".

Evenimentele din 1960 în. Congo- 
ul belgian au avut un ecou și asu
pra Ruandei învecinate. în timp ce 
UNAR primea cu bunăvoință misiu
nea O.N.U., în martie 1960 batutsi 
din RADER se alăturau populației 
bahutu, într-un front comun care res
pingea autoritatea exercitată de 
„Mwami".

La alegerile comunale din vara 
anului 1960, partidul Parmehutu a 
obținut 2 201 locuri dintr-un total de 
3 126. „Mwami", care simțea că si
tuația îi scapă din mîini, s-a adre
sat O.N.U., cerînd s<ț se retragă 
belgienilor tutela asupra Ruandei și 
organizarea unor noi alegeri. La 18 
octombrie a fost format în mod ofi
cial un guvern provizoriu, prezidat 
de G. Kayibanda. în toamna anului 
1960 batutsi au izbutit — în timp ce 
belgienii erau condamnați la O.N.U. 
în legătură cu evenimentele din Con
go—să fie votate două rezoluții: una 
prevedea condițiile necesare alege
rilor, iar cealaltă era referitoare la 
„Mwami". Fusese anunțată o misiu
ne O.N.U. care trebuia să sosească 
la 28 ianuarie 1961. Chiar în ziua 
cînd avionul cu delegații O.N.U. a- 
teriza la Usumbura, 3 126 de primari 
și consilieri municipali au fost con- 
vocați la Gitamara. Aceștia au a- 
nunțat că pun capăt domniei lui 
„Mwami' și că proclamă republica. 
După aceasta an avut loc alegeri 
legislative. 40 de locuri, dintr-un to

LA DALLAS
Nici un alt ju

rat nu a mai 
putut fi selec
ționat la audie
rile de sîmbătă 
în procesul lui 
Jack Ruby. Urmă
toarea ședință a 
fost fixată pentru 
luni dimineața. 
Pînă acum, în ur
ma tacticii de tă
răgănare aplicate 
la acest proces, au 
putut fi selecțio
nați numai doi 
jurați din cei 
48 examinați în 
cursul unei săptă- 
mîni de dezbateri.

în fotografie: un 
aspect din sala 
procesului; în me
dalion : acuzatul 
însoțit de un a- 
gent.

tal de 44, au revenit partidului Par
mehutu, D. Mbonyumutwa a fost ales 
președinte al republicii, iar G. 
Kayibanda, prim ministru. O.N.U. a 
hotărît organizarea unui referendum 
pentru a se stabili dacă Ruanda 
rămîne unită cu Burundi într-un stat 
federal și care va fi regimul ales. 
Alegerile sub controlul O.N.U. au 
avut loc la 25 septembrie 1961. în 
Ruanda a fost adoptat regimul re
publican cu 1 007 851 de voturi pen
tru și 251 851 voturi contra.

Pentru un observator atent al pro
blemelor africane este evident că 
evoluția din Ruanda, în special în 
domeniul agricol, este un fenomen 
unic pe continent. Imașuri întinse 
au fost redate agriculturii, iar con
tractele de șerbie au fost anulate. 
Aceste măsuri radicale au determi
nat plecarea cîtorva mii de batutsi 
care au emigrat în Burundi, Tanga- 
nica și Uganda.

Dar în timp ce Ruanda a devenit 
o republică, Burundi se transforma 
într-o monarhie constituțională și eli
ta conducătoare din această țară nu 
putea să nu întîmpine cu o oareca
re simpatie pe refugiații batutsi din 
Ruanda. între Ruanda și Burundi 
n-au întîrziat să se ivească dificul
tăți... La 20 noiembrie 1963 un deta
șament de refugiați batutsi a fost 
arestat la frontieră chiar de jandar
meria statului Burundi. Dar cu o 
lună mai tîrziu, un grup de teroriști 
batutsi a ajuns pînă la 26 km de ca
pitala statului Ruanda. Era vorba 
de un raid izolat sau de un adevă
rat complot al U.N.A.R. ? Guvernul 
din Ruanda a considerat că este 
vorba de un complot și a arestat, 
condamnînd la moarte și execu- 
tîndu-i, pe 23 de conducători ai par
tidului U.N.A.R.".

„Aceste evenimente foarte grave' 
— subliniază autorul — „au fost în 
mod intenționat amplificate" de a- 
numiți corespondenți de presă. „De 
fapt îâsă, această explozie — a cărei 
amploare exactă rămîne a fi stabi
lită — se datorește mai mult unor 
motive de ordin social decît rasial. 
De trei secole, țăranii bahutu ve
deau cum pămînturile lor erau 
transformate în pășuni, iar suprafe
țele arabile erau reduse la mini
mum. în 18 luni reforma agrară 
reda aceste pămînturi agriculturii. 
Se poate imagina cu ușurință ce a 
însemnat pentru țăranii bahutu ame
nințarea revenirii la ordinea de mai 
înainte...’.

GORKI 23 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, specia
liștii sovietici de la radioobservato- 
rul din Zimenki (în apropiere de 
orașul Gorki) au recepționat din nou 
la 23 februarie semnalele radio 
transmise de la observatorul „Jo- 
drell Bank“ din Anglia.

