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In prima

decadă
Imperativul „ritmicitatea produc

ției“ apare ca un accent special în 
orice plan, ca și în orice raport de 
producție, deoarece desfășurarea 
ritmică a producției este un indice 
grăitor al eficienței măsurilor care 
se iau în 
realizarea în bune condiții a sarci
nilor. Printr-o muncă ritmică, 
fără „asalturi" la sfîrșit de lună, 
colectivele întreprinderilor au po
sibilitatea să folosească pe deplin 
capacitățile de producție ale mași
nilor și utilajelor, timpul de lucru, 

■ să ridice productivitatea muncii, să 
reducă cheltuielile de producție și 
să îmbunătățească continuu calita
tea produselor.

In fabrici și uzine, 
ale acestui an 
zări însemnate 
nului, precum 
luate în întrecerea socialistă, 
luat și se iau în continuare măsuri 
pentru mai buna organizare a muncii 
și a producției. Dezvoltînd experien
ța acumulată în anii precedenți, în
treprinderile au luat măsuri menite 
să asigure realizarea sarcinilor de 
plan decadă cu decadă, atît în fie
care secție și atelier în parte, cît și 
pe întreprindere în ansamblul ei.

Dintre multele exemple bune în 
ce privește organizarea 
merită 
bticii 
pitală. 
sînt defalcate pe secții și

deoarece desfășurarea

uzine și fabrici pentru

primele luni 
au înregistrat reali- 
în îndeplinirea pla- 

și a angajamentelor 
S-au

relevat și cel 
„Electroaparataj“

Aici, sarcinile

muncii, 
al 

din 
de plan

Fa-
Ca-

sint defalcate pe secții și ate
liere cu cîteva zile înainte de 
începerea unei luni, ceea ce creea
ză posibilitatea să se facă din 
vreme o bună pregătire a fabricației, 
să se asigure o încărcare judicioasă 
a liniilor de fabricație și a mașini
lor. O atenție deosebită se acordă 
bunei coordonări a muncii și asigu
rării decalajului necesar între secții, 
în așa fel ca la montaj să se lucreze 
din plin încă din prima decadă a 
lunii.

Se lucrează însă peste tot ritmic ? 
în unele întreprinderi, cea mai 
mare parte din volumul producției 
se realizează în ultima decadă a lu
nii. La Uzinele „Timpuri Noi“- 
București, atît în ianuarie, cît și în 
februarie, în prima decadă nu s-a 
lucrat la nivelul posibilităților, în 
timp ce în decada a treia s-a rea
lizat aproape 50 la sută din produc
ția lunară. Nu se poate spune că 
uzina n-a avut asigurate materialele 
necesare. Această situație se menți
ne din cauză că, după cum rezultă 
din constatările făcute, în întreprin
dere nu s-a pregătit din vreme fa
bricația și nu s-a asigurat decalajul 
corespunzător între secții.

O însemnătate deosebită pentru 
desfășurarea ritmică a producției în 
întreprinderi are aprovizionarea la 
timp și completă a acestora cu ma
teriile prime și materialele nece
sare. Este de datoria direcțiilor ge
nerale, a ministerelor să urmărească 
permanent ca fiecare întreprindere 
furnizoare de materii prime, fiecare 
întreprindere care are sarcini în ca
drul planului de cooperare să-și res
pecte cu strictețe obligațiile con
tractuale.

îndeplinirea ritmică, decadă cu de
cadă, a planului este o sarcină care 
trebuie privită cu toată răspunderea. 
Pornind de la experiența bună cîști- 
jgată de multe colective, este deosebit 
de important ca în flecare întreprin
dere să se ia măsuri eficiente pentru 
lichidarea oricărei cauze a muncii 
„în asalt* și care să asigure o desfă
șurare armonioasă a producției lu
nare. In felul acesta vor putea fi 
puse și mai larg în valoare rezervele 
interne, se va asigura îndeplinirea 
în cît mal bune condiții a sarcinilor 
de plan.

Interiorul unei secții a Fabricii de tananți din Pitești : separatoare pen
tru înlăturarea impurităților.
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Bs 5, & ori mai multe 
prefabricate

Prefabricatele din beton armat și 
precomprimat cîștigă tot mai mult 
teren pe șantierele de construcții. 
Mii de apartamente, precum și nu
meroase întreprinderi se ridică as
tăzi din prefabricate — elemente 
care asigură largi posibilități pentru 
industrializarea construcțiilor. în 
1964, întreprinderile Ministerului In
dustriei Construcțiilor vor realiza o 
producție de prefabricate de 5,6 ori 
mai mare decît în 1959, anul pre
mergător planului șesenal. Totodată 
producția de prefabricate va spori 
prin perfecționarea tehnologiei. în 
unele întreprinderi au început să se 
utilizeze tratamentul tei-mic al pa
nourilor mari turnate în casete sau 
matrițe basculante, prepararea be- 
toanelor în centrale automate, unde 
materialele componente sînt dozate 
pe cale gravimetrică, și alte metode 
înaintate. Utilizarea prefabricatelor 
în construcții, ca și în alte ramuri 
ale economiei naționale, prezintă im
portante avantaje economice față de 
materialele clasice. Calculele arată 
că prin utilizarea betonului armat 
sau precomprimat la fabricarea stîl- 
pilor necesari electrificărilor rurale 
și a răsadnițelor se economisesc a- 
nual 40 000 mc de masă lemnoasă, 
iar prin fabricarea tuburilor nece
sare alimentării cu apă se economi
sesc 12 000 tone de fontă. Utilizarea 
pe scară largă a prefabricatelor con
tribuie totodată la îmbunătățirea ca
lității și esteticii clădirilor.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Bănoasa

Duminica dimineața părăsit 
Capitala, plecînd pe calea aerului 
spre Pekin, delegația Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, care, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, va face o vizită priete
nească în China. între reprezentan
ții conducerilor superioare ale celor 
două partide urmează să aibă loc 
un schimb de păreri cu privire la 
relațiile dintre cele două partide și 
țări, precum și cu privire la pro
blemele unității lagărului socialist 
și a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Delegația este condusă de tovară-

șui Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn. Din delegație fac parte to
varășii Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu și Chivu Stoica, membri 
ai Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Petre Borilă, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Gheorghe Gaston

Marin, Gogu Rădulescu, Constantini 
Tuzu, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai organizațiilor ob
ștești și instituțiilor centrale,'acti
viști de partid.

împreună cu delegația a plecat și 
Vang Tun, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P. Chineze la Bucu
rești. La aeroport
membri ai Ambasadei 
în R.P. Romînă.

A fost prezent I. 
ambasadorul Uniunii 
București.

au fost
R.P.

de fată 
Chineze

K.
Sovietice la

Jegalin,

(Agerpres)

DIN TOATĂ ȚARA
Acțiuni gospodărești ale tineretului Ghidul Bucureștiului

T E L E G RAMĂ
Tovarășului N. S. HRUȘCIOV,

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.
Zburînd deasupra teritoriului Uniunii Sovietice, vă rog să primiți 

din partea delegației C.C. al P.M.R., care face o vizită prietenească în 
R. P. Chineză, un cald salut tovărășesc și expresia sentimentelor de 
profundă prietenie față de poporul

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
Un bilanț încheiat recent arată că 
tinerii din regiunea Crișana, luînd 
parte la acțiunile de înfrumusețare 
a orașelor și 
noilor edificii 
strîngerea 
vechi și Ia 
realizat în 
valoare de
din regiune a participat, de aseme
nea, la refacerea și extinderea fon
dului forestier, și rezultatele obți
nute au 
trecut, ei 
fața de
tuat diferite lucrări silvice în va
loare de 1 850 000 lei. La chemarea

satelor, la ridicarea 
social-culturale, la 
colectarea fieruluiȘi

alte- lucrări obștești, au 
anul trecut economii în 
7 400 000 lei. Tineretul

fost 
au

256

bune. în 
împădurit 

ha și au

anul 
supra- 

efec-

organizațiilor U.T.M., un mare nu
măr de tineri au luat parte la curăți
rea pășunilor, la plantarea pomilor 
și viței de vie, la sprijinirea unități
lor agricole socialiste pentru grăbi
rea recoltării și înmagazinării recol
tei. Pentru participarea lor la ac
țiunile obștești, tinerii din regiunea 
Crișana au fost distinși, nu de mult, 
cu Diploma de onoare a Comitetului 
Central al U.T.M. Realizările lor, ca 
și hotărîrea lor de a contribui și pe 
viitor, cu elan sporit, la munca pa
triotică, au fost relevate pe larg la 
conferința regională U.T.M. Crișana, 
care și-a încheiat lucrările în cursul 
zilei de ieri.

Gara de Nord — furnicar de oa
meni aflați într-un necontenit du-te- 
vino. Uhii dintre călătorii care so
sesc aici se află la prima lor vizită 
în Capitală ; alții, deși au mai fost 
la București, nu cunosc încă des
tul de bine orașul. Pentru ei — 
ca și pentru călătorii veniți de peste 
hotare — în Gara .-de Nord s-a des
chis un birou de informare, unde se 
dau tot felul de relații utile în legă-

tură cu mijloacele de transport, ca
zarea la hoteluri, adresele întreprin
derilor și instituțiilor administrative 
și culturale, spectacolele care au 
loc pe scenele teatrelor etc. Un ade
vărat ghid al Bucureștiului. Biroul 
de informare funcționează în per
manență, zi și noapte.

De la bordul avionului.

sovietic.
ION GHEORGHE MAURER

la Omsk

ÎNCHEIEREA ȘTAFETEI CULTURALE
In ciuda dificultăților de deplasare 

provocate de vremea capricioasă, mu
safirii, care au străbătut cîțiva zeci da 
kilometri, s-au întîlnit la ora fixată cu 
gazdele lor din satul Glina. Flăcăi îm- 
brăcați sărbătorește, călare pe cai albi, 
au venit in întîmpinarea autobuzelor cu 
oaspeți din comuna Cornetu, Satul era șl 
el împodobit ca de sărbătoare. Toți s-au 
pregătit din vreme ca să petreacă îm
preună și cu folos această duminică. 
Oaspeții au vizitat satul cu ulițe străjuita 
de zeci de case noi, gospodăria co
lectivă, s-au interesat îndeaproape da 
realizările celor din Glina șl îndeosebi 
de experiența lor în legătură cu dezvol
tarea legumlculturl! și creșterea anima
lelor. Cel din Cornetu au povestit des
pre rezultatele pe care le-au obținut în 
dezvoltarea gospodăriei colective, desfă
șurarea acfivităfil culturale și gospodări
rea comunei. El au susfinut apoi un pro
gram artistic la căminul cultural.

...Timp de trei luni, între comunele șl 
satele din jurul Bucureștiului s-au desfă
șurat multe schimburi de experiență ase
mănătoare. Ele au fost prilejuite de o 
interesantă competiție cultural-educativă: 
cea de a treia ediție

organizată de Comitetul de cultură 
artă al Sfatului popular al Capitalei.

Ștafeta a pornit în cursă în luna de
cembrie a anului trecut pe trei circuite, 
luîndu-și startul din comunele Otopeni, 
Chiajna și satul Glina. Trecînd din co
mună în comună ea a ajuns la cel din 
Cornetu, care au adus-o Ieri la Glina — 
punctul final al unuia din circuite. Partl- 
cipanfii la această ștafetă — oameni al 
satelor, tineri și vlrstnlcl — pregătindu-se 
să primească oaspefil șl apoi să meargă 
în vizită mai departe, au desfășurat în 
cele 18 comune o activitate culturală bo
gată. Căminele culturale și-au îmbunătăflt 
activitatea, formațiile de artiști amatori 
și-au lărgit repertoriile, au fost înființate 
formații noi care au susținut spectacole, 
apreciate de colectiviști. Flecare de
plasare a fost bogată în învățăminte. în
torși acasă, participanții au adus cu ei 
de fiecare dată o experiență îmbogățită 
cu ceea ce au văzut mai bun la gazde. 
Ștafeta a contribuit astfel la cunoașterea 
realizărilor gospodăriilor colective ve
cine, la îmbunătățirea activității culturale 
și la înfrumusețarea satelor.

fi

Aș vrea sä știu

Duminică sălile
de specîacole

(coresp. „Scînteii"). — 
la Craiova a fost bogată 

alte manifestări cultu-

CRAIOVA 
Ziua de ieri 
în spectacole fi 
rale. In sala Filarmonicii de Stat Olte
nia, orchestra filarmonicii a 
sub bagheta dirijorului Andrei 
avînd ca solistă pe Teodora 
artistă emerită. După amiaza 
orchestra „Barbu Lăutaru" a 
nicii de Stat „George Enescu“, 
dusă de artistul poporului Ionel Budiș- 
teanu, a prezentat două concerte în 
aceeași sală. Actorii Teatrului Na
țional au prezentat ieri două piese din 
bogatul său repertoriu: „Doi tineri din 
Verona" fi „Nunta lui Figaro". La 
clubul „1 Mai", casa de oultură a sin
dicatelor fi la căminele culturale din 
mai multe cartiere ale orașului au fost 
ținute conferințe, au avut loc specta
cole ale artiștilor amatori, s-au organi
zat jocuri distractive, seri de dans.

concertat 
Lukacsy, 
Lucaciu, 
fi seara, 
Filarmo- 

con-

OMSK 1 (Agerpres). — în după- 
amiaza zilei de 1 martie, delegația 
C.C. al P.M.R., care călătorește spre
R. P. Chineză, unde va face o vizită 
prietenească, a sosit la Çtmsk.

La aterizarea avionului delegația a 
fost întîmpinată de N. K. Golikov și
S. I. Maniakin, primi-secretari ai 
comitetelor regionale ale P.C.U.S.

din Omsk pentru problemele indus
triei și agriculturii, precum și de alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

A fost, de asemenea, de față Nico
lae Guină, ambasadorul R. P. 
mîne la Moscova.

