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PE OGOARE
In prag de primăvară

La buna desfășurare a lucrărilor agricole de primăvară dau o contri
buție însemnată mecanizatorii din gospodăriile de stat și S.M.T. Ei au 
la îndemînă tractoare și mașini agricole moderne, de mare randament, 
care asigură pregătirea terenului și semănatul Ia un nivel calitativ su- 
p'rior. în aceste zile, majoritatea utilajelor au fost transportate la sediile 
brigăzilor. Fotografia reprezintă pe tractoriștii din brigada a Xl-a de la 
S.M.T. Andrășești, regiunea București, care au sosit la G.A.C. Gheorghe 

Doja și sînt gata să înceapă lucrările agricole de primăvară.
Foto : Gh. Vințilă

PREGĂTIRI
în întreaga țară, pregătirile pen

tru lucrările agricole de primăvară 
sint in toi. Lucrătorii din gospodă
riile de stat și S.M.T. au revizuit și 
reparat aproape toate tractoarele și 
mașinile agricole care vor lucra în 
această primăvară. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute în regiu
nile Dobrogea, Brașov, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, București și altele. 
Acum, majoritatea utilajelor se află 
la sediile brigăzilor. Profitînd de în
călzirea timpului, în unele gospodă
rii de stat și colective din regiunile 
București, Ploiești, Oltenia și Do
brogea, mecanizatorii și colectiviștii 
au început lucrările de pregătire 
a terenului și de întreținere a 
semănăturilor de toamnă. în re
giuni se desfășoară acum o acțiune 
importantă : instruirea mecanizato
rilor care vor folosi semănătorile de 
porumb 2 SPC 2. Cunoașterea lor a- 
mănunțită îi va ajuta să facă numai 
lucrări de bună calitate.

în scopul sporirii producției la 
hectar, s-a asigurat sămînță dublu 
hibridă de porumb pentru întreaga 
suprafața prevăzută a se cultiva în 
acest an. De asemenea, se folosește 
sămînță de floarea-soarelui cu un 
conținut ridicat de ulei. Schimbul 
semințelor este pe terminate în ma
joritatea 'regiunilor. în gospodăriile 
colective din regiunea Dobrogea s-a 
asigurat și condiționat întreaga can
titate de sămînță de plante furajere.

Lucrătorii de pe ogoare se pre
ocupă îndeaproape de fertilizarea 
terenurilor. De la începutul anului 
au fost transportate la cîmp peste 
6 milioane tone îngrășăminte natu
rale. Cantități mai mari au fost 
transportate în regiunile București, 
Cluj, Dobrogea, Iași. La dispoziția a- 
griculturii au fost puse în ultimele 
două luni circa 62 000 tone îngrășă
minte chimice.

Pentru corectarea acidității solu
rilor podzolice au fost transportate 
peste 34 000 tone de amendamente 
calcaroase. Cele mai mari suprafețe

Lucrări de
Odată cu venirea lunii martie, în 

livezi se fac numeroase lucrări : cu
rățatul pomilor de uscături, tăierile 
de fructificare, stropitul împotriva 
bolilor și dăunătorilor, lucrări de 
care depinde în mare măsură obți
nerea unor recolte mari de fructe în 
acest an. Tot) acum se desfășoară 
plantările de primăvară în vederea 
creării de noi livezi de meri, peri, 
pruni, cireși, nuci, precum și plan
tațiile de arbuști fructiferi și căp
șuni. Peste cîțiva ani se vor recolta 
de pe aceste plantații mii de vagoa
ne de fructe din specii și soiuri va
loroase. Plantările de primăvară 
constituie o acțiune economică de 
mare însemnătate, căreia organele și 
organizațiile de partid, consiliile -a- 
gricole și unitățile agricole socia
liste trebuie să-i acorde toată a- 
tenția.