în cursul zilei au fost realizate 
două legături radio internaționale 
prin Cosmos. La ora 17,37 (ora Mos
covei) au fost recepționate undele
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LONDRA 23 (Agerpres). — în le
gătură cu transmiterea cu succes a 
semnalelor radio de către observa
torul englez „Jodrell Bank“ spre 
observatorul sovietic de la Zimenki 
(în apropiere de orașul Gorki) prin 
intermediul satelitului artificial a- 
merican „Echo-2“, oamenii de știin
ță englezi au adresat oamenilor de 
știință sovietici următoarea tele
gramă :

Vă felicităm în legătură cu primi-

Pentru aplicarea științei și tehnologici
în scopul

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul unei confe
rințe de presă, secretarul general 
adjunct al O.N.U., Philippe de Sey- 
nes, a declarat că la 25 februarie 
se va deschide o conferință a Co
mitetului consultativ al O.N.U. pen
tru aplicarea științei și tehnologiei 
în scopul dezvoltării, în cadrul că-

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
DINTRE PREȘEDINȚII S. U. A. 

Șl MEXICULUI
PALM SPRINGS 23 (Agerpres). — 

La 22 februarie au luat sfîrșit con
vorbirile desfășurate timp de două 
zile între președintele S.U.A., John
son, și președintele Mexicului, Ma
teos.

într-un comunicat comun se a- 
rată că cei doi președinți „au reafir
mat hotărîrea de a acționa în co
mun pentru promovarea înțelegerii 
internaționale“. Totodată, ei au că
zut de acord asupra „necesității 
consolidării în continuare a Organi
zației Statelor Americane“.

Corespondentul agenției Associa
ted Press subliniază faptul că în co
municat nu s-a făcut nici o menți
une despre cele două probleme im
portante ale emisferei occidentale 
— Cuba și Panama. Ele au 
fost abordate de președintele Me
xicului în cadrul unei conferințe de 
presă. Mateos a declarat că conflic
tul dintre S.U.A. și Panama este de 
resortul O.S.A. și și-a exprimat pă
rerea că în scurt timp ar putea in
terveni „o formulă satisfăcătoare“ 
pentru găsirea unei soluții. Vorbi
torul a spus că problemele e- 
xistente între S.U.A. și Cuba tre
buie rezolvate în cadrul O.N.U.

SCURTE
MOGADISCIO. Aden Abdullah 

Osman, președintele Republicii So
malia, a adresat șefilor de stat ai 
Tanganicăi și Republicii Ghana me
saje în care le face cunoscut că gu
vernul somalez acceptă ca la fron
tiera dintre cele două țări să iie 
instituită o comisie care să veghe
ze la respectarea ordinului de înce
tare a focului. Guvernul somalez, a 
spus el, acceptă o asemenea măsu
ră pînă la soluționarea definitivă a 
conflictului de frontieră somalo-etio- 
pian.

Președintele Nasser
despre pericolul bazelor 

militare străine

CAIRO. Luînd cuvîntul sîmbătă 
la un miting la Universitatea din 
Cairo președintele Nasser a spus că 
„poporul egiptean înțelege bine ma
rele pericol pe care îl prezintă pen
tru toți arabii și pentru popoarele 
iubitoare de libertate bazele milita
re străine, și în special bazele mili
tare engleze din Cipru, bazele mi
litare americană și engleză din Li
bia. Aceste baze amenință securita
tea și libertatea noastră. Ele trebuie 
să fie lichidate. „Noi, a subliniat 
președintele Nasser, sprijinim necon
diționat lupta poporului cipriot îm
potriva neocolonialismului.

VARȘOVIA. După cum comunică 
agenția PAP între Polonia și Iorda
nia au fost stabilite relații diploma
tice la nivelul ambasadorilor.

CONAKRY. Președintele Guineei, 
Seku Ture, a acceptat invitația pre
ședintelui algerian, Ben Bella, aflat 
în prezent la Conakry, de a vizita 
Algeria în primăvara acestui an.

Măsuri economice 
de „austeritate" în Italia

ROMA. Consiliul de Miniștri al 
Italiei, întrunit sub președinția pri
mului ministru Aldo Moro, a ho
tărît să ia unele măsuri economice 
de „austeritate“ pentru a face față 
tendințelor inflaționiste. Printre ho- 
tărîrile luate se află sporirea prețu
rilor la benzină, stabilirea unui im
pozit special asupra vînzărilor de au
tomobile și o înăsprire a legislației 
privitoare la vînzările pe credit. S-a 
anunțat, de asemenea, că va fi pre
zentat parlamentului spre aprobare 
un proiect de lege destinat să îm
piedice fuga capitalurilor în străină
tate.

DAMASC. Postul de radio Da
masc a anunțat că, în urma unei ho- 
tărîri a Consiliului național al Co
mandamentului revoluției din Siria, 
în întreaga țară a fost reintrodusă le-
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radio reflectate de satelitul artificial 
american „Echo-2“. Apoi după ce 
satelitul artificial „Echo-2“ a ieșit 
din zona de radiovizibilitate, specia
liștii englezi și-au orientat emițăto
rul spre Lună. Oamenii de știință 
sovietici au reușit să înregistreze a- 
ceste semnale cu un mare grad de 
siguranță.