Seara, delegația a asistat la 
spectacol folcloric.

hin extinderea tehnologiei moderne
In minele din bazinul carbonifer 

Valea Jiului, volumul lucrărilor de 
susținere modernă a galeriilor este 
în prezent de peste 6 ori mai mare 
decît cel din anul 1959. Extinde
rea procedeelor avansate de arma
re a creat posibilitatea folosirii în 
subteran a utilajelor de mare pro
ductivitate. La exploatarea mi
nieră Lupeni, de pildă, au fost 
mecanizate total, în unele abataje 
frontale, operațiile de extragere a 
cărbunelui. Ca urmare, pe întreaga 
exploatare, productivitatea muncii 
în abataje a crescut cu mai mult de 
35 la sută.

Susținerea modernă capătă cîmp 
tot mai larg de aplicare șl în

L I N I O R I I
"EVo spre sfîrșitul lui 
-“^după două zile de

Ro-

un

miniere
La 

armări meta- 
de decovil

din 
minele

celelalte exploatări 
regiunea Hunedoara, 
de fier Teliuc se fac 
lice cu șină de linie 
scoasă din uz. Tot aici, unele lucrări
se armează cu bolțari prefabricați, 
din resurse locale. Datorită faptului 
că în tot mai multe galerii și aba
taje lemnul este înlocuit cu armă
turi metalice, se asigură realizarea 
de economii și sporirea vitezei de 
înaintare. Față de consumurile din 
1959, în minele din Valea Jiului și 
ale Trustului minier Deva în 1963 
s-a înlocuit o cantitate de material 
lemnos pentru care ar fi fost ne
voie să se taie aproximativ 150—» 
160 ha de pădure.

a D. TIRCOB

Ultimii purtători ai ștafetei au sosit la Glina. Foto : A. Cartojan

ștafetei culturale,
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februarie cînd, 
ninsoare în- 

crîncenaful Boreas își mîna hergheliile 
pesfe înfinsele meleaguri moldovene, 
pătrunzîndu-te pînă la oase cu suflarea 
lor rece de gheafă.

Pe un asemenea ger, cînd se spune 
că pînă și pietrele crapă, un tractor sin
guratec suia pe coama dealului trăgînd 
după el stîlpi de beton. Omul stătea 
țeapăn la manete, încotoșmănat într-o 
șubă cu gulerul ridicat, cu o căciulă în
desată pînă deasupra ochilor. Mustățile 
înghețate i se zbîrliseră. Tractorul înainfa 
încet, ca melcul, scrîșnind din șenile pe 
pămîntul ca de mefal. Părea o arătare, un 
rătăcit căufînd istovit drumul spre așe
zări omenești. Din vreme în vreme omă
tul se ridica în văzduh în trombe mari și 
atunci nu se mai vedea nimic. Mica gîn- 
ganie pe șenile se pierdea în haosul na
turii dezlănțuite. Dar zgomoful neîntre
rupt al motorului fe vestea că omul îna
inta neabătut pe drumul lui.

Undeva în cîmp, departe 
direcția Bîrlad-I vești, îl
niorii... Pe măsură ce 
tractoristul, un om cam la 59 de ani, se 
gîndea mai stăruitor la plăcerea de a cu
prinde în palme o cană cu ceai fierbinte 
și la căldura îmbietoare a așternutului. 
Poate că tovarășii lui au și plecat.

lancu Gherasim ocoli o mică obcină, 
mînîndu-și caii-putere pe cîmp. Și cînd 
se apropie desluși, între cer și pămînt, 
două puncte negre, doi vulturi de înăl
țimi, stînd pe brațul transversal al stîlpi- 
lor de beton. Nu vedea, dar bănuia cen
turile lor de siguranță petrecute pe după 
stîlpi, căștile de proteejie și mîinile, har
nicele mîini care legau cablurile electri
ce trecînd ca lianele de la un stîlp la 
altul, cale de cîfiva kilometri.

Dar și ei l-au văzut. Pe vreme bună, 
mai întîi i-ar fi simțit apropierea prin

de oraș, pe 
așteptau li
se apropia,

zgomoful 
sărind la 
după perdeaua grea de zăpadă spulbe
rată.

— Vine Gherasim. Coborîji, mergem 
barăci I

Să poafă fi auzif, omul de jos strigase 
gura mare.
Liniorii-zburători de pe sfîlp — .Io

nică Eremciuc și Ion Mandache — au 
făcut un semn de zăbavă, Pentru că 
tot erau căfăraji la înălțime, voiau să ter
mine. Cînd unul își sufla în palme, în- 
călzindu-le, celălalt, lucra înainte. Ei, zbu
rătorii, sînt oamenii cei mai buni din 
echipă, floarea liniorilor. Li se spune zbu
rători deoarece, spre deosebire de cei
lalți, ei sînt cei ce leagă conductorii de 
izolatorii de pe stîlp, pe toată lungimea 
rețelei în construcții.

Au lucrat împreună pe multe linii de 
energie electrică : între Suceava și nor
dicul oraș al țării, Rădăuți ; între Mur- 
geni și Berezeni ; între lepureni și Gura 
Idrici. în total cam 200 de kilometri de 
rețea — axe principale pentru racorda
rea comunelor megieșe.

S-a nimerit ca unul să fie contrastul 
celuilalt. Eremciuc este înalt și blond, cu 
o fire iute, plin de neastîmpăr. Manda
che dimpotrivă. Mult mai scund, mai fi
rav și oacheș, esfe de un calm desăvîr- 
șit, luîndu-și parcă sarcina să-l potoleas
că pe celălalt. Sînt din aceeași comună. 
Se duc acasă pe rînd, în zilele libere. 
Unul aduce merinde și vești și pentru ce
lălalt. Doi tovarăși.

Gherasim a oprit tractorul și a început 
să tropăie și să-și vînture mîinile într-un 
fel ciudat, să se dezmorțească. Șuba îl 
făcea și mai scund, decît este. îți vine 
greu să crezi că omul acesta energic, că
lit de munca aspră, va schimba la anul 
tractorul cu un loc la gura sobei. Va ieși 
la pensie. Gherasim zice că nu se gră-

la

In

motorului. Acum l-au zărit ră- bește, rămîne cu ai săi. Cu toate acestea 
100 de metri și dispărînd iară dorul de casă nu-l ocolește nici pe omul 

vîrstnic. Avea în buzunar, încă de dimi
neață, o scrisoare de la nevastă. Nu gă
sise timp s-o citească. Iar acolo, în 
cîmp, nici vorbă s-o poată face.

Echipa a luat cu asalt sania remorcată 
de tractor. Stîlpii de beton aduși de la 
gara Tutova sînt coborîți unul cîte unul. 
Au venit în ajutor și 
Gherasim mai tropăie și 
nile amorțite.

ir iniorii înaintează
Dar rum

ff iniorii înaintează repede cu 
-"^crările. Dar cum muncesc — 

nu șfiu prea mulfi oameni. Este o muncă 
aspră și grea. Vrednică de laudă și de 
cinsfire. Uneori, cînd au de traversat o 
pădure, întreaga echipă se transformă în 
muncitori pădurari. Oamenii faie cu fo- 

mufă trunchiurile de copaci, cu 
le

poarele, 
răngile, Gherasim 
tractorul și le trage 
deschid 
înalfă stîlpi și întind cabluri.

...Nu apucaseră' bine să descarce sa
nia și peste cîmp se vedea gonind un 
autocamion. Venea după ei. Oamenii 
s-au înveselit.. Era lucru de mirare să-i 
mai vezi glumind pe o asemenea vreme. 
„Să freacă înfîi electricienii de înaltă 
tensiune și de gropi adinei” — spuse ci
neva. Așa sînt numiți cei ce sapă gropile 
pentru fundațiile sfîlpilor : electricieni de 
înalfă tensiune și de gropi adînci. S-au 
suit în autocamion și s-au dus. în baracă 
au găsit apa înghejafă. 
ieșeau la iveală coifurile 
lemn. în cuiere atîrnau 
Părea o înjghebare de 
unde o mină de nevastă 
rate minuni.

Alăfurea se află camera inginerului. 
Abia venise și el de pe traseu. O încă
pere de trei mefri pe frei. Două paturi 
de fier, o masă și mulfe, multe cărți 
care fe cheamă și te cuceresc la orele

remorchează cu 
alăturea. Liniorii 

un culoar de 6—8 m. Apoi

zburătorii. Doar 
își vîntură mü

serii pe șantier. Inginerul Emil Basu, șef 
adjunc* al lotului de liniori, ieșit de cu- 
rînd de pe porțile facultății, a învățat 
despre orice, numai un lucru nu l-a 
știut : anume cît de dificilă, cît de plină 
de bărbăție este munca celor ce constru
iesc linii de energie electrică. Acum știa 
și asta.

— Invidiaji pe colegii care au fost 
parfizați în centralele electrice ?

El ridică mirat din umeri.
— Deloc, sincer vorbind, 

șantier călește. Și într-un an 
mai ierni. Apoi ai satisfacția 
iești, să lași în urma ta ceva. Construc
ția de refele electrice a devenit azi o 
meserie în adevăratul înțeles al cuvintu- 
lui,

De sub paturi 
valizelor de 

haine felurite, 
oameni burlaci, 
ar face adevă-

ra-

pa 
nu-

Munca 
nu sînt 
să constru-

ȘT. ZIDARIȚA
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Caracteristic pentru majoritatea 
birourilor organizațiilor de bază de 
la fabrica de confecții și tricotaje 
București este grija pentru înde
plinirea hotărîrilor. La aduna
rea generală de alegeri, comuniștii 
din sectorul 7 au prevăzut în hotă- 
rîre ca biroul organizației de bază 
și conducerea sectorului să anali
zeze cauzele calității necorespunză
toare a unor produse. îndată după 
adunare, biroul organizației de bază 
a constituit un colectiv, alcătuit 
din membri și candidați de partid 
care au pornit „pe fir" de la 
masa de croit pînă la ambalaj. 
Cu acest prilej, ei au constatat 
că materia primă, furnizată de sec
toarele 8 și 9, avea un șir de defec
te, iar la sectorul 7, unde se realiza 
produsul finit, nu exista destulă 
grijă la formarea spanurilor, la sor
tarea produselor croite și se mani
festa o slabă exigență la controlul 
tehnic de calitate.

Referatul întocmit de colectivul 
amintit a fost dezbătut în adunarea 
generală de partid, la care au fost in
vitați secretarii organizațiilor de bază 
de la sectoarele 8 și 9, maiștri, con
trolori de calitate. Aplicînd propu
nerile făcute în cadrul adunării, 
conducerea tehnico-administrativă a 
sectorului a intensificat controlul de 
calitate pe faze de produs, muncito
rii de la spanat și sortat au fost in
struit de către cei mai buni maiștri, 
s-au organizat schimburi de expe
riență. Biroul organizației de bază a 
orientat munca politică spre popu
larizarea fruntașilor în lupta pentru 
îmbunătățirea calității produselor, 
precum și spre combaterea neglijen
ței și a lucrului de mîntuială. Pro
paganda tehnică, gazeta de perete, 
„vitrina calității“ și-au adus și ele 
contribuția la răspîndirea celor mai 
bune metode de lucru. Rezultatele 
acțiunii desfășurate în acest dome
niu n-au întîrziat să se arate. în 
ianuarie calitatea produselor realiza
te în sectorul 7 s-a îmbunătățit, a 
scăzut mult numărul soldurilor.

Perseverență în aplicarea ho-r 
tărîrii adunării de dare de seamă și 
alegeri manifestă și biroul organi
zației de bază nr. 11 de la Fabrica 
de mașini electrice București. în le
gătură cu una din măsurile prevă
zute de hotărîrea adoptată atunci, 
la propunerea biroului organizației 
de bază, conducerea secției a între
prins un studiu privind folosirea fie
cărei mașini.

Paralel cu măsurile organizatorice, 
biroul organizației de bază s-a îngri
jit de îmbunătățirea propagandei 
tehnice. Cei mai buni ingineri din 
uzină au ținut în fața muncitorilor 
expuneri, urmate de demonstrații 
practice, în special despre proce
deele tehnologice de înaltă producti
vitate, iar muncitorii evidențiați în 
întrecere, printre care strungarul 
Ion Stănescu, frezorul Petre Oltea- 
nu,.. au împărtășit tovarășilor de 
muncă din experiența lor în fo
losirea întregii capacități a mașini
lor la care lucrează. Toate acestea 
au contribuit ca în luna ianuarie, cu 
aceleași mașini și același număr de 
muncitori, să se realizeze o produc

ție peste plan cu 10 la sută mai mare 
decît în decembrie.

O experiență bună în organizarea 
îndeplinirii hotărîrilor adunărilor de 
dări de seamă și alegeri au și 
organizațiile de bază de la uzi
nele „Semănătoarea“, IPROFIL, 
„Tehnica lemnului“-Militari, Ate
lierele de reparat material rulant. 
Fabrica de produse lactate și altele.

Nu însă pretutindeni se acordă a- 
tenția cuvenită acestei importante 
probleme. în hotărîrile adoptate de 
organizațiile de bază de la Atelierele 
„9 Mai“ se prevedea ca în ianuarie 
să fie împrospătată agitația vizuală, 
orientînd-o spre sarcinile de plan pe 
anul 1964, spre popularizarea anga
jamentelor luate și a căilor de rea
lizare a lor. Care era situația cu cî- 
teva zile în urmă ? La modelă- 
rie, un panou se referea la angaja
mentul colectivului de a obține în
semnate economii de material lem
nos... în anul 1963, iar pe un panou 
de la sectorul lăcătușărie-montaj 
scria : „Brigada condusă de tov. 
Sandu Dumitrache se angajează ca 
pe luna noiembrie 1963 să realizeze 
planul de producție cu două zile 
înainte de termen“. Și toată această 
agitație învechită se află într-un 
sector unde lucrează secretarul or
ganizației de bază, membrii birou
lui și organizatorul grupei sindicale.

De altfel, aci n-au fost înfăptuite

bruarie au trecut la aplicarea pre
vederilor hotărîrilor adunărilor de 
dări de seamă și alegeri.

Explicația reală trebuie căutată în 
stilul de muncă defectuos al birou
rilor organizațiilor de bază de aici, 
în slabul control al aplicării hotărî
rilor, exercitat de comitetul de 
partid. Aceasta reiese și din ur
mătorul fapt : de curînd, comi
tetul de partid și conducerea ad
ministrativă au întocmit un plan 
comun de măsuri în vederea în
deplinirii planului de producție pe 
anul în curs ; în acest plan de 
13 pagini nu se amintește măcar un 
cuvînt despre hotărîrile adunărilor 
de dări de seamă și alegeri. Oare 
ele nu obligă la nimic comitetul de 
partid de la Atelierele „9 Mai“ ?