Anul trecut, în pepinierele gospo
dăriilor de stat și ale stațiunilor ex
perimentale s-au produs circa 8 mi
lioane pomi altoiți, cu care se poa
te planta o suprafață de aproape 
28 000 ha. Din cauza timpului ne
prielnic, în toamnă s-au plantat nu
mai circa 3 milioane de pomi, ră- 
mînînd ca lucrarea să se execute a- 
cum, în primăvară. Astfel, în re
giunea Oltenia au rămas pentru pri
măvară peste un milion de pomi, în 
regiunea Iași — 697 000, Galați — 
392 000, Dobrogea — 384 000 pomi, 
în total urmează să se planteze a- 
cum circa 5 milioane de pomi. Ți- 
nîndu-se seama de numărul lor

TEMEINICE
au fost amendamentate în gospodă
riile de stat și colective din regiunile 
Maramureș și Argeș.

Legumicultorii fac și ei intense 
pregătiri în vederea obținerii unor 
recolte mari și eșalonării producției 
pe o perioadă cit mai lungă de timp, 
însămînțatul în răsadnițe s-a și făcut 
pe o suprafață de peste un 
milion de metri pătrați, cele mai 
bune rezultate obținîndu-se în re
giunile București, Dobrogea și Cluj. 
Pentru obținerea unor producții 
timpurii, se mărește cu peste 100 
hectare suprafața răsadnițelor și se
relor cultivate cu legume extra- 
timpurii și se extind culturile adă
postite sub folii de polietilenă pe 
660 ha. în vederea economisirii ma
terialului lemnos, la confecționarea 
tocurilor se folosesc prefabricate din 
beton. în acest an suprafața de 
răsadnițe amenajate din prefabri
cate din beton va fi de 128 ha.

Semințele lolosite în această primăvară sînt controlate și tratate cu 
atenție. în fotografie : Ia laboratorul regional pentru controlul semințelor 

București.

sezon în pomicultură
mare, de timpul relativ scurt și 
destul de aglomerat cu însămînță- 
rile de primăvară, se impune ca 
plantările să fie organizate riguros 
și pînă în cele mai mici amănunte.

Problema cea mai importantă este 
stabilirea cu precizie a locului vii
toarelor livezi, organizarea teritoriu
lui și pichetatul. în cele mai multe 
locuri, aceste lucrări sînt avansate, 
proiectele cuprind suprafețe care 
însumează mii de hectare în gospo
dăriile colective și în gospodăriile 
de stat. Prevederile acestor proiecte 
au fost aplicate pe teren, efectuîn- 
du-se măsurătorile necesare și pi
chetatul, prin care se stabilește locul 
fiecărui pom. Trebuie spus însă că, 
deși acum este timpul să se treacă 
la plantat, în unele regiuni (Plo
iești, Cluj, Mureș-Autonomă Ma
ghiară) întocmirea proiectelor a în- 
tîrziat. în aceste regiuni, specialiștii 
din cadrul oficiilor regionale de 
proiectare și organizare a teritoriu
lui vor trebui să definitiveze lucră
rile, iar inginerii agronomi din uni
tățile agricole să facă de urgen
ță pichetarea terenului pentru a se 
putea trece la plantat. La organiza
rea noilor plantații este bine să se 
urmărească extinderea sistemului a- 
gropomicol, care permite ca printre 
rînduri să se cultive plante alimen
tare și furajere.

în aceste zile de început de mar
tie este foarte necesar să fie grăbit 
săpatul gropilor. în regiunile Argeș,

Noi cadre de specialiști 
pentru agricultură
Absolvenții din acest an ai facul

tăților de agricultură și horticulture 
au început de cîteva zile practica 
de producție în unitățile agricole. 
Pînă în luna august, cînd vor sus
ține examenul de stat, ei își pre
gătesc proiectele de diplomă. Dintre 
cei 641 de absolvenți ai facultăților 
de agricultură și 110 absolvenți ai 
facultății de horticultură, 437 și res
pectiv 67 au fost repartizați în gos
podării colective, iar restul în gos
podării de stat, ținîndu-se seama de 
necesarul de cadre de specialitate al 
fiecărei regiuni. La 9 martie vor fi 
repartizați în producție 103 absol
venți ai Facultății de medicină 
veterinară din București, seria mar
tie 1964, Majoritatea acestora vor 
merge la circumscripțiile veterinare 
din țară. în toamna acestui an, alți 
peste 200 de absolvenți ai aceleiași 
facultăți vor fi repartizați în pro
ducție. Ei se vor adăuga celor peste 
18 000 specialiști cu pregătire supe
rioară care lucrează în agricultură.