Cea de-a doua legătură radio prin 
Cosmos a durat între orele 18—19 
(ora Moscovei).

★

rea semnalelor noastre radio. Sin
tern bucuroși că am colaborat cu dv. 
în această experiență importantă în 
domeniul comunicațiilor cosmice și 
al cercetărilor științifice în scopuri 
pașnice.

Telegrama este semnată de direc
torul observatorului „Jodrell Bank“, 
prof. Lovell, și de alți oameni de 
știință care au participat la aceste 
experiențe.

dezvoitării
reia vor fi studiate căile pentru fo
losirea ultimelor descoperiri ale 
științei și tehnicii în vederea pro
gresului economic și social al țărilor 
în curs de dezvoltare. Acest comi
tet a fost creat cu prilejul conferin
ței O.N.U. pentru știință și tehnolo
gie care a avut loc la Geneva anul 
trecut.

Procesul de la Frankfurt 
pe Main

BONN 23 (Agerpres).— La Frank
furt pe Main continuă procesul celor 
22 de criminali de război naziști par
ticipant la masacrele săvîrșite în la
gărul de concentrare hitlerist de la 
Auschwitz. Reprezentanții apărării 
au încercat să scoată de sub urmă
rirea justiției pe unul din principa
lii acuzați în proces, Robert Mulka. 
întrucît crimele de care este acuzat 
au fost săvîrșite cu peste 20 de ani 
în urmă și deci, potrivit legislației 
penale vest-germane, orice acțiune 
împotriva lui s-a prescris.

Mulka s-a aflat pînă în prezent 
în libertate pe cauțiune. La sfîrși
tul ședinței, el a fost arestat la ce
rerea procuraturii.

Din relatările presei vest-germane 
reiese că asupra acuzării și re
prezentanților procuraturii se fac 
presiuni pentru achitarea cri
minalilor de război implicați 
în proces. în legătură cu a- 
ceasta agenția DPA citează declara
ția procurorului Vogel, unul din a- 
cuzatorii în procesul de la Frank
furt pe Main. Vogel, scrie agenția, 
a declarat că procurorii care parti
cipă la proces ca acuzatori primesc 
deseori scrisori anonime în care sînt 
amenințați cu moartea.

ȘTIRI
gea marțială și a fost creat un tribu
nal special militar. Această hotărîre 
a fost luată în urma unor tulburări 
care au avut loc sîmbătă în orașul 
Homs.

DAKAR. Duminică au avut loc în 
Senegal alegeri municipale. Alegăto
rii din 11 circumscripții au desem
nat 300 de consilieri municipali. Sin
gurul partid care s-a prezentat ia a- 
legeri a fost partidul de guvernămînt 
„Uniunea Progresistă din Senegal“. 
Partidul „Gruparea africană din Se
negal“, singurul partid de opoziție 
legal, a refuzat să participe la ale
geri.

BRASILIA. După cum anunță a- 
genția Prensa Latina, președintele 
Braziliei, Joao Goulart, a semnat un 
decret, cate prevede un minimum 
garantat de salariu pentru muncito
rii și funcționarii din Brazilia.

Greva docherilor din Peru

LIMA. Greva celor 25 000 de do
cheri peruvieni a intrat duminică în 
cea de-a treia zi, paralizînd întrea
ga activitate a 24 de porturi. Intr-un 
comunicat, guvernul Peruvian a a- 
nunțat că marina militară va pre
lua controlul tuturor porturilor, dacă 
docherii nu se înapoiază la lucru 
pînă luni.

CAIRO. Liga arabă a hotărît or
ganizarea, în luna august, a unei con
ferințe a miniștrilor economiei și ai 
planificării din țările arabe.

LONDRA. La conferința Consi
liilor sindicatelor din comitatele 
Glamorganshire, Monmoutshire și 
Wales-ul de vest, care a avut loc la 
Cardiff, vorbitorii au arătat că în 
comitatul Wales, unde, sub pretex
tul nerentabilității, continuă în
chiderea minelor și reducerea activi
tății rețelei de transporturi ferovia
re, este nevoie de noi întreprinderi 
pentru a se putea găsi un plasament 
brațelor de muncă. Delegații la con
ferință au adoptat o rezoluție în 
care condamnă atitudinea indiferen
tă a autorităților față de problemele 
Wales-ului.

BONN. Președintele Bundestagu- 
lui vest-geiman, Gerstenmaier, a so
sit sîmbătă într-o vizită de cinci zile 
la Madrid. El va avea întîlniri cu 
Franco, cu ministrul afacerilor ex
terne, Castiella, și cu alți membri ai 
guvernului spaniol.

TOKIO După cum informează a- 
genția Associated Press, ministrul de 
externe japonez a anunțat că Fran
ța și Japonia au căzut de acord asu
pra unui plan de transmisie directă 
a programelor de televiziune între 
ele prin intermediul unui satelit a- 
merican.
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