Astfel de neajunsuri se constată 
și în alte cîteva organizații din ra
ionul 16 Februarie. Ele reflectă, 
desigur, și unele deficiențe în 
munca comitetului raional. Ce-i 
drept, la recenta instruire a secre
tarilor organizațiilor de bază s-a 
discutat despre controlul îndeplinirii 
hotărîrilor, iar seminarul pe această 
temă a fost urmat de un schimb de 
experiență între secretarii organi
zațiilor. La începutul lunii fe
bruarie, într-o consfătuire de lu
cru cu secretarii comitetelor de 
partid, au fost dezbătute măsu
rile organizatorice și politice ce tre-

Membrii biroului organizației de bază de la întreprinderea „Electro
tehnica" discută despre felul în care se aduc la îndeplinire hotărîrile 

luate în adunarea generală de alegeri Foto : M. Cioc
decît parțial și alte prevederi 
ale hotărîrilor adunărilor de a- 
legeri, cum sînt cele referitoare la 
îmbunătățirea propagandei tehnice, 
repartizarea de sarcini concrete tu
turor membrilor și candidaților de 
partid etc. „Timpul a fost prea 
scurt“ — susține tov. Marin Andrei, 
responsabil cu propaganda și agita
ția în comitetul de partid. Dar, 
în același timp, cele mai multe 
organizații de partid din întreprin
derile și instituțiile raionului 16 Fe-

buie luate în această privință. Lu
cruri bune desigur, dar aceasta nu e 
destul ; instructajele ținute la nive
lul raionului trebuie să fie îmbinate 
cu o îndrumare sistematică pe teren. 
Numai controlul permanent și aju
torul concret dat birourilor, din par
tea comitetului raional de partid, 
vor asigura îndeplinirea întocmai a 
hotărîrilor adoptate cu ocazia adu
nărilor de dări de seamă și albgeri 
în organizațiile de bază.

S. STÄNEL

Acolo ide

Casele sînt înșiruite de-a lungul 
unei ulițe lungi. Un pîrîiaș înghețat 
împarte comuna în două. Muntele 
Zmeurăț are cușmă de omăt.

— Unde-i gospodăria colectivă ?
— Dincolo de podeț.
E duminică după-amiază. Tempe

ratura — cu mult sub zero grade.
Iată și podețul și, dincolo de el, 

gospodăria colectivă. Astăzi la Bă- 
trîni (în raionul Teleajen) e zi de 
petrecere în colectivă. Ciobanul 
Gheorghe M. Radu se însoară cu 
Elena Voinea, colectivistă în briga
da I de cîmp. Porțile gospodă
riei sînt larg deschise. Lăutele 
cintă, acordeoanele la fel. Colecti
viștii s-au adunat aici în număr 
mare — parcă întreaga comună. In 
mijloc, tineri și oameni mai în 
vîrstă bătucesc ritmic pămîntul, 
prinși în vîrtejul unei hore. (In fo
tografia de mai sus, o imagine din 
timpul petrecerii).

...Hop ș-așa, perinița mea. Se cîn- 
tă perinița. Cîntecul le este drag 
nuntașilor de aici. In această co
mună — în Bătrîni — își are obîr- 
șia „Perinița", cîntecul care a trecut 
de mult granițele țării, unind în ju
rul melodiei sale optimiste mii și mii 
de mîini, la atîtea festivaluri ale ti
neretului. De la bătrînii din sat a- 
flăm că jocul „Perinița“ s-a născut, 
pare-se, tot la o nuntă.

S. UTAN

UN CONCURS
O sală de spectacole modernă, ele

gantă, aflată pe una din străzile- de cen
tru ale orașului Constanța. Președinți de 
gospodării colective, directori de G.A.S., 
ingineri agronomi, brigadieri și șefi 
de echipe, oameni în toată firea parcă 
nu-și găsesc locul în scaune. Sînt emo
ționați asfemenea școlarilor înainte de 
împărțirea premiilor la sfîrșiiul unui an 
de muncă, atîfa doar că activitatea și-au 
desfășurat-o nu între pereții unei săli de 
clasă ori camere de studiu, ci pe întin
derea a zeci de mii de hectare de pă- 
mînt. Dar să vedem concret despre ce 
este vorba...

Pe la începutul lui 1963 Comitetul re
gional de partid Dobrogea a inițiat un 
concurs închinat porumbului. De data 
aceasta nu mai era vorba de o întrecere 
între cîteva gospodării vecine, ci au fost 
antrenate în concurs 169 gospodării co
lective. (Au participat și numeroase gos
podării de stat sau brigăzi ale acestora ; 
în cele ce urmează ne vom referi doar 
la gospodăriile colective). Un ase
menea concurs ridicat la scara unei 
regiuni întregi firește că implica un stu
diu amănunțit al condițiilor pedoclima
tice din fiecare zonă, o bună cunoaștere 
a fertilității solului din zonele respective. 
Bazați pe această cunoaștere, specialiștii 
Consiliului agricol regional au stabilit ci
frele minime de plan privind producția 
de porumb boabe la hectar. Suprafața de 
teren a cărei cantitate de recoltă urma 
să freacă prin sita concursului s-a ridicai 
la aproape două sute cincizeci de mii de 
hectare.

Bătălia a început odată cu pregătirea 
ogoarelor și însămînțatul și a căpătat 
maximum de intensitate în perioada în
treținerii plantelor. Nu puține au fost 
cazurile cînd emoția, acolo în cîmp, a

2»

ÎNAINTE DE TERMEN

Colectivul sectorului motoare de 
la Uzinele „23 August" din Capitală 
întîmpina greutăți la prelucrarea 
cămășilor de cilindru. Apăreau des 
fisuri care făceau ca unele piese să 
fie rebutate. Rebuturile se datorau 
faptului că la turnătorie cămășile de 
cilindru se prelucrau prin metode 
necorespunzătoare. Pentru înlătura
rea acestei deficiențe se impunea 
înzestrarea turnătoriei cu o mașină 
specială de turnat centrifugal în 
cochile. Mașina urma să o execute 
sectorul de sculărie generală din în
treprindere. Muncind sîrguincios, co
lectivul sectorului și-a îndeplinit 
sarcina cu 15 zile mai devreme. Ma
șina a început să funcționeze. în fe
lul acesta au fost reduse la zero re
buturile la acest reper, iar producti
vitatea muncii s-a dublat. (De la 
C. Fîciu, strungar).

FIER VECHI
PENTRU OȚELĂRH

în primele două luni ale acestui 
an colectivul atelierului de reparat 
material rulant Bucur ești-triaj a co
lectat și a expediat oțelăriilor 500 000 
kg de fier vechi și 30 000 kg de fon
tă veche. în această acțiune s-au 
evidențiat muncitorii din serviciul 
de aprovizionare și transport al ate
lierului. (De la C. Zaharia, munci
tor).

PREGĂTIRI PENTRU
CAMPANIA DE PRIMĂVARA

Colectiviștii din Dridu, raionul Ur- 
ziceni, fac ultimele pregătiri în ve
derea începerii campaniei agricole 
de primăvară. Inventarul agricol este 
reparat. întreaga cantitate de sămîn- 
ță din soiurile cele mai productive 
a fost condiționată. S-au obținut și 
probele de laborator. De cîteva zile 
au început să revizuiască utilajul 
pentru cele 300 ha culturi irigate. 
Pentru grădina de legume au con
fecționat 300 000 araci și au pregă
tit peste 1 000 mp răsadnițe. (De la 
Vasile Zamfir, colectivist).

BUCHETUL DE FLORI

La Combinatul chimic din Tîrnă- 
veni a devenit o tradiție să fie săr
bătoriți tovarășii de muncă cînd ies 
la pensie. Recent, în sala de festivi
tăți a clubului i-au fost aduse mul
țumiri comunistului Gheorghe Mol
dovan, pentru munca neobosită de 
peste două decenii și jumătate în a- 
ceeași întreprindere. I-au fost ofe
rite daruri și un buchet de 
flori care număra atîtea fire cîți to
varăși a calificat electricianul Ghe
orghe Moldovan. (De la Ion Hasașiu, 
activist cultural). ,

SEMINAR CU ACTIVIȘTII 
CULTURALI

Activiștii culturali din raionul Bis
trița și-au împărtășit în cadrul unui 
seminar experiența și metodele cele 
mai bune de muncă în acțiunea de 
răspîndire a cunoștințelor cultural- 
științifice la sate. Lecțiile teoretice 
au fost urmate de cîteva demonstra
ții practice. Căminul cultural din 
cartierul Unirea-Bistrița a prezen
tat o seară de experiențe științifice 
și un concurs „Cine știe, cîștigă“ pe 
o temă din domeniul zootehniei, la 
care au participat tineri colectiviști 
de la G.A.C. din localitate. (De la 
St. Dănilă, profesor).

DOUA BACURI
LANSATE LA APA

Constructorii de nave de la Uzi
nele mecanice Tr. Severin au lansat 
recent la apă, înainte de termen, 
două bacuri de cîte 100 tone. Car
goul nr. 4, de 1 000 tone se află la 
montaj, iar lucrările la cargoul nr. 3 
și la cele două șlepuri, primele din 
producția acestui an, sînt mult avan
sate față de grafic. La aceste rezul
tate au contribuit în mare măsură 
echipele conduse de Gh. Ticu, Nico
lae Pocreanu, Ilarie Tînjală. (De la 
Anghel Richițeanu, tehnician, Ion 
Marinescu, sudor).

fost mult mai puternică decît aici în 
sală cînd se așteaptă rezultatele. Nu-i 
lipsită de haz întîmplarea colectiviștilor 
din Potîrnichea deși cînd s-a petrecut a- 
ceastă întîmplare numai de haz nu le 
ardea lor... Cele 360 de hectare cu po
rumb le-au însămînțat la o adîncime 
ceva mai mare decît prevedeau in
strucțiunile tehnice. Fusese o scăpare l 
Nu. Așa indicase inginera agronom Dido- 
na Matei considerînd că rădăcina plantei 
fiind mai adînc înfiptă în pămînt va re
zista mai ușor unei eventuale secete. Nu
mai că se apropia prima prașilă iar po
rumbul încă nici gînd să răsară. Vecinii 
din Bărăganu și Topraisar care începuseră 
prășitul își dădeau coate și rîdeau pe sub 
mustăți zicînd că nu în fundul pămîntu- 
lui se caută apa ci pe cer. Firește că la 
Potîrnichea cei mai slabi de înger o cam 
băgaseră pe mînecă. Ba, cînd s-au mai 
auzit și unele critici din partea raionului 
au fost convinși că recolta lor va fi com
promisă.

— Nu cumva am dat cu bîta-n baltă, 
tovarășă Matei ? o întreba, tot mai în
grijorat, președintele Ghiță lordache pe 
ingineră.

— De loc. O să le dovedim că noi 
am avut dreptate, răspundea aceasta fără 
irmă de panică.

Și iată că au început să apară primele 
lire ce păreau orbiie de lumina soare
lui. Firește că la Potîrnichea vremea pri
mei prașile a venit mai tîrziu. Spre mi
rarea tuturor însă, pe cînd aci se exe
cuta această lucrare, pe ogoarele veci
nilor porumbul prinsese un început de 
culoare galbenă, semn că seceta își fă
cea simțită apropierea. Insă pe tarlalele 
din Potîrnichea a întilmt o rezistență în- 
dîrjită din partea colectiviștilor prin cele

opt prașile mecanice și manuale asigu
rate, prin îngrășăminte date din belșug 
și, să nu uităm, adîncimea la care fusese 
băgat bobul de sămînță în pămînt. In 
felul acesta, de unde planul prevedea 
(potrivit legilor concursului) o producție 
de 4 000 kg porumb boabe la ha s-au 
obținut 5 157 kg în medie pe întreaga 
suprafață. Rezultate la fel sau aproape 
la fel de frumoase au obținut și gospo
dăriile colective din Ciocîrlia de Sus, 
Valea Dacilor, General Scărișoreanu și 
Palazu Mare. Toate cinci au urcat pe po
diumul învingătorilor, primind drept răs
plată premiul I și medalia de aur.

Premiul doi (medalia de argint) și pre
miul III (medalia de bronz) au primit 
încă douăzeci de gospodării colective. 
De remarcat următorul lucru : nici una 
din aceste gospodării nu a dat sub trei 
mii de kg porumb boabe la hectar.

Un fapt în plus care dovedește exigen
ța concursului este acela că nici o bri
gadă sau echipă de colectiviști partici
pantă n-a avut un plan mai mic de 3 450 
kg porumb boabe la hectar și nici una nu 
s-a prezentat cu mai puțin. Stai și te în
trebi : să fie același teren dobrogean 
vestit prin puținătatea recoltelor ce se 
obțineau de pe el ? La drept vorbind, nu 
mai este același pentru că, în primul 
rînd, oamenii nu mai sînt aceiași. La 
îndemnul și cu sprijinul partidului, colec
tiviștii dobrogeni și-au transformat pă- 
mînfurile înfr-o adevărată grădină.

Și dacă la concursul din anul trecut 
s-au împărțit 71 de premii și diplome, în 
acest an, cînd vor fi antrenate în noul 
concurs toate unitățile agricole socialiste 
din regiune, numărul celor răsplătiți va fi 
cu mult mai mare...

GH. VLAD

Luni, 2 martie, ora 20, 
studioul Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu” va pre
zenta în sala Dalles o seară 
de sonate — creații ale tine
rilor compozitori, cadre di
dactice la conservator.

Marți, 3 martie, ora 20, 
studioul Conservatorului va 
prezenta la sediul său din 
str. Știrbei Vodă nr. 33 o au
diție „A. Schönberg", în ca
drul ciclului „Figuri de com
pozitori contemporani". Va 
vorbi muzicologul George 
Bălan.