Banat, Cluj, consiliile agricole au 
îndrumat gospodăriile colective să 
continue lucrarea și în timpul ier
nii și, ca atare, s-au executat un 
mare număr de gropi. Se constată 
însă că în alte regiuni (Brașov, Iași, 
Ploiești), deși trebuie executat un 
mare volum de plantări, gropile n-au 
fost săpate decît într-un procent 
foarte mic. O dată cu încălzirea tim
pului pămîntul se dezgheață, așa în- 
cît se poate trece la săpatul gropilor. 
Cu cît lucrarea va fi făcută mai din 
timp, Cu atît se vor crea condiții 
mai bune pentru prinderea pomilor. 
Aceeași atenție necesită și celelalte 
lucrări pregătitoare : confecționarea 
țărușilor și tutorilor, transportul în
grășămintelor, trasul pămîntului în 
gropi pentru a avea timp să se a- 
șeze. Gospodăriile de stat și colec
tive, cu sprijinul consiliilor agricole, 
trebuie să-și procure de urgență 
materialul săditor pomicol și să-1 
păstreze cu cea mai mare grijă pen
tru ca rădăcinile să fie ferite de 
eventualele înghețuri. Este totodată 
necesar să se treacă cu toate forțele 
la plantat, respectîndu-se cu stric
tețe măsurile agrotehnice indicate, 
care să asigure o prindere cît mai 
bună a pomilor.

Organizînd temeinic munca de 
plantare, unitățile agricole vor pu
tea executa aceste lucrări în timp 
scurt și vor contribui la extinderea 
continuă a livezilor de pomi și spo
rirea producției de fructe.
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Construcții de școli
In numeroase localități din țară 

sînt în construcție localuri de 
școli moderne și spațioase. In Capi
tală se vor da în folosință în noul 
an de învățămînt peste 180 săli de 
clasă. Multe dintre ele vor fi ridi
cate în cartierele noi : Drumul Ta
berei, Pajurei-Jiului, Balta Albă, 
șos. Olteniței, precum și în comu
nele subordonate orașului Bucu
rești : Cetatea Voluntărească, Bă- 
neasa-Vatra și altele. Lucrările 
de construcție a școlilor din șos. 
Olteniței, Cetatea Voluntărească și 
din b-dul Titulescu se află într-un

STEAUA BE LA POARTA CRAIOVEI
® „PATUL" JIULUI ® ÎN CÎTEVA ORE CÎT ÎNTR-UN AN ® LA PLUS 20 DE GRADE

® „ȘTAFETA" LUCRĂRILOR ® APELE JIULUI VOR ÎNTÎLNI CĂRBUNELE DIN VALEA MOTRULUI

în strîmtoarea defileului Lainicilor 
s-au înfruntat piept la piept. Scăpat 
din lupta cu pereții de stîncă ce-i 
ațin calea, pășind pe albii liniștite 
de cîmpie, Jiul își culege puteri 
proaspete. Muntele îi este un vechi 
cunoscut. De cîtva timp, apele rîului 
sînt îndreptate pe făgașuri noi. Pe 
prundișul vechi a fost înălțată Uzina 
de preparare a cărbunelui de la 
Coroiești. Jiul încorsetat în conduc
te e silit să urce la zeci de metri 
înălțime, pus să spele „fața" căr
bunelui.

La Paroșeni a fost ridicată o aripă 
nouă a termocentralei. Jiul îi scaldă 
una din laturi. Specialiști spun că 
producția de energie electrică pe 18 
zile a noului grup va egala întreaga 
cantitate de energie electrică pro
dusă în regiunea Hunedoara din 
anul 1938. Din „experiența" centra
lei existente, Jiul își cunoaște meni
rea, știe ce rosturi va avea la noul 
grup.

în drumul lui, oamenii îl strunesc. 
Intr-un loc anume, la Ișalnița — una 
din porțile Craiovei — acolo unde 
înainte vreme se întindea în voie, 
Jiului i se pregătește un „pat". Pe 
o viitoare albie se ridică un baraj : 
lung de 6 km, lacul de acumulare 
va aduna în pîntecul lui 2,5 milioane 
metri cubi de apă. Proiectele arată 
că debitul apei, condus pe un canal 
de aducțiune deschis spre centrala 
electrică și de termoficare, va fi de 
25 m.c. pe secundă. O nouă încor
dare a puterilor Jiului. Năpraznic vor 
lovi aburii paletele turbinelor din 
centrala electrică ; ele se vor învîrti 
cu mii de rotații pe minut. Bra
țul puternic al rotorului va produce 
în generatori scîntei nevăzute ; ele 
vor căpăta însă sclipiri de lumină și 
putere pînă la zeci și sute de kilo
metri depărtare, în noile obiective 
industriale aflate și ele în construc
ție. Combinatul chimic și fabrica de 
prefabricate din Craiova — din 
imediata vecinătate a centralei — 
Uzina de aluminiu-Slatina sînt doar 
cîteva din acestea. Centrala electri
că și de termoficare va livra în sco
puri industriale Combinatului chimic, 
fabricii de celuloză și unei fabrici 
de fire sintetice o cantitate de pes
te 600 tone aburi pe oră la o pre
siune de 8—13 atmosfere. Puterile u- 
nitare ale agregatelor, precum și pa
rametrii de funcționare a acestora 
reprezintă un nivel tehnic înalt.

In constelația hărții energetice a 
țării va mai răsări o stea, una ca 
multe altele apărute în anii elec
trificării țării. De la cel dintîi grup 
de 50 MW care va fi pus în func
ție la centrala de la Craiova — 
pînă la cei 350 MW care vor rodi 
în prima etapă de construcție — 
e un drum lung spre puterea maxi
mă, dar nu și ca timp de realizare. 
Energeticienii au încercat să facă și 
aici un calcul similar celui de la Pa
roșeni. Le-a fost însă mult mai greu. 
Lipseau elementele de comparație. 
Producția de energie electrică a Ol
teniei anului 1938 va fi realizată în
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In primele 
două luni

în primele două luni ale anului, co
lectivele fabricilor de ciment au realizat 
o producție cu peste 25 la sută mai 
mare decît cea din aceeași perioadă a 
anului trecut. Sporul obținut se dato- 
rește punerii în funcțiune a unor linii 
de mare capacitate la Medgidia, Bicaz 
și Turda, modernizării utilajelor și fo
losirii mai eficiente a acestora. In afară 
de sporirea producției au fost obținute 
rezultate bune în îmbunătățirea calită
ții și lărgirea numărului de sortimente. 
Astfel, s-a ajuns ca în prezent să se 
producă 17 tipuri de ciment pentru in
dustria de construcții, petrolieră și pen
tru alte ramuri ale economiei. în cursul 
acestui an se prevede ca fabricile de 
ciment să producă cu peste 420 000 
tone de ciment mai mult față de rea
lizările din 1963. Producția de ciment 
a unei singure fabrici de mărimea ce
lor din Medgidia, Bicaz sau Turda- 
este de peste două ori mai mare decît 
producția de ciment din Romînia anu
lui 1938.

(Agerpres)

stadiu avansat. în multe localități 
din regiunea Argeș, unde se prevede 
pentru acest an construirea a circa 
300 săli de clasă, lucrările pe șan
tierele de construcții școlare sînt în 
toi. Vor învăța la toamnă în școli 
noi elevi din Pitești, Curtea de Ar
geș, Cîmpulung Muscel, Rucăr, 
Horezu, din multe sate și comune ale 
regiunii. Pînă la începerea viitorului 
an școlar, la Timișoara și Reșița, 
regiunea Banat, se vor construi 3 
școli cu cîte 16 săli de clasă, iar la 
Ciudanovița, din aceeași regiune, o 
școală cu 8 săli de clasă.

centrala electrică de la Ișalnița nu 
în cîteva zile ci în cîteva ore.