Joi, 5 martie, ora 19,50, 
orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii dirijată de losif 
Conta va prezenta în studioul 
Radioteleviziunii un concert 
simfonic. Tn program : Prelu
diu simfonic de Ion Dumitres
cu ; Patru lieduri pentru so
prană și orchestră de R. 
Strauss. Solistă : Elisabeta 
Neculce-Carțiș ; Simfonia a 
Vll-a în La major de Beetho
ven.

Vineri, 6 martie, ora 20, 
în sala Dalles va avea loc un 
recital vocal-insirumental sus
ținut de studioul Conservato
rului „Ciprian Porumbescu". 
In program lucrări de Beetho
ven, Prokofiev, A. Mendel
sohn, Baselaire.

Sîmbătă, 7 martie, ora 20, 
orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat „George Enes
cu", dirijată de Mircea Ba- 
sarab, artist emerit, va pre
zenta în studioul Radiotelevi
ziunii un concert simfonic. In 
program : Concert pentru 
pian și orchestră nr. 2 de 
Pascal Bentoiu. Solistă : Sofia

muzicală
Cosma ; „Ioana pe rug* — 
oratoriu dramatic pentru reci
tatori, soliști, cor de copii, 
cor mixt și orchestră — de 
H. Honegger. Recitatori : Ta
tiana lekel, Fory Efterle, Sep- 
timiu Sever, artiști emeriți, 
Nicolae Gafton, Marius Rintz- 
ler. Soliști : Arta Florescu, ar
tistă a poporului, Emilia Pe
trescu și Ion Piso, artiști eme
riți, Martha Kessler, Nicolae 
Gafton, Marius Rintzler. Con
certul va fi repetat duminică 
8 martie, ora 11, în aceeași 
sală.

Sîmbătă, 7 martie, ora 20, 
în studioul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" din 
str. Știrbei Vodă nr. 33 va a- 
vea loc un concert „Beetho
ven" prezentat de orchestra 
de studenți dirijată de Paul 
Popescu. In program : Con
certul pentru vioară și or
chestră în Re major. Solist : 
H. Habenicht ; Simfonia a 
lll-a „Eroica".

Duminică, 8 martie, ora 10, 
în sala mică a Palatului R. P. 
Romîne va avea loc un con- 
cert-lecție pentru elevi cu 
tema „Muzica cu program" 
organizat de Filarmonica de 
stat „George Enescu". Confe
rențiar : V. Cristian.

La ora 20, în aula Univer
sității din București va avea 
loc un concert „Shakespeare 
și muzica inspirată de opera 
sa", din ciclul „Muzica — 
Poezia — Pictura”. Conferen
țiar : Mihnea Gheorghiu. In
terpret : lolanda Mărculescu 
și Dan lordăchescu, artiști 
emeriți, Dorothea Palade, Ion 
Buzea, Daniel Podlovski.

Premieră ia Teatrul

Național din Cluj
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Pe 

scena Teatrului Național din Cluj a 
fost prezentată în premieră piesa 
„Omul care rîde“ de Günther Wei
senborn, adaptare scenică după 
Victor Hugo. Rolurile principale au 
fost interpretate de actorii Ion Tu- 
dorică. Viorica Cernucan, Ion Tîl- 
van, artist emerit, Maia Țipan, Totu 
Coloman, Silvia Ghelan și Cornel 
Sava. Regia aparține lui Constantin 
Anatol, iar scenografia lui Mircea 
Matcaboji.

ÎN COLECȚIA

„BIBLIOTECA PENTRU TOȚI"

In colecția „Biblioteca pentru toți" 
a Editurii pentru literatură vor a- 
părea în lunile martie și aprilie : vo
lumul de nuvele „Cîștigătorul nu ia 
nimic" de E. Hemingway, „Eulenspie
gel“ de De Coster în două volume, 
„Teatru" de Camil Petrescu (cele 
două volume vor cuprinde : „Sufle
te tari", „Jocul ielelor", „Mitică Po
pescu“, „Act venețian", „Danton“, 
„Bălcescu"), romanul „Un om feri
cit“ de Moricz Zsigmond, un volum 
de snoave populare — „De-ale lui 
Păcală", „Richard al III-lea“ de 
Shakespeare.

Joi seara a avut Ioc la Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîno un spectacol cu opera „Paiațe" — pre
zentată într-o nouă versiune scenică. In fruntea dis
tribuției a apărut artistul poporului Nicolae Herlea, 
revenit în țară după turneul întreprins în Italia, unde 
a cîntat în șase spectacole pe scena renumitului tea
tru „Scala" din Milano. în fotografie : Nicolae Herlea 

în „Paiațe".

Poezia în arenă
Artă a curajului și agilității, a 

luptei voioase cu... gravitația te
restră, a fanteziei și rîsului, circul se 
bucură și azi, ca și în urmă cu mi
lenii, de o largă popularitate în rîn- 
durile spectatorilor de toate vîrstele. 
Găzduiți într-o clădire invidiată de 
mulți artiști de peste hotare, maeștri 
bucureșteni ai arenei au toate con
dițiile pentru a realiza spectacole de 
înalt nivel tehnic și artistic, pentru 
a-și dezvolta necontenit măiestria, 
inventivitatea.

Ultimele spectacole ale circului de 
stat au vădit preocupări noi, care me
rită a fi semnalate. După o vrednică 
de atenție încercare de a teatraliza 
reprezentația de circ, de a-i oferi un 
fir conducător, un „subiect“ (este 
vorba de spectacolul „Aventurile lut 
Don Quijotte în arenă"), iată că pe 
arena bucureșteană a fost prezentat 
un program („Circul florilor de 
gheață") alcătuit cu intenția de a 
readuce poezia în arenă. Spunem „a 
readuce" deoarece la originile sale, 
în antichitate, arta circului era in
disolubil legată de poezie, reprezen
tațiile acrobatice însoțind, în chip fi
resc, reprezentații dramatice sau li
rice.

Ideea, în mod evident fertilă, a 
realizatorilor spectacolului a fost de 
a țese întreaga desfășurare a pro
gramului pe o canava de versuri 
despre iarnă ale poeților noștri cla-

SÄPTÄNlNA ACEASTA
Foto Haber — producție a studiou

rilor „Hunnia" (R. P. Ungară). Film 
de aventuri în regia lui Zoltăn 
Vărkonyi.

Scano Boa — coproducție ltalo- 
spaniolă, după romanul lui G. A. 
Cibotto. Regia : Renato Dall'Ara. In
spirat dintr-un fapt real petrecut In 
anul 1954 în delta Padului, filmul 
redă un episod dramatic din viața 
pescarilor italieni.

Renul alb — producție a studiou
rilor finlandeze. Regia : Erik Blom
berg. Filmul redă o veche legendă 
populară laponă. A fost distins cu 
Premiul internațional pentru filme 
legendare la Cannes, în 1953.

La cinematograful „Timpuri Noi* 
— un nou program de scurt-metraje 
romînești : „Ochii orașului meu".

PE EERAME

sici și contemporani. Stihuri, în 
general bine alese, din opera 
lui Vasile Alecsandri și Geor
ge Topîrceanu, Tudor Arghezi și 
Ion Minulescu, Mihai Beniuc și Oti- 
lia Cazimir, rostite cu măiestrie de 
artiști de seamă ai scenei romînești 
ca Ion Finteșteanu, Costache Anto- 
niu, Radu Beligan, Clody Bertoia, 
Fory Eterle etc., au slujit drept in
genios pretext și, în același timp, 
drept comentariu liric al unor nu
mere de circ' care ne-au apărut, în 
însăși execuția lor, în bună măsură 
transfigurate de fiorul poeziei. Dresu
ra de urși realizată cu precizie și cu 
veselă fantezie de Ion Vîntoiu, în
drăznețele Salturi prin aer ale 
acrobaților Traian și Carolina Ganea, 
Emil Petrescu, Jean Pândele, Petre 
Arbănaș, N. Dobrovolschi, grația și în- 
demînarea trapezistelor Angela Ful- 
ga-Postulache și Mariana Puf, ca și 
alte numere din program s-au în
scris cu mult firesc pe orbita poetică 
a întregii reprezentații. Din păcate, 
nu la aceeași înălțime s-a aflat și par
tea comică a spectacolului. Comici ta- 
lentați ca Tonino și Sache au fost 
de multe ori distonanți cu restul an
samblului, datorită sărăciei de ima
ginație șl umor a momentelor inter
pretate. Îmbogățirea și împrospăta
rea continuă a numerelor comice — 
parte integrantă a oricărui reușit 
spectacol de circ — se cuvine a se 
afla pe viitor în mai mare măsură 
în atenția scenariștilor și artiștilor.

Căutările înnoitoare pe care le-a 
reliefat ultimul spectacol al circului 
bucureștean — autori ai scenariului: 
C. Țipa, M.M. Gheorghiu, I. C. But- 
naru, A. Sache, C. lonescu (primii 
doi fiind și regizorii reprezentației), 
coregrafia : Stere Popescu, consul
tant artistic : Mircea Șeptilici — sînt 
o bună făgăduială, pe care iubitorii 
artei circului o așteaptă la un și mai 
înalt nivel onorată în cadrul viitoa
relor spectacole.

VICTOR BÎRLĂDEANU

„Barbu lăutarii“ în turneu
Orchestra „Barbu Lăutaru" a Fi

larmonicii de stat „George Enescu' 
întreprinde, la începutul lui martie, 
un turneu în țară. Cu acest prilej se 
vor prezenta concerte de muzică 
populară la Filiași, Turnu Severin, 
Reșița, Oțelul Roșu și Lugoj. Orches
tra, dirijată de Ionel Budișteanu, ar
tist al poporului, va avea soliști pe 
Maria Lătărețu, artistă emerită, Ana 
Ispas, Minodora Nemeș, Vlad Dioni- 
sie. Ion Cristoreanu.

CINEMA @ T E L E V U I U H
CINEMATOGRAFE — Șeherazada - 

film pentru ecran panoramic : Sala Pa
latului R. P. Romîne (orele 20. cu seria 
de bilete nr. 1 010), Patria (bd, Magheru 
nr. 12—14). Foto Haber : Republica (bd. 
Magheru nr. 2). București (bd. 6 Martie 
nr. 6), Excelsior (bd 1 Mal nr. 174), Fe
roviar (Calea Grlvlțel nr. 80).Scano Boa : 
Carpați (bd. Magheru nr. 29), Festival 
(bd. 6 Martie nr. 14), înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștli-Noi), Grivița 
(Calea Grivlțel — Podul Basarab), Fla
mura (Șos. Giurgiului nr. 155). Renul 
alb : Capitol (bd. 6 Martie nr. 16). Va
lea vulturilor : Victoria (bd. 6 Martie 
nr. 7), Unirea (bd 1 Mai nr. ■ 143). Pași 
spre lună : Centrai (bd. 6 Martie nr. 2). 
Bucegi (bd. 1 Mai nr. 57). Jurnalul Annei 
Frank — cinemascop : Lumina (bd. 6 
Martie nr. 12). Pisica de mare : Union 
(str. 13 Decembrie nr. 5—7). Program de 
filme pentru copii (dimineața) : Doina 
(str. Doamnei nr. 9). Nu-i loc pentru a! 
treilea (după-amiază) : Doina. Rusalka 
— cinemascop : Giulești (Calea Giuleștl 
nr. 56) Medicamentul care ucide (am
bele serii) : Cultural (Piața I Pintilk 
nr. 2) Qivitoq : Dacia (Calea Grlviței 
nr. 137) Cascada diavolului ; Buzești 
(str. Buzești nr 9—11) Flacăra (Calea 
Dudești nr. 22), Cosmos (bd. 30 Decern 
brie nr. 89). Misterele Parisului — cine 
mascop : Crîngași (Șos. Crîngașl nr. 42). 
Locotenent Cristina : Tomis (Calea Vă
cărești nr. 21). Melodia (Șos. Ștefan cel

Mare, colț cu str. Llzeanu), Modern 
(Piața G Coșbuc nr. 1). Podul : Vitan 
(Calea Dudești nr. 97). Viață sportivă : 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127) Noi, doi, 
bărbații ; Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 
221), Volga (Șos I. Pintilie nr. 61). Re
vista de la miezul nopții i— cinemascop 
Popular (str Mătăsari nr. 31). Elena din 
Troia — cinemascop : Arta (Calea Călă
rași nr. 153). Hoțul din San Marengo: 
Moșilor (Calea Moșilor nr. 221). Ferentari 
(Calea Ferentari nr. 86). Cotroceni (Șos 
Cotrocehi nr. 9) Omul cu ricșa — cine 
mascop : Aurora (bd. Dimitrov nr. 118) 
A dispărut o navă : Viitorul (str. M. 
Eminescu nr. 127). Cu toții acasă : Co- 
lentlna (Șos. Colentina nr. 84). Era 
noapte la Roma (ambele serii) : Fio 
reasca (str. J. S. Bach nr. 2). Haiducul 
de pe Ceremuș : Luceafărul (Calea Ra 
hovel nr. 118). Mi-am cumpărat un tată
— cinemascop ; Progresul (Șos Giurgiu 
lui nr. 3) Tudor (ambele serii) : Lira 
(Calea 13 Septembrie nr. 196). Călătorie 
in aprilie : Drumul Sării (str. Drumul 
Sării nr. 30). Inculpatul ,1040“ : Pacea 
(bd. Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE - Orele 19,00 _ Jurna 
Iul televiziunii. 19,10 - Știință șl teh
nică pentru tineretul școlar : Cum se 
produce și se transportă energia elec
trică — în vizită la Muzeul tehnic. 19,40
— Filmul „A fost chemată și clasa a 
V-a“. 21,20 — Un înaintaș al muzicii ro-

mîneștl : Gheorghe Dima, prezentare de 
Ioana ștefănescu. 21,50 - Telesport. tn 
încheiere — Buletin de știri și buletin 
meteorologic

COM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut u- 

meda, cerul a fost variabil, mai mult a- 
coperit în sudul și estul țării, unde au 
căzut precipitații sub formă de ninsoare 
Izolat în Banat și Oltenia s-au semnalat 
burniță și ploaie Vîntul a suflat potri
vit cu intensificări pînă la tare din 
Cîmpia Dunării și Dobrogea, predomi- 
nind din sectorul nord-est. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 7 grade la Gurahonț și mi
nus 4 grade la Suceava-Salcla. Local in 
regiunea de munte s-a produs ceață.