Munca pe acest important șan
tier al electrificării țării este socotită 
de constructori și montori ca o ches
tiune de mîndrie și de mare răspun
dere. Centrala electrică și de termo
ficare de la Craiova se recomandă 
astăzi nu numai prin proiectele rea
lizate de către Institutul de studii și 
proiectări energetice al M.M.E.E., dar 
și prin ceea ce a și fost înfăptuit 
pînă acum. în timpul scurt care a 
trecut de la începuturile organizării 
șantierelor, adică din primăvara a- 
nului 1962 și pînă astăzi, s-a execu
tat un volum important de lucrări. 
Tovarășul ing. Nicolae Mănescu, di
rectorul general al întreprinderii de 
construcții și instalații din cadrul 
Trustului de construcții și montaj e- 
nergetic a Ministerului Minelor și E- 
nergiei Electrice, ne-a vorbit doar 
despre cîteva din cele mai reprezen
tative exemple : s-au turnat și au 
prins contur în zvelte construcții 
circa 160 000 m.c. de betoane. In țe
sutul nervos al betoanelor au intrat 
24 000 tone de fier beton. Pînă acum 
diferitele construcții au purtat îmbră
cămintea provizorie a peste 700 000 
m.p. de cofraj. Numai cu mijloacele 
auto au fost transportate anul tre
cut peste 2 100 000 tone de materia
le și excavații. Zilnic pe calea fera
tă se aduc spre șantier și se descar
că Ia rampă 1 500 tone de diferite 
materiale și agregate.

Centrala electrică a prins contu
ruri puternice. Sala mașinilor — a- 
dică a celor cinci turbo-agregate — 
închide între laturile ei un întreg 
șantier întins aproape pe suprafața 
unui teren de fotbal. La turbinele 3 
și 4 lucrările de montaj decurg în
tr-un ritm susținut. Aplicînd metoda 
de preasamblare la sol, montorii au 
ridicat în picioare rînd pe rînd im
punătoarele cazane. Pe trupul lor se (Continuare în pag. IlI-a)

Centrala electrică de termolicare de la Craiova Foto : M. Androesrr

SOSIREA DELEGAȚIEI C. C, AL P. M. I
LA PEKIN

PEKIN 2 (Agerpres). — Luni 
după-amiază a sosit la Pekin, la 
bordul unui avion . special, delega
ția Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, în frunte cu 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

Pe aeroportul pavoazat, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii Liu 
Șao-ți, vicepreședinte al Comitetu
lui Central al P.C. Chinez, Den 
Siao-pin, secretar general al Comi
tetului Central al partidului, Pîn 
Cijen, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central, Kan Șen, 
membru supleant al Biroului Po
litic al Comitetului Central — 
membri ai delegației Comitetului 
Central al P.C. Chinez — Ian Șan- 
kun, membru supleant al Secreta
riatului C.C., U Siu-țiuan, membru 
al C.C., Cian I-min, membru su
pleant al C.C., Tze Iun-țiuan, locții
tor al ministrului de externe, Fîn 
Ți-pin, membru al Secretariatului 
Comitetului orășenesc din Pekin al 
P.C. Chinez, Lu Pin, președintele 
Asociației pentru prietenia chino- 
romînă, precum și de peste 2 000 de

Prin folosirea micii mecanizări
întreprinderile industriale folosesc 

'din ce în ce mai mult creditele de 
mică mecanizare pentru moderniza
rea utilajelor și instalațiilor, mecani
zarea operațiilor de deservire și a 
transportului intern, îmbunătățirea 
proceselor tehnologice, eliminarea 
locurilor înguste. Executarea acestor 
lucrări a dus la sporirea simțitoare a 
productivității muncii. Ia îmbunătăți
rea calității producției și la creșterea 
rentabilității întreprinderilor. Numai 
în anul trecut s-au folosit în întrea
ga țară credite în valoare de peste 
391 milioane lei, iar eficacitatea eco
nomică a lucrărilor realizate din a- 
ceste fonduri se ridică la peste 562 
milioane lei.

Cu ajutorul fondurilor de mică 
mecanizare la Uzina de tractoa
re Brașov, de pildă, s-a confec
ționat și instalat o mașină de bri
chetat șpan. Economiile obținute în 
timp de 2 ani prin întrebuințarea a- 
cestei mașini se ridică la 2 184 000 
lei. Fabrica de pielărie și încălță
minte „Flacăra roșie" București a 
primit credite în valoare de 5 678 000 
lei pentru organizarea fluxului teh
nologic la tăbăcăria minerală și mă
rirea capacității de producție la o 
secție de încălțăminte. Aceste lucrări 
vor aduce anual întreprinderii bene
ficii suplimentare de 4 868 000 lei. 
Lucrările de mică mecanizare e- 
fectuate la Rafinăria Ploiești Sud, la 
Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, 

aprind ca într-un joc de lumini flă
cările aparatelor de sudură. Stropi 
de metal incandescent cad de la 
înălțimi amețitoare spărgîndu-se în 
jerbe de scîntei. în spatele cazone
lor au fost înălțate construcțiile și 
instalațiile mecano-filtrelor șl elec- 
tro-filtrelor. Construcțiile acestora se 
extind. Alături de clădirile ridicate, 
din fundațiile proaspăt turnate a ră
sărit o pădure deasă și dreaptă ca 
firele dintr-o perie : sînt mustățile 
armăturilor ce așteaptă să fie îm
brăcate în puternici „mușchi" de be
ton. Cel mai înalt coș de fum din 
țară — înălțat deocamdată pînă la 
jumătatea celor 160 m cît va avea 
— se înfige de pe acum în bolta 
cerului. Pînă nu de mult numai bra
țele puternicelor macarale — care 
pot să ridice în cioc patru vagoane 
dintr-odată — i-au ținut coșului to
vărășie în înălțimi. Acum, oricît ar 
vrea să se salte, nu-1 mai pot a- 
junge.

După cum explica un specialist, 
„lucrările sînt executate în ștafetă". 
Proiectanții, constructorii, instalatorii, 
montorii, colectivul care va asigura 
exploatarea centralei sînt verigi ale 
unei complexe activități ce se des
fășoară aici. Munca unora este o 
continuare a ceea ce au realizat 
înaintașii. Totul este în așa fel chib
zuit, eșalonat, încît timpul în care 
lucrările trec dintr-o mînă în alta să 
respecte întocmai graficele, să fie 
redus cît mai mult posibil. O 
hotărîre unanimă a înaripat colec
tivele tuturor șantierelor. Este vorba 
de angajamentul luat în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei de-a pune în funcție cu cinci 
zile înainte de termenul stabilit pri
mul grup de 50 MW, iar pînă la sfîr-

C. MORARU 
R. APOSTOL 

persoane din diferite domenii de ac
tivitate ale capitalei chineze, care aù. 
făcut delegației o primire priete
nească.

Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației C.C. al P.M.R. 
buchete de flori.

La sosirea delegației au fost de 
față ambasadorul R. P. Romîne la 
Pekin, Dumitru Gheorghiu, și lu
crători ai ambasadei.

•fr
De pe bordul avionului, tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer a adresat to
varășului Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, următoarea tele
gramă :

„Zburînd deasupra teritoriului 
R. P. Mongole, delegația Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Romîn, care face o vizită prie
tenească în R. P. Chineză, vă trans
mite un salut prietenesc și cele mai 
bune urări dumneavoastră și între
gului popor mongol“.

Fabrica chimică Timișoara, Uzinele 
de produse sodice Ocna Mureșului 
și altele au dat din primul an be
neficii aproape egale sau chiar mai 
mari decît cheltuielile făcute.

Cu o mare eficiență se utilizează,' 
de asemenea, creditele de mică me
canizare în gospodăriile agricole de 
stat unde introducerea mulsului me
canic, a adăpătoarelor automate, a 
instalațiilor pentru evacuarea meca
nică a gunoiului de grajd ca și me
canizarea altor operațiuni contribuie 
la creșterea continuă a productivită
ții muncii și la reducerea prețului 
de cost al producției.