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile : Vremea se răcește treptat. în- 
cepînd din nord-vestul țării. Cerul va fi 
variabil, temporar nbros. Vor cădea pre
cipitații mai ales la începutul intervalu
lui. vînt slab pînă la potrivit din nord- 
vest. Temperatura în scădere, mai ales 
in nordul țării. Minimele vor fi cuprin
se între zero grade și minus 10 grade 
maximele între minus 5 grade și plus 5 
grade. Ceață locală In București : Vre
mea se menține în genera] umedă, cu 
cerul variabil, temporar noros. Vor că
dea precipitații slabe. Temperatura în 
scădere ușoară
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S-A DAT STARTUL
LA „INTERNAȚIONALELE" BE TENIS BE MASA ME ANGLIEI

Bomînki a cucent doua titluri

INFORMAȚII

întâia zi a primăverii, deși nu 
îndeajuns de prietenoasă pentru 
sporturile în aer liber, a marcat 
începerea celei mai importante 
competiții sportive a anului — 
Spartachiada republicană. Prime
le întreceri s-au bucurat de par
ticiparea numeroasă și entuziastă 
a iubitorilor de sport de la orașe 
și sate, ca și de prezența unor ma
eștri emeriți și maeștri ai sportu
lui, care au dat sfaturi sau au fă
cut demonstrații cu prilejul des
chiderii oficiale a Spartachiadei. 
Paralel cu manifestațiile sportive

La Craiova, în 
raioanele Baia de 
Aramă, Băilești, Ca
lafat, Caracal și 
în alte localități din 
regiunea Oltenia, au 
avut loc ieri pri
mele întreceri. în 
fotografia de mai sus 
un grup do eleve 
de Ia Grupul școlar 
agricol luînd star
tul în proba de cros.

Ploiești. — Sala 
clubului sportiv Pe
trolul. Tinerii mun
citori Marian Turcu 
și Constantin Rădu- 
canu, do Ia uzine
le „1 Mai” își în
cearcă forfclo la 
trîntă (fotografia din 
dreapta). 

au avut loc festivități cultural-ar- 
tistice, la care și-au dat concursul 
echipe de teatru, formații corale și 
de dansuri. In întreprinderi, insti
tuții, școli, universități, la sate, 
consiliile asociațiilor sportive, în 
colaborare cu organizațiile sindi
cale și de U.T.M., au început din 
timp (și vor continua) pregătiri 
pentru ca Spartachiada să cunoas
că un succes deplin.

Redăm mai jos cîteva imagini 
de la concursurile inaugurale ale 
Spartachiadei republicane.

Cu prilejul inau
gurării primei ediții 
a Spartachiadei re
publicane, cluburile 
bucurcșteno Dinamo 
și Gloria au organi
zat pe terenurile și 
in sala de sport din 
Earcul Dinamo un 

ogat program cul- 
tural-sportiv. Foto
grafia de sus pre
zintă un aspect din 
timpul festivității de 
deschidere a între
cerilor.

Șahul, sport foar- 
te popular, a atras 
chiar din prima zi 
a Spartachiadei nu
meroși amatori. In 
fotografia din stin
gă — tineri munci
tori și elevi din Plo
iești fac primele 
mutări pe tabla de 
șah.

LONDRA 1 (Ägerpres). — Maria 
Alexandru și Dorin Giurgiucă s-au 
comportat remarcabil la campiona
tele internaționale de tenis de masă 
ale Angliei, care au luat siîrșit 
sîmbătă noaptea la Brighton. Pen
tru a doua oară consecutiv, cam
pioana țării noastre Maria Alexan
dru a cîștigat proba de simplu, în- 
trecînd în finală cu 21—9 ; 21—14 ; 
24—22 pe Shannon (Anglia). In pri
mele două seturi, Maria Alexandru 
a făcut o adevărată demonstrație, 
utilizînd o variată gamă de lovituri, 
care i-au permis să cîștige catego
ric. Spectatorii au aplaudat-o pen
tru jocul ei complet și eficace. 
Tînărul Dorin Giurgiucă și-a înscris 
pentru prima oară numele pe lista 
învingătorilor probei de simplu a a- 
cestei tradiționale competiții. In fi-

Fotbalul în actualitate
Surprize în K. P. Romme“

A devenit aproape tradiție ca în 
meciurile pentru competiția fotba
listică dotată cu „Cupa R. P. Romî- 
ne" echipele de categorii inferioare, 
cu mai puțină experiență, să cîștige 
în fața unor formații de categorie A, 
binecunoscute. Printre surprizele 
„șaisprezecimilor" de finală ale Cu
pei, care s-au desfășurat ieri după- 
amiază în 14 orașe din țară, trebuie 
menționată în primul rînd victoria 
echipei C.I.L.-Blaj, care a reușit să 
elimine din întrecere tocmai pe de
ținătoarea trofeului, Petrolul Ploiești. 
Puțin așteptate sînt desigur și capo
tările altor formații fruntașe ale fot
balului. Astfel, alte cinci echipe de 
categoria A (Știința Cluj, Steagul 
roșu, U.T.A., Siderurgistul, Progresul) 
atl fost nevoite să părăsească tere
nul învinse. Surprinde apoi faptul că 
pînă și Progresul, care cu cîteva 
zile în urmă susținuse cu destul suc
ces un turneu peste hotare, a pier
dut meciul. Ieri după-ainiază, jucînd 
pe terenul „Timpuri noi", această 
echipă a fost întrecută cu 1—0 de 
formația Flacăra roșie. Unicul punct 
al partidei a fost înscris în repriza 
secundă.

Corespondentul nostru pentru re
giunea Maramureș ne-a transmis că 
la Baia Mare, Minerul din localita

PITEȘTI. Steaua
PITEȘTI (coresp. „Scîuteii“). — In 

fața a peste 10.000 de spectatori s-a 
desfășurat ieri la Pitești jocul restanță 
între echipele de categoria A, Steaua 
și Dinamo din localitate. Deși bucu- 
reștenii sînt victorioși, se poate spune 
că de-a lungul celor 90 minute jocul a 
fost echilibrat. în repriza I, dinamo- 
viștii, folosind mingi în adîncime, s-au 
apropiat mai des de poarta oaspeților ; 
ocaziile de gol sînt însă ratate, apăra
rea oaspeților, în frunte cu Petescu, 
jucînd foarte bine. în această repriză 
jucătorii de la Steaua nu expediază 
spre poarta localnicilor decît unul sau 
două șuturi. Repriza secundă a fost 
mai dinamică. Deși jucătorii sînt so
licitați la eforturi fizice deosebite din 
cauza terenului desfundat și alunecos, 
luptînd din răsputeri ei creează faze 
palpitante, fără ca totuși să fructifice. 
Singurul gol este înscris în minutul 85, 
într-un moment cînd nimeni nu se 
aștepta, de către Crăiniceanu, dintr-un 
unghi destul de dificil. A fost apre
ciată atmosfera de sportivitate în care 
s-a desfășurat partida, jocul bun prestat

Agențiile de transmit
• După 4 zile de întreceri au luat sfîr- 

șit la Dortmund campionatele mondiale de 
patinaj artistic. In ultima probă a compe
tiției, olandeza Sjoukje Dijkstra, care în a- 
cest an a cîștigat titlurile de campioană 
olimpică și europeană, a cucerit și titlul 
mondial, totalizînd 2 365,7 puncte.

© In ziua a doua a campionatelor de 
natație ale Australiei, campioana olimpică 
D. Fraser a corectat recordul mondial în

Marîa Dorin
Alexandru Giurgiucă

nală. Dorin Giurgiucă a dispus cu 
3—1 (21—14; 21—18; 11—21;
21—19) de suedezul Johannsson. 
Giurgiucă a jucat cu multă siguran
ță atît în atac cît și în apărare, a- 
cumulînd numeroase puncte și din 

te și-a asigurat victoria în partida 
cu Siderurgistul Galați prin golul în
scris cu capul de Mircea Sasu în re
priza I. Pe un teren moale, pe alocuri 
cu băltoace și zăpadă ambele echi
pe s-au străduit să ofere celor peste 
5 000 de spectatori un fotbal frumos, 
de calitate.

De la Carei ni s-a relatat că dife
rența de valoare între Recolta și Ra
pid București și-a spus de la bun 
început cuvîntul și în final Rapid s-a 
detașat net, cîștigînd cu 4—0, după 
ce la pauză a condus cu 2—0.

Iată rezultatele meciurilor de Ieri: 
C. I. L. Bîaj-Peirolul Ploiești I—0 ; 
Carpați Sinaia-Știința Cluj 3—1 ; Mi
nerul Baia Mare-Siderurgistul Galați
1—0 ; Recolta Carei-Rapid București 
0—4 ; C.S.M. Sibiu-U.T.A. 3—1 ; Tex
tila Si. Gheorghe-Steagul roșu 2—1; 
Flacăra roșie București-Progresul 
București 1—0; A. S. Aiud — Știința 
Galați 3—1; Dinamo Victoria Bucu
rești — Știința Timișoara 1—2; Vic
toria Giurgiu — Dinamo București
1— 3; Răsăritul Caracal — Farul
2— 3; Electromotor Timișoara — 
C.S.M.S. 0—2; Metalul T. Severin — 
C.S.M. Cluj 5—2; Ancora Galați — 
Crișul Oradea 0—4.

— DI eu a m o 1 — 0
de către portarul Matache — într-o 
formă excepțională — Dobrin, Barbu, 
Stelian (de la piteșteni), iar de la 
oaspeți Kôczka, portarul Suciu, Jenei și 
Constantin în repriza a Il-a. Publicul a 
răsplătit în egală măsură efortul ambe
lor formații.

CLASAMENTUL
Dinamo București 12 7 2 3 28 :13 16
Progresul 12 6 4 2 24:20 18
Farul 13 8 0 5 18 :16 16
Petrolul 13 5 4 4 16 : 8 14
Steagul roșu 13 6 2 5 20 :16 14
Steaua 11 6 1 4 31 : 21 13
Rapid 12 5 3 4 22 :23 13
Crișul 13 5 3 5 13 :20 13
U.T.A. 12 5 2 5 15 :10 12
Dinamo Pitești 13 5 2 6 13 : 15 12
C.S.M.S. 13 5 1 7 19 :22 11
Știința Timișoara 13 4 1 8 16 :21 9
Știința Cluj 13 4 1 8 13 :22 9
Siderurgistul 13 3 2 8 11 :20 8

Duminică 8 martie pe stadionul „23 
August“ din Capitală se dispută în cu
plaj încă două restanțe : Dinamo București 
— Rapid și Steaua — Progresul.

proba de 100 m liber, fiind cronometrată cu 
timpul excepțional de 58’’9/10. O altă 
performanță de valoare a realizat înotăto
rul Kevin Berry, în vîrstă de 18 ani, care 
a stabilit un nou record mondial în proba 
de 200 m fluture (2’06’’9/10).

O Cu prilejul unui concurs de atletism 
disputat pe teren acoperit la Baltimore, 
Hayes Jones a stabilit cea mai bună per
formanță mondială în proba de 60 yarzi 
garduri, cu rezultatul de 6”8/10. 

loviturile de „Topspin". După cu
cerirea „Criteriului european" de ju
niori de la Bled (1962), Giurgiucă 
își înscrie acum în palmares o nouă 
victorie de prestigiu repurtată într-o 
competiție internațională de am
ploare care a reunit pe cei mai 
buni jucători din R. P. Ungară, R. S. 
Cehoslovacă, R. S. F. Iugoslavia, 
R. F. Gerrhană, Anglia și alte țări.

Iată celelalte rezultate finale : du
blu bărbați : Fahazi, Rozsas (R. P. 
Ungară) — Bernardth, Johannsson 
Suedia) 3—2 ; dublu femei : Rowe, 
Shannon (Anglia)—Alexandru, Con- 
stantinescu (R. P. Romînă) 3—2 
(19—21 ; 21—12 ; 21—19 ; 18—21 ;
21—19) ; dublu mixt : Rozsas, Lukacs 
(R. P. Ungară)—Negulescu, Alexan
dru (R. P. Romînă) 3—1 (16—21 ; 
21—17 ; 21—19 ; 21—14).

Din cosțul tribunei

CU ȘS FĂRĂ

MÂNUȘI...
După o atît de lungă absență, 

sportul lui Onomastos a reintrat în 
atenția spectatorilor bucureșteni prin 
cele trei reuniuni ale turneului de 
verificare și selecție organizat de 
federația de box. Deși în program fi
gurau prea puține nume sonore, pu
blicul n-a ocolit casele de bilete de 
la Floreasca; unele dispute, îndeo
sebi din gala finală, au justificat în 
parte acest interes.

S-a văzut — pentru a cita oară? — 
că avem elemente talentate în toate 
colțurile țării: la Hunedoara ca și la 
Cîmpina, la Bocșa Romînă ca și în 
Cîmpulungul de Muscel sau în cel 
Moldovenesc. O remarcă specială 
pentru pUgiliștii medieșeni, bine pre
gătiți fizicește și cu o excelentă 
orientare în ring.

S-a mai putut vedea la fel de clar 
că vechile racile nu dispar cu una, 
cu două: mulți antrenori continuă 
să-și educe elevii în spiritul luptei 
brute, neglijînd elementele de teh
nică și tactică indispensabile „nobi
lei arte“. In toiul meciului, cînd re
gulamentul interzice orice interven
ție din colț, respectivii și-aduc amin
te — probabil — de tot ce-au uitat 
să comunice la orele de antrena
ment,. fapt care le atrage legitime 
observații din partea arbitrilor.

într-un asemenea context, evolu
ția feroviarului Gh. Vlad — unul 
dintre puținii concurenți care nu cău
tau exclusiv figura adversarului — 
sau veritabila demonstrație stilistică 
oferită de tînărul Gh. Dumitrescu au 
rămas „flori singuratice“; slabă re
coltă, pentru ajunul primăverlil

în afara obiecțiilor cu privire la 
nivelul tehnic și a divergențelor a- 
supra anumitor decizii, turneul pe 
categorii a ridicat cîteva semne de 
întrebare, de diferite dimensiuni. De 
pildă: ce sancțiune se va aplica unor 
„boxeri" ca Asztalos și Conceag, 
care au refuzat să-și apere cinstit 
șansele în întîlnirea dintre ei, cu 
toate repetatele intervenții ale arbi
trului?