Ieri a fost o zi cu soare

Pentru deservirea 
in stațiunile de odihnă
Cooperația meșteșugărească desfășoa

ră pregătiri pentru dezvoltarea și îmbu
nătățirea activităților de deservire pe 
litoral în sezonul de vară. La Constanța 
s-a dat recent în folosință un complex 
de deservire, iar altul se va deschide la 
Mangalia cu ateliere de croitorie, cismă- 
rie, coafură, reparații radio și televizoa
re etc. în stațiunile de pe litoral vor fi 
instalate anul acesta chioșcuri noi con
struite din sticlă și mase plastice pen
tru închirierea de articole și obiecte 
pentru plajă. La Eforie-sud și E- 
forie-nord vor fi amenajate stații de 
parcare a autovehiculelor cu umbrare 
portabile. Pregătiri pentru sezonul de 
vară se fac și în stațiunile de la munte. 
Rețeaua de deservire din stațiuni se 
va îmbogăți anul acesta cu noi com
plexe ale cooperației meșteșugărești la 
Băile 9 Mai și 1 Mai, la Govora, Olă- 
nești, Herculane și se vor deschide noi 
unități în alte stațiuni.



Indici mai ridicați in lolosirea 
mecanismelor forestiere

Nr. 6185C r* î V T V T A

Pădurile formează una din im
portantele bogății ale regiunii Ar- 

‘ geș. Peste 600 000 de hectare — a- 
dică circa 40 la sută din suprafața 
regiunii — este acoperită de codri 
masivi de foioase, rășinoase sau alte 
specii de arbori. In fața muncitori
lor și tehnicienilor din exploatările 
forestiere stă sarcina de a gospodări 
cît mai rațional această prețioasă 
bogăție, de a munci în așa fel încît 
din aceeași cantitate de masă lem
noasă să obțină un volum tot mai 
mare de lemn de lucru.

In locul securii 
utilaje moderne

Pentru cel care nu cunoaște pă
durea, poate nu e destul de clar 
cum se poate obține din aceeași 
masă lemnoasă mai mult lemn de 
lucru. Una e să tai copacul cu secu
rea, alta cu fierăstrăul electric ; una 
e să folosești la scosul buștenilor din 
locuri greu accesibile carul tras de 
boi, alta — cînd se lucrează cu trac
toare puternice, cu remorci sau fu- 
niculare. Cu ajutorul utilajelor se 
înlătură pierderile de lemn, se ob
ține o productivitate ridicată.

Gradul de mecanizare a lucrărilor 
în exploatările forestiere din regiu
nea Argeș a crescut continuu. Nu
mai în cîțiva ani, întreprinderile 
forestiere au fost înzestrate cu 350 
de fierăstraie electrice, cu peste 100 
de funiculare de transport ; în par
chete pot fi întîlnite numeroase 
tractoare și autocamioane puternice.

Organizațiile de partid din între
prinderile forestiere din regiune 
desfășoară o muncă politică susți
nută în rîndurile muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor, pentru ca 
utilajele să fie folosite cu indici cît 
mai ridicați. In multe locuri — cum 
ar fi I.F. Stîlpeni. :Kucăr Jiblea, 
Curtea de Argeș etc. — iși arată 
roadele un șir de măsuri bine gîn- 
dite. Dintre acestea amintim gru
parea utilajelor pe parchete, apro
vizionarea la timp cu carburanți și 
lubrefianți, asigurarea stocurilor de 
masă lemnoasă pentru realizarea 
unui flux tehnologic continuu, de- 
falçarea și urmărirea zilnică a pla
nului pe fiecare utilaj, respectarea 
cu strictețe a graficului de revizie 
și întreținere a mecanismelor.

De bună seamă, asemenea măsuri 
influențează pozitiv creșterea indi
cilor de mecanizare. Anul trecut, 
planul de mecanizare la lucrările de 
recoltare a fost depășit cu 3 la sută, 
iar la cele de scos-apropiat cu 34 
la sută. Recoltatul mecanic al lem
nului se face acum în proporție de 
peste 60 la sută, iar lucrările de 
scos-apropiat se efectuează în cea 
mai mare măsură cu mijloace me
canizate. A crescut, de asemenea, an 
de an, randamentul mecanismelor ; 
la funiculare, de exemplu, s-a în
registrat în 1963 o creștere, față de 
realizările medii ale anului 1962, de 
768 mc și respectiv, 814 tone kilo
metri pe fiecare utilaj. Rezultate 
bune s-au obținut și în exploatarea