N-ar fi cazul ca Viitoarele verifi
cări de acest gen — extrem de utile 
și binevenite, în principiu — să se 
bucure de aportul mai multor pugi- 
liști de valoare, din diferite centre 
importante ale sportului cu mănuși 
din țara noastră?

Publicul, oricît de „însetat" ar fi, 
nu se poate mulțumi cu reuniuni de 
calitate mediocră — mai ales cînd 
adjectivul cu pricina e destul de 
blajin...

DAN DEȘLIU

ÎNAPOIEREA ÎN CAPITALĂ 
A TOVARĂȘULUI 

ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Duminică dimineața s-a înapoiat 

în Capitală tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a participat la lucră
rile celei de-a Xl-a ședințe a Co
mitetului Executiv al C.A.E.R. ce a 
avut loc la Moscova.

★

Duminică a sosit în Capitală o de
legație a Academiei de Științe a 
U.R.S.S. condusă de acad. A. P. Vi
nogradov, membru al Prezidiului A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S., în 
vederea semnării planului de co

Modificări temporare în circulația unor vehicule Ï.T.B.
Din cauza lucrărilor de înlocuire a 

liniilor, ce se vor executa în luna 
martie pe calea Griviței între po
dul Basarab și strada Polizu, cu 
începere din 2 martie a.c. se fac 
următoarele modificări în circulația 
tramvaielor 6, 10, 24, 26 și 27 și a au
tobuzului 38. Tramvaiele de pe liniile 6 
și 10 vor circula în ambele sensuri de
viat de la podul Basarab prin bulevardul 
N. Titulescu, străzile dr. Felix, Buzești, 
Berzei, bd. Dinicu Golescu pînă la gara 
Basarab unde vor întoarce prin șoseaua 
Basarab, calea Plevnei, bd. Dinicu Go
lescu apoi pe același traseu. Tramvaiele 
de pe linia 24 vor circula în ambele 
sensuri deviat de la podul Basarab prin 
bd. Titulescu, strada dr. Felix, str. dr. 
Sergiu. Tramvaiele de pe liniile 26 și

Ä sstmtatea lucrătorilor forestieri

Cu ajutorul funîcularelor moderne — existente în exploatările forestiere 
— transportul buștenilor din pădure la rampele de încărcare se face 
repede și fără mari eforturi fizice. în .fotografie : un funicular tip „Mîne- 
ciu" instalat în parchetul Secu, al I. F. Piatra Neamț. El are mers con

tinuu, cale dublă și se decuplează automat

ÎN PRAGUL PRIMĂVERII

Primăvara se reiau acțiunile de 
împădurire, de corectare a torenți- 
lor, de combatere a dăunătorilor pă
durii și de construcție a drumurilor 
auto-forestiere. Pentru ca aceste ac
țiuni să se poată desfășura din 
plin, imediat ce timpul devine favo
rabil, au fost efectuate încă din lu
nile de iarnă pregătirile necesare.

Anul acesta se vor efectua împă
duriri pe circa 65 000 de hectare. 
Pentru aceasta au fost recoltate 
cantități importante de semințe de 
pin, s-au confecționat butași de 
plop negru și salcie selecționată, 
s-au stabilit terenurile ce urmează 
a fi împădurite. De asemenea, s-au 
organizat șantierele de corectare a 
torenților, s-au construit cabane și 
magazii și au fost asigurate mate
rialele necesare.

S-au revizuit și reparat aparatele 
și utilajele care vor fi folosite la 
combaterea dăunătorilor forestieri. 

laborare științifică pe anul 1964 în* 
tre Academia de Științe a U.R.S.S. 
și Academia Republicii Populare 
Romîne.

La sosire, membrii delegației au 
fost întîmpinați de academicienii Al. 
Codarcea și Athanase Joja, membri 
ai Prezidiului Academiei R. P. Ro
mîne.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★

Secretarul general al Comisiei 
Naționale turce pentru U.N.E.S.C.O., 
Zeki Karabuda, a sosit duminică în 
țara noastră ca invitat al Comisiei 
Naționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. (Agerpres)

27 vor circula spre • Piața Bu
zești, prin strada Polizu și calea Griviței, 
după care vor întoarce pe bucla tram
vaiului 15 prin bd. Duca, bd. Cuza și 
strada dr. Felix. Autobuzele traseului 
38 vor circula între podul Basarab și 
gara de nord deviate în ambele sensuri 
prin bd. Titulescu, bd. Cuza și bd. 
Duca.

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigurărilor 

mixte de persoane ADAS, din 29 februarie 
1964, au ieșit următoarele opt combinații 
de litere :

1) S.X.U.
2) E.O.G.
3) N.R.X.
4) I.C.K.

5) D.S.A
6) P.O.V.
7) T.L.H.
8) N.H.U

în acest an vor fi executate lucrări 
de combatere a dăunătorilor și bo
lilor pe o suprafață de peste 350 000 
hectare.

PROGNOZĂ DĂUNĂTORILOR

în atenția cercetătorilor și lucră
torilor de la DREF-uri și ocoale sil
vice stă și problema stabilirii prog
nozei dăunătorilor forestieri pentru 
a se putea interveni la timp cu lu
crări de combatere. Evidența 
stării de sănătate a arboretelor 
și pepinierelor este ținută de fiecare 
ocol, cu scopul de a se depista 
apariția și evoluția dăunătorilor. 
Prognozele corect întocmite permit 
intervenirea la timp în vederea evi
tării defolierilor, care pot provoca 
pagube însemnate patrimoniului fo
restier. Anul acesta se vor executa 
lucrări de combatere a omizilor de- 
foliatoare folosindu-se pentru aceas
ta aviația utilitară și aparatură te
restră de înaltă tehnicitate.

CWPIOWÇ COMPETIȚII
Hochei pe gheață

Ieri dimineață, înaintea desfășu
rării ultimelor trei întîlniri din ca
drul turului campionatului republi
can de hochei seniori, situația în cla
sament era următoarea : pe primele 
locuri se aflau Steaua București și 
Voința Miercurea Ciuc, care cîștiga- 
seră toate cele patru meciuri susți
nute, urmate de .Știința București, 
Știința Cluj, Dinamo București (cu 
cîte o victorie fiecare) și Steagul 
roșu. Brașov (fără nici o victorie).

Primul meci al programului a 
opus echipele Știința Cluj și Steagul 
roșu Brașov. Clujenii, mai bine pre
gătiți, cu o formație omogenă, au 
jucat bine, în special în primele două 
reprize, reușind să cîștige întîlnirea 
Cu 11—2 (4—0; 5—1; 2—1). Apoi s-au 
întilnit echipele bucureștene Dinamo 
și Știința. Protagonistele au oferit 
spectatorilor o partidă pasionantă, 
care a plăcut mult. La început au 
condus dinamoviștii cu 3—0, însă în 
final tabela de marcaj arăta un 
echitabil rezultat de egalitate : 5—5 
(1—0; 4—3; 0—2). Duelul dintre 
Steaua și Voința, care urma să de
cidă cine va rămîne în fruntea cla
samentului pînă la începerea retu
rului. a dat loc la o întîlnire dispu
tată. Totuși, militarii s-au arătat mai 
hotărîți în acțiunile ofensive, șuturi

le lor țintind bine poarta adversă. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
5—0 (0—0 ; 3—0 ; 2—0) pentru 
Steaua.

baschet
Sportivele de la Unirea și Știința 

Cluj .au „salvat“ din punct de ve
dere tehnic și spectacular, reuniu
nea baschetbalistică de ieri dimi
neață din sala Floreasca. Celelalte 
trei meciuri disputate în cadrul 
campionatelor republicane au fost 
presărate cu numeroase greșeli. 
Dacă unor formații, ca Siderurgistul 
(masculin) și Crișul Oradea (femi
nin), li se pot acorda unele circum
stanțe, datorită lipsei lor de expe
riență, nimic nu îndreptățește în 
schimb comportarea rapidiștilor și 
în special a baschetbaliștilor de 
la Steaua și Știința Timișoara. Par
tida acestora din urmă a deziluzio
nat sub toate aspectele. Faptul că 
s-au marcat puține puncte, nu în
seamnă că apărările au fost bune, 
ci este rezultatul ineficacității.

Unirea a cîștigat la un punct di
ferență în fața Științei Cluj, dar 
scorul putea să fie tot atît de bine 
favorabil și clujencelor. Jucătoarele 
celor două echipe au făcut multă ri
sipă de energie, finind încordată a- 
tenția spectatorilor, chiar după flu
ierul final. în ultima secundă de joc, 

Unirea a beneficiat de două aruncări 
libere care s-au executat după con
sumarea celor 40 de minute regula
mentare. Astfel, din învinse. sigure, 
gazdele obțin victoria la limită.

Rezultate tehnice : feminin : Vo
ința București — Crișul Oradea 
79—34 (32—21) ; Unirea — Știința 
Cluj 59—58 ; masculin : Rapid — 
Siderurgistul 76—49 (32—24) ; Steaua 
— Știința Timișoara 68—60 (34—24).

Ru g bă

Penultima etapă a „Cupei 6 Mar
tie“ a programat duminică două in
teresante cuplaje pe stadionul „Uni
rea“ din șoseaua Olteniței. De dimi
neață, Steaua a întrecut cu 13—0 
echipa Precizia Săcele, dar la capă
tul unui meci în care învinșii — ori
cum mult mai puțin experimentați 
decît învingătorii — au jucat cu
rajos, cu elan. Unirea a cîștigat la 
limită: 3—0 cu Gloria. Cuplajul de 
după-amiază a prilejuit dispute foar
te echilibrate. Dinamo n-a putut în
scrie Rapidului nici o încercare în 
prima repriză (0—0), reușind să-și a- 
firme superioritatea de-abia în re
priza secundă. Scor final 8—3. N-a 
lipsit mult ca Progresul să cîștige 
meciul cu Grivița roșie; a condus cu
3—0 pînă spre sfîrșitul jocului. Gri- 
vițenii însă au egalat și în final au 
înscris punctele victoriei (6—3).

0 Pugilistul Sugar Ramos și-a păstrat ti
tlul de campion mondial al cat. pană, în- 
vingîndu-1 la Tokio, prin k.o. în rundul 6, 
pe șalangerul său japonezul Mitsunori Seki.

0 „Maratonul schiului”, tradiționala 
competiție pentru „Cupa Vasa”, a revenit 
la această ediție suedezului Jane Stefan- 
son, care a parcurs 85 km în 5h 32’07’’. 
Campionul olimpic în proba de 50 km sue
dezul Sixten Jemberg s-a clasat pe locul 
doi cu 5h . 37’51”.

0 La Magdeburg și Neapole s-au des
fășurat preliminariile primei ediții a „Cu
pei campionilor europeni" la polo pe apă. 
în grupa de la Magdeburg s-au calificat 
Dinamo Moscova, Dinamo Magdeburg și 
Legia Varșovia. Pe primul loc, în grupa de 
la Neapole s-a clasat Partizan Belgrad, 
urmată de Canottieri Neapole și Duisburg 
(R.F.G.). Toate aceste echipe vor participa 
la turneul final ce va avea loc luna 
aceasta într-un oraș care va fi desemnat 
ulterior.

0 Fostul internațional brazilian Didi a 
fost numit în funcția de antrenor al echi
pei braziliene care se pregătește pentru 
campionatele mondiale din 1966. Timp de 
doi ani Didi a fost antrenorul echipei pe- 
ruviene „Cristal“ Lima.

PRONOSPORT
Concursul nr. 9 din 1 martie

Dinamo Pitești — Steaua (0—1) 2
Minerul B.M. — Siderurgistul (1—0) 1
Recolta Carei — Rapid (0—4) 2
C.S.M. Sibiu — U.T.A. (3—1) 1
Carpați Sinaia — Știința Cluj (3—1) 1
Textila Sf. Gh. — Steagul roșu (2—1) 1
Bari — Messina (0—1) 2
Lanerossi — Lazio (1—0) 1
Milan — Bologna (1—2) 2
Roma — Juventus (1—2) 2
Sampdorij — Internazionale (1—5) 2
Spal — Fiorentina (0—0) X

CORESPONDENȚĂ DIN PRAGA

“Tn LUMEA STICLEI
Am citit undeva că nu de mult, 

la New York, cineva a scăpat un 
pahar de la etajul al 30-lea al unui 
zgîrie-nori. S-a auzit zgomotul ca
racteristic al ciocnirii sticlei cu 
piatra, dar paharul a rămas nevă
tămat.

Mi-am amintit de această întâm
plare cu prilejul vizitării fabricii de 
sticlă din Sazava, o mică localitate 
situată pe malul rîului cu același 
nume, la 55 km sud-est de Praga 
O fabrică specializată în sticlă su
flată, cu patru cuptoare cam vechi, 
dar cu un colectiv animat de un 
spirit novator, perfect explicabil, de 
altfel : aici se produce sticlă tehnică.

Un cuptor poartă numele de „Vla
dimir“. între pereții lui incandes
cenți se coace pasta din care se 
plămădește sticla de laborator. Am 
întîlnit-o în spitale, sanatorii, fa
brici de bere, fabrici de lapte, am 
întîlnit-o și prin fabricile de medi
camente și uzinele chimice. Este o 
sticlă groasă, rezistentă, care în
fruntă cu succes acțiunea acizilor, 
ca și pe aceea a naturii. Mi s-a 
spus : „Nici un metal nu suportă a- 
semenea temperaturi Sticla poate 
înlocui cu succes orice material."

Cuptorul „Frantisek" este destinat 
sticlei folosite în tehnica vidului. La 
cuptorul „îosef" am aflat multe des
pre sticla care izolează de razele 
ultraviolete sau care le captează, 
după cum mi s-a vorbit despre fil
trele bacteriologice și despre o des
coperire care conferă sticlei pro
prietățile ei de geam numai în ore
le de noapte, dar ziua îi îngăduie 
să stăvilească deopotrivă lumina și 
căldura soarelui.

— Nu-i de mirare — remarcă un 
bătrîn meșter al sticlei. Ce să mai 
spunem despre sticla care ferește de 
radiațiile cosmice sau despre aceea 
care apără capsulele rachetelor te
leghidate ?

Ne aflăm în fața unul cuptor. In
terlocutorul nostru — și el un Josef, 
prin coincidență — nu mai este la 
prima tinerețe, dar se dovedește in
format asupra tuturor noutăților 
tehnice.

— Va trebui să introducem peste 
tot linii automate, a subliniat el. 
Dacă, ar fi numai nomenclatorul — 
șl încă nu ne-arn mai putea îngă
dui...

— Aveți un sortiment bogat ? — 
l-am întrebat.

— Peste 40 000 de produse. După 
care a precizat : „Producția mondia

lă cunoaște o arie de sortimente cu 
mult mai largă : peste două sute de 
mii. Numai în ce privește termome
trele, de pildă, există peste cinci mii 
de tipuri. Apoi se produc, în fabri
cile de sticlă tehnică, o gamă infini
tă de becuri electrice, faruri, ecra
ne pentru televizoare, discuri de 
filtru, sticlă optică și semi-optică, 
sticlă pentru absolut toate ramurile 
industriale. Aș zice că sticla a de
venit oxigenul tehnicii moderne".

în ferestre strălucea soarele de 
amiază, orbitor de rece. Nu departe, 
sub dealurile invadate de Verdele 
pădurii de brazi, clipoceau apele Sa- 
zavei. La orizont, oglinda lacului 
Jevany purta o crustă argintie de 
gheață. Era înconjurată de cabane 
multicolore, părăsite pînă-n primă
vară.

— Dacă s-ar putea acoperi lacul 
și malurile lui cu un glob de sticlă, 
bărcile ar mișuna acum pe el cu ze
cile, am gîndit cu voce tare, pe ju
mătate glumind.

Bătrînul meșter mi-a răspuns însă 
cu seriozitate :

— Sînt convins că nu-i departe 
ziua cînd aceasta va deveni o reali" 
täte.

HORIA LIMAN
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După încetarea focului in nordul Irakului In jurai problemei cipriote

lupta

LAGOS

transmită un proiect

mai am-

Etiopiei 
încetarea

aplicare propunerea președintelui 
Kekkonen de a se proclama Europa 
de nord zonă denuclearizată.

Acțiuni în sprijinul păcii și dezarmării

ELIBERAREA
UNOR PRIZONIERI KURZI

BEIRUT 1 (Agerpres).
martie, generalul
ministrul afacerilor interne 
kului și guvernator general militar,

La 1
Rachid Mosleh, 

al Ira-

CONFERINȚA DE PRESĂ 
A LUI MUSTAFA BARZANI
BAGDAD 1 (Agerpres). — Un grup 

'de corespondenți străini au avut la 
28 februarie o convorbire cu condu
cătorul partizanilor kurzi din Irak, 
Mustafa El Barzani, în localitatea 
Rakiya din Kurdistanul irakian. „In 
tratativele cu guvernul irakian, a de
clarat Barzani, am insistat în special 
asupra a două puncte: recunoașterea 
drepturilor naționale pentru regiu
nea kurdă și acordarea unei amnis
tii generale“. El a dezmințit afirma
țiile unor ziare din străinătate că 
partizanii kurzi ar revendica inde
pendența sau că ar dori să se des
partă de Irak. Barzani a arătat că 
detașamentele de partizani kurzi vor 
fi dispersate treptat pe măsură ce 
prevederile acordului dintre kurzi și 
guvernul irakian vor fi îndeplinite.

a hotărît să elibereze 450 de prizo
nieri kurzi capturați în timpul 
luptelor trupelor irakiene împotriva 
kurzilor.

După cum precizează agenția Reu
ter, această hotărîre urmează acor
dului de încetare a focului semnat 
la 10 februarie între guvernul ira
kian și liderii populației kurde.

MEMBRI Al FOSTEI „GĂRZI 
NAȚIONALE" BAASISTE ÎN FAȚĂ 

TRIBUNALULUI MILITAR
BAGDAD 1 (Agerpres). — La 29 

februarie, a început în fața unui tri
bunal militar din Bagdad procesul 
comandantului adjunct al fostei 
„gărzi naționale“ baasiste din Irak 
și a altor 112 membri ai acestei 
gărzi. Ei sînt acuzați de a fi opus 
rezistență în timpul loviturii de stat 
din 18 noiembrie anul trecut, cînd 
a fost înlăturat regimul baasist, de 
uciderea a trei soldați ai armatei i- 
rakiene și rănirea unui ofițer. In 
boxa acuzaților au compărut numai 
60 dintre acuzați, ceilalți fiind ju
decați în contumacie.

— NICOSIA. — In Cipru s-au 
înregistrat noi ciocniri între cl- 
prioții turci și greci. Unul dintre a- 
ceste incidente s-a petrecut în 
satul Ayios Ermolaes, situat la circa 
25 de kilometri de Nicosia, în urma 
căruia a fost ucis un păstor grec. 
O ciocnire violentă s-a produs și în 
satul Ayios Theodoros, la 50 kilo
metri sud de Nicosia, unde a avut 
loc un schimb de focuri

— ATENA. — într-o cuvîntare la 
posturile de radio, primul ministru 
al Greciei, G. Papandreu, a decla
rat, cu privire la criza din Ci
pru, că în prezent ies la iveală „ur
mările tragice ale acordurilor de 
la Zürich și Londra“, care s-au dove
dit a fi „irealizabile“. „Aceste acor
duri trebuie revizuite în conformi
tate cu principiile dreptului interna
țional“, a spus Papandreu. „Guver
nul grec, a adăugat el, își exprimă 
solidaritatea nelimitată cu 
justă a poporului cipriot“.

Agenția France Presse anunță din 
Atena că comandanții trupelor de 
uscat, aviației și marinei grecești au 
examinat din nou la 29 februarie as
pectele militare ale situației din Ci-

pru. Forțele armate grecești — arată 
France Presse — „sînt gata să facă 
față oricărei eventualități". Măsu
rile militare luate de către înaltul 
comandament grec — este de părere 
agenția — sînt o urmare a infor
mațiilor potrivit cărora Turcia 
și-ar fi intensificat pregătirile mi
litare.

— ANKARA. — In cuvînta- 
rga rostită la 29 februarie în par
lament, primul ministru turc, Is
met Inönü, s-a referit, între altele, 
și la problema cipriotă. El a decla
rat că această „problemă face obiec
tul unei dispute de mare anvergură 
și nu se poate imagina ca ea să fie 
soluționată în 24 sau 48 de ore“.

— NEW YORK. — Preșe
dintele Consiliului de Securitate 
Carlos Alfredo Bernardes (Brazilia) 
a prezentat puterilor direct intere
sate în problema Ciprului (Grecia, 
Turcia, Marea Britanie și Cipru) re
zoluția propusă în această problemă 
de cinci membri nepermanenți ai 
Consiliului. Proiectul de rezoluție a 
fost, de asemenea, comunicat celor 
cinci membri permanent! ai Consi
liului de Securitate.

CONFERINȚA MINIȘTRILOR DE EXTERNE 
AFRICANI ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

In Cipru se creează o armată de 10 000 voluntari In 
scopul apărării Insulei in cazul unei Invazii străine. 
Recruți urmărind explicațiile unul Instructor militar (fo
tografia de sus). Aspect din timpul „Conferinței Interna
ționale a tineretului pentru pace", ce s-a desfășurat la 
Florența între 26—29 februarie, cu participarea dele

gațiilor din 50 de țări (fotografia din stînga).

STOCKHOLM 1 (Agerpres). — 
Sub lozinca „Pentru o zonă denuclea- 
rizată în nordul Europei" la 14 și 15 
martie a.c. la Stockholm va avea loc 
o conferință a partizanilor păcii din 
patru țări nordice — Danemarca, 
Finlanda, Norvegia și Suedia. Comi
tetele naționale constituite în aceste 
țări se pregătesc activ pentru acest 
eveniment. Ele au adresat tuturor 
oamenilor de bună-credință apelul 
comun de a lua parte la conferință.

Toți oamenii de bună-credință, 
care văd în tratatul de la Moscova 
privitor la interzicerea parțială a ex
periențelor cu arma nucleară un prim 
pas pe calea spre dezarmare și con
solidarea păcii, se spune în apel, sînt 
datori astăzi să-și aducă contribuția 
la stabilirea unui climat mai priel
nic în vederea obținerii de noi suc
cese pe calea spre dezarmare. Cre
dem că țările nordice pot acorda un 
mare sprijin în acest sens, punînd în

TOKIO 1 (Agerpres). — La 1 mar
tie s-a deschis în orașul Sidzuoka 
cea de-a 10-a conferință pe întreaga 
Japonie pentru interzicerea armei a- 
tomice și cu hidrogen, consacrată 
împlinirii a 10 ani de la efectuarea 
experiențelor americane cu arma 
cu hidrogen lîngă atolul Bikini. Cea 
mai mare sală din oraș n-a putut 
cuprinde pe cei peste 10 000 de do
ritori să participe la această confe
rință.

In fața delegaților a luat cuvîntul 
prof. Kaoru Yasui, președintele Con
siliului național japonez pentru in
terzicerea armei atomice și cu hi
drogen, care a subliniat necesitatea 
de a se continua lupta pentru in
terzicerea totală a armei nucleare, 
pentru dezarmarea generală.

La sesiunea Comisiei economice 
a O. N. U. pentru Africa

ÄDDIS-ABEBA 1 (Agerpres). — 
Participanții la sesiunea Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Africa, 
care își desfășoară lucrările la Ad- 
dis-Abeba, au adoptat hotărîrea să 
se întrunească din nou în anul 1965 
în capitala Kenyei-Nairobi. Hotărî
rea cu privire la convocarea urmă
toarei sesiuni în anul 1965 constituie 
o excepție, deoarece toate celelalte 
sesiuni se țineau din doi în doi ani. 
Această hotărîre este motivată de

faptul că în curînd vor avea loc im
portante conferințe economice prin
tre care și conferința O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare, precum și con
ferința la care va fi examinată pro
blema creării unei piețe comune a- 
fricane. Actuala sesiune atrage 
tenția statelor africane asupra 
cesității construirii unei linii
cale ferată care să lege țările con
tinentului african.

a-
ne- 
de

LAGOS 1 (Agerpres). — Sîmbătă 
noaptea și-a încheiat lucrările Con
ferința miniștrilor de externe ai ță
rilor africane. O rezoluție specială, 
adoptată în unanimitate, salută 
soluționarea pozitivă a conflictului 
algero-marocan. In problema apart
heidului, Conferința și-a reînnoit a- 
pelul adresat tuturor statelor afri
cane de a aplica în mod strict sanc
țiunile economice, diplomatice, po
litice și militare care au fost ho- 
tărîte în Adunarea Generală și Con
siliul de Securitate al O.N.U. și 
„hotărăște să fie luate toate măsu
rile pentru a se interzice dreptul de 
survol, de aterisaj, de acostare a 
tuturor avioanelor și vaselor de 
proveniență sau cu destinația Afri
cii de Sud“. Comitetului special 
pentru apartheid al O.N.U. i se re
comandă să „pregătească un raport 
complet asupra naturii și importan
ței relațiilor comerciale dintre 
Africa de Sud și alte state, pe de o 
parte, și dintre statele africane și 
acești parteneri ai guvernului sud- 
african, pe de alta, în scopul adop
tării unor sancțiuni economice 
eficace“.

Conferința a luat „act de sugestia 
Ghanei de a crea un înalt coman
dament militar și recomandă în
scrierea acestei chestiuni în proiec
tul ordinei de zi a viitoarei confe
rințe a șefiloi’ de stat ai O.U.A.“.

Conferința și-a reafirmat „atașa
mentul față de principiul care pro
clamă Africa zonă denuclearizată 
ca și față de dezvoltarea și utiliza
rea pașnică a energiei nucleare și a

hotărît să 
convenție de denuclearizare a Afri
cii guvernelor statelor membre ale 
O.U.A. pentru un studiu 
piu".

Guvernele Somaliei șl 
sînt solicitate „să respecte 
focului care a fost ordonată“ și să 
înceapă tratative directe pentru re
zolvarea pașnică a conflictului.

Conferința 
lor O.U.A. să 
lucru și de 
desfășurării 
Unite pentru

Conferința 
membre ale 
demersurile necesare pentru a ob
ține o mai bună reprezentare a 
grupului afro-asiatic în Consiliul de 
Securitate.

„recomandă membri- 
organizeze un grup de 
consultații în timpul 
Conferinței Națiunilor 
comerț și dezvoltare“, 

recomandă statelor 
O.U.A. să întreprindă

La Toulouse și Lyon s-au desfășurat demonstrații ale studenților francez! în sprijinul luptei lor pentru demo
cratizarea învățămîntului și îmbunătățirea condițiilor de viață. In fotografie: Aspect din timpul unei demonstrații.

Opinii m favoarea dezvoltării 
c o m e r ț ö I 0 I

LIMA. — Ciro Alegria, om politic 
Peruvian, scriitor și deputat în Con
gresul național din partea par
tidului de guvernămînt, a declarat 
că există multe produse care ar pu
tea face 
merciale 
cialiste.
devenit necesar din momentul în 
care piețele noastre de desfacere 
s-au îngustat considerabil — a spus 
el. Toate țările Americii Latine tre
buie să caute noi piețe pentru a-și 
putea valorifica produsele. Aceasta 
este una din posibilitățile de a ob
ține independența economică și con-

obiectul schimburilor co- 
între Peru și țările so- 
Un asemenea comerț a 

din 
noastre

P A R A G U A Y
Recent, generalul Stroessner, dic

tatorul Paraguayului, a anunțat că 
în țară urmează să aibă loc alegeri 
municipale. Comentînd acest fapt, 
ziarul „The Scotsman* scrie că „așa 
ca șl la alegerile prezidențiale de 
anul trecut, Stroessner va avea o o- 
poziție teoretică'. Ziarul are în ve
dere, bineînțeles „opoziția legală*, 
confecționată pentru a da o fațadă 
cît de cît democratică unui regim 
polițienesc. E lesne de înțeles că în 
condițiile cînd sînt suprimate liber
tățile politice, proiectatele alegeri 
nu vor fi altceva decît o nouă farsă 
pusă la cale de către „decanul dic
tatorilor latino-americani' — cum i 
pe mai spune lui Stroessner.

Paraguayul este situat în partea 
centrală a Americii de Sud. Se înve
cinează cu Brazilia, Argentina și 
Bolivia, avînd o suprafață de peste 

. 400 000 km p și aproximativ 1 800 000 
locuitori. Clima dulce și umiditatea 
abundentă fac șesurile sale întinse 
foarte propice pentru agricultură și 
creșterea vitelor. Pădurile sînt bo
gate în esențe prețioase, iar solul 
conține numeroase zăcăminte de pe
trol, fier, mangan, cupru, zinc etc. 
E vorba deci despre o țară darnic 
înzestrată de natură. Cu toate aces
tea, economia Paraguayului se nu
mără printre cele mai înapoiate de 
pe continent. Dominația marilor la
tifundiari autohtoni și a monopolu
rilor străine, mai ales nord-ameri- 
cane, frînează în cel mai înalt 
.grad dezvoltarea economică a țării, 
întreaga industrie se rezumă în 
principal la cîteva întreprinderi pen
tru prelucrarea produselor agricole. 
In timp ce subsolul ascunde însem
nate rezerve de țiței, paraguayenii 
sînt siliți de cele mai multe ori să 
folosească petrol provenit din im
port, căci terenurile petrolifere .sînt 
concesionate trusturilor străine 
(după unele date statistice, aceste 
concesiuni cuprind circa o treime din 
teritoriul țării). în agricultură se men
țin relațiile semifeudale, iar pămîntu- 
rile sînt cultivate cu mijloace rudi
mentare, moștenite încă de pe vre
murile conquistadorilor spanioli, „Pă
mînt fără oameni și oameni fără pă
mînt’ — spun cu amărăciune para-
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guayenii despre țara lor. Un grup de 
circa 150 mari proprietari stăpînesc 
pînă la 70 la sută din teritoriul țării, 
iar țăranii (80 la sută din populație) 
sînt, în marea lor majoritate, lipsiți 
de pămînt șl nevoiți deci să tru
dească „de la răsăritul pînă la a- 
pusul soarelui' — cum scria ziarul 
„La Manana' din Asuncidn — pen
tru a-și asigura existența mizeră. A- 
celași ziar relata că la muncile 
cîmpului sînt folosiți pe scară largă 
copiii. Condițiile grele de trai fac 
să existe un procent ridicat de mor
talitate infantilă (40 la sută din co
pii mor înainte de a împlini un an), 
media de vîrstă fiind de 30 de ani.

Indienii, care reprezintă o bună 
parte din populația țării, au parte 
de o viață și mai vitregă. In genere 
ei sînt folosiți la muncile cele mai 
grele și prost retribuite. Deși aceș
tia nu formează aproape niciodată

de 
pe 
Si
ce 
la

obiectul unor statistici oficiale, se 
știe că, mai ales în rîndurile lor, 
foametea șl bolile fac adevărate ra
vagii. Săptămînalul francez „La Tri
bune des Nations' scria de curînd 
că „în ce privește venitul pe cap 
locuitor, Paraguayul se situează 
ultimul loc în America Latină', 
tuațla economică a devenit din 
în. ce mai grea pe măsură ce
cîrma țării s-au succedat regimuri 
oligarhice înfeudate intereselor stră
ine. Ultimul dintre aceste regimuri, 
cel al lui Stroessner, 
trista faimă de „record al 
șl anacronismului', cum îl 
un ziarist occidental după o 
pe acele meleaguri.

Stroessner a preluat puterea în 
urmă cu zece ani printr-o lovitură 
de stat militară, organizată cu spri
jinul direct al latiiundiarilor com
prador! din partidul „Colorado' și

și-a cîștigat 
cruzimii 
califica 

vizită
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Muncitori paraguayen! transportând material lemnos.

al monopolurilor străine, cărora le-a 
concesionat ulterior bogățiile țării. 
„Paraguayul — spunea el pe atunci 
— nu este destul de matur pentru 
a-și permite luxul democrației, ci are 
nevoie de „pace internă", iar eu 
sînt chemat să veghez ca această 
pace să nu fie perturbată*. „Ve
ghea' lui Stroessner și-a dovedit 
curînd adevărata față : teroarea a 
devenit trăsătura dominantă a vie
ții politice ; majoritatea politicieni
lor din opoziție au fost exilați sau 
închiși, libertatea presei și a cuvîn- 
tului au fost suprimate, iar celelalte 
partide politice, interzise. De atunci, 
la alegerile prezidențiale Stroessner 
figurează ca singurul candidat. In 
asemenea condiții el se realege de 
fiecare dată. Anul trecut, pentru a 
da o spoială de democrație alege
rilor, dictatorul a admis, de ochii 
lumii, prezența unul așa zis „partid 
de opoziție", căruia i s-au „oferit" 20 
la sută din voturi. Dar manevra nu a 
putut înșela adevărata opoziție, cea 
a maselor populare. Mișcarea anti- 
dictatorială și-a intensificat acțiunile 
de luptă, transformîndu-se într-o 
forță reală, în ciuda eforturilor lui 
Stroessner de a o lichida. Răscoalele 
antidictatoriale, înăbușite în sînge, 
au avut ca rezultat o și mai strînsă 
unitate a forțelor patriotice. Pentru 
a se menține la putere, Sroessner a- 
locă armatei și aparatului poliție
nesc mai mult de jumătate din bu
getul statului. Prin planul guverna
mental „Estrella" se urmărește li
chidarea fizică a tuturor adversari
lor regimului. Ziarul argentinian 
„Propositos' scria că „în Paraguay 
legile există doar pentru a asupri 
poporul ; biserica — pentru a-1 face 
supus șl resemnat ; armata pentru 
a-1 reprima în caz de revoltă'.

Dar, în pofida represiunilor, po
porul Paraguayan își intensifică 
lupta împotriva dictaturii. In țară 
s-au desfășurat în ultimii ani nume
roase greve și demonstrații ale mun
citorilor și studenților, țăranii au o- 
cupat de multe ori cu forța pămîn- 
turile moșierilor. Pe teritoriul Para
guayan acționează în prezent deta
șamente de partizani. La inițiativa 
partidului comunist a fost format 
Frontul Unit de Eliberare Națională, 
care are drept țel răsturnarea dic
taturii și formarea unui guvern de
mocratic, în stare să asigure dez
voltarea țării pe calea progresului 
și democrației.

inter nations^
solida suveranitatea, a declarat Ale
gria în încheiere.

ATENA. — Presa greacă de dife
rite tendințe continuă să se ocupe 
de evoluția nefavorabilă a relații
lor comerciale dintre Grecia și țările 
Pieței comune. Ziarul conservator 
de centru „Ethnos“ subliniază că 
deficitul balanței comerțului exte
rior grec a crescut, ca urmare a 
creșterii importurilor și a reducerii 
exporturi] oi- Greciei către țările 
Pieței comune.

Revista „Ikonomiki Poria“ arată că 
orientarea exporturilor Greciei către 
țările socialiste, în schimbul impor- 
turilor de utilaje din aceste țări, ar 
înlesni finanțarea programului de in
vestiții de stat, care în prezent în- 
tîmpină dificultăți.

Ședința Comisiei 
ideologice de pe lîngă 
C. C. al P. C. U. S.

(Agerpres). La Mos-MOSCOVA 1 
cova a avut loc ședința ordinară a 
Comisiei ideologice de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S. care a discutat problema 
editării de cărți în domeniul științe
lor naturale și tehnice, ridicării ca
lității broșurilor editate, îmbunătăți
rii revistelor de popularizare a știin
ței. La lucrările Comisiei au parti
cipat oameni de știință, scriitori, lu
crători de la edituri și ziare.

Participanții la ședință au spriji
nit propunerea cu privire la editarea 
unei serii de cărți de popularizare a 
științei destinate diferitelor pături 
ale cititorilor. S-a exprimat dorin
ța de a se crea un consiliu inter
departamental format din reprezen
tanți ai oamenilor de știință, scriito
rilor și lucrătorilor -de la edituri 
pentru coordonarea planurilor de e- 
ditare a literaturii de popularizare a 
științei.

Comisia ideologică de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S. a stabilit măsurile 
ce trebuie luate pentru îmbunătă
țirea editării literaturii de populari
zare a științei și a răspîndirii ei largi 
în mase.

S C U

A. CONSTANTIN

U 99 e r s“ urmele

COLOMBO.
Ciu En-lai, 

. lui de Stat

La 29 februarie, 
premierul Consiliu- 

al R. P. Chineze, și-a 
încheiat vizita oficială făcută în 
Ceylon, plecînd cu avionul spre 
Pekin.

WASHINGTON. La 29 februa
rie, Harold Wilson, liderul Par
tidului laburist din Anglia, a sosit 
la Washington. El va conferi cu 
.președintele S.U.A., Johnson, cu 
secretarul de stat, Rusk, și cu mi
nistrul apărării al S.U.A., McNa
mara.

STOCKHOLM. La 1 martie, au 
sosit la Stockholm, la invi
tația Uniunii asociațiilor „Sue-

In presa occidentală, timp înde
lungat s-au emis diferite ipoteze 
despre circumstanțele în care au 
murit, după rebeliunea din noiem
brie anul trecut, Ngo Dinh Diem, 
fostul președinte al Vietnamului de 
sud, și fratele acestuia, șeful atotpu
ternic al poliției secrete, Ngo Dinh 
Nhu. Mai mult încă, văduva lui Nhu 
a cerut O.N.U. să efectueze o anchetă 
asupra morții soțului ei, îndoindu-se 
de știrile care o confirmau.

Dacă cu timpul moartea celor doi 
frați Ngo a fost confirmată fără pu
tință de tăgadă, enigmatică continua 
totuși să ră.mînă persoana care a 
executat această sarcină. E limpede 
că regimul care a urmat lui Diem, 
în loc să-i predea (pe Ngo Dinh 
Diem, pe fratele său și întreaga lor 
camarilă) unui tribunal care să-i ju
dece în numele poporului, pentru 
numeroasele lor crime, a preferat să 
se debaraseze de ei în ascuns. Unii 
explică acest fapt prin aceea că dez
văluirile pe care le-ar fi putut face 
Diem la un proces n-ar fi convenit 
nici urmașilor săi la cîrma Vietna
mului de sud.

Iată că nu de mult ziarul ameri
can „New York Herald Tribune" a 
publicat o relatare despre asasinul 
celor doi frați. Ofițerul vietnamez — 
scrie ziarul — care a omorît în no
iembrie anul trecut pe fostul pre
ședinte Ngo Dinh Diem și pe fra
tele acestuia, a fost împușcat ime
diat după noua rebeliune militară 
care a avut loc în Vietnamul de sud

în ianuarie. Acest ofițer este maio
rul Nguen Van Nhun. Potrivit sur
selor americane, el și-a dat obștescul 
sfîrșit la 31 ianuarie în clădirea sta
tului major din Saigon. In versiunea 
oficială, ofițerul, în vîrstă de 40 de 
ani, s-a sinucis. Maiorul Nguen- a 
fost foarte apropiat de generalul- 
maior Duong Van Minh, înlăturat de 
la putere în urma loviturii de stat 
din ianuarie.

Și acum cîteva amănunte : om 
calm, pedant, maiorul Nhun își în
grijea cu deosebită predilecție revol
verul de care se servea de mai mulți 
ani. De fiecare dată cînd ucidea un 
om, el schimba plăcile de la minerul 
revolverului, gravînd pe ele numărul 
oamenilor pe care i-a împușcat. 
„După cum s-a putut constata—scrie 
ziarul american — în ajunul rebeliu
nii din noiembrie maiorul Nhun gra
vase pe plăci cifra 47. După rebeliu
ne, el a schimbat încă o dată plăcile 
și a gravat o cifră nouă—49“ Se pre
cizează că maiorul i-a împușcat pe 
cei doi frați în timp ce se aflau în 
mașina blindată ce-i aducea spre se
diul statului major.

Indiferent dacă și-a tras singur un 
glonț în creier sau dacă pe trăgaci 
a apăsat o mînă străină — sfîrșitul 
lui Nhun constituie o nouă ilustrare 
a vechii metode practicate de cei 
care se cocoață pe scaunul dictato
rial de la Saigon, de a încurca să 
șteargă prin orice mijloace urmele 
sîngeroase ale crimelor pe care le 
săvîrșesc.

G. DASCÄLU

R TE Ș T IR I
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vietici I.

PARIS.
60 de ani 
dramaturg 
în amfiteatrul „Déscartes“

J.R.S.S.“, cosmonauții so- 
’. Gagarin și V. Bîkovski.
i. Cu prilejul aniversării a 
ai de la nașterea marelui 

german Berthold Brecht, 
— ------------1 „_L„-— de la
Sorbona a fost organizată o seară 
pe tema „Brecht și muzicienii săi“, 
la care au asistat personalități din 
domeniul literelor și artelor.

NEW YORK. Tribunalul din 
Monroe, statul Carolina de nord, a 
condamnat la închisoare pe termene 
de la 7 la 20 de ani, patru partici- 
panți la o demonstrație împotriva 
discriminării rasiale.

HANOVRA. La Hanovra a luat 
sfîrșit ancheta preliminară împotriva 
medicilor Hans Heintze din Ha
novra, profesorul Werner Catel 
din Kiel și profesorul Emst Wen- 
tzler din Minden. Cei trei medici, 
în calitate de „experți", în timpul 
regimului nazist, au decis suprima
rea vieții a mii de copii, în cadrul 
acțiunii de eutanasie „t. 4“ ordonată 
de Hitler.

INNSBRUCK. Un avion de tipul 
„Bristol Britania" s-a ciocnit de 
piscul Glungez (2 678 m înălțime), 
explodînd. Toate cele 83 de persoane 
aflate la bord au pierit.