CITITORII NE SESIZEAZĂ
0 „PERLĂ" CU DEFECTE

Mi-am cumpărat de curînd o ma
șină de spălat rufe „Perla“ — pro
dusă de I.M.S. Sibiu. După cîteva 
întrebuințări, mașina s-a defectat. 
Fiind în termen de garanție, am so
licitat sprijinul cooperativei mește
șugărești „Unirea" din Suceava. A 
fost supusă unui examen minuțios, 
dar, în fața defectelor constatate, 
specialiștii s-au dovedit neputincioși. 
Au mai trecut cîteva săptămîni și, 
după alte intervenții, au venit alți 
specialiști să o repare. Nici de data 
aceasta nu s-a ajuns la vreun re
zultat In cele din urmă, cooperativa 
s-a adresat întreprinderii producă
toare să-l trimită un alt electromo
tor cu care să-l înlocuiască pe cel 
defect. Dacă schimbul de adrese va 
mai dura mult, mașina o să depă
șească termenul de garanție. (De ia 
Maria Petruc, funcționară).

> A. A

ECHILIBRISTICĂ FĂRĂ VOIE

Locuiesc pe str. Praporgescu, din 
Băile GâV’dț^,. Strada mea face le
gătura cuZtîieva sate din apropiere, 
de aceea circulația e foarte intensă.. 
De la o vreme trecătorii o ocolesc, 
fiindcă altfel trebuie să facă echi
libristică'sau să meargă de-a drep

fierăstraielor mecanice, precum și la 
unele tipuri de tractoare. Ca rezultat 
al creșterii gradului de mecanizare 
a muncii și al folosirii mai bune a 
utilajelor, forestierii din regiune au 
sporit anul trecut la 73 la sută 
ponderea lemnului de lucru în to
talul masei lemnoase exploatate. La 
fag, volumul lemnului pentru utili
zări industriale a crescut de la 42 
la sută în 1959, la 66 la sută în 
1963.

Cu toate acestea, în exploatarea 
mecanismelor există încă unele ne
ajunsuri, nu peste tot se iau măsuri 
ca ele să fie folosite la întreaga lor 
capacitate. La întreprinderile fores
tiere Drăgășani și Brezoi producti
vitatea fierăstraielor mecanice se 
realizează doar în procent de 84 la 
sută. în alte locuri ca, de pildă, la 
sectorul Domnești, automacaralele 
nu sînt judicios utilizate. Este bine 
cunoscută necesitatea atelierelor de 
reparații’și întreținere a mecanis
melor. Deși știu prea bine acest 
lucru, tovarășii din conducerea în
treprinderii forestiere Brezoi tără
gănează de luni de zile punerea în 
funcțiune a atelierului mecanic în 
sectorul Voineasa. La fel, conduce
rea șantierului de construcții fores
tiere Cîmpulung întîrzie punerea în 
funcțiune a atelierului mecanic în 
sectorul forestier Bahna.

Sînt în acest an condiții de folosire 
mai bună a mijloacelor de încărcare 
și transport, în special a autotro- 
li'ilor. Spre deosebire de anul trecut, 
cînd conducerea întreprinderii de 
mecanizare' a transporturilor fores- 
tiere-Pitești nu s-a interesat îndea
juns de exploatarea rațională a aces
tor mijloace importante de trans
port, în prezent lucrurile merg spre 
bine. Cu ocazia dezbaterii cifrelor 
de plan pe 1964, întreprinderea a 
elaborat în această privință, un plan 
concret de măsuri. A fost revizuită 
starea tehnică a întregului parc și 
s-au făcut pregătiri pentru exploa
tarea lui rațională și pe timpul, ier
nii ; s-a pus accent pe activita
tea de întreținere și reparare a ma
șinilor. în sectoarele Stîlpeni și Ji
blea s-au construit ateliere noi, mo
derne, iar altele și-au mărit capaci
tatea de reparații.

Centru o bună stăpînire 
a tehnicii

Dezvoltarea în ritm susținut a in
dustriei noastre socialiste face posi
bilă înzestrarea exploatărilor fores
tiere cu noi mijloace de mecanizare. 
Pentru îmbunătățirea parametrilor 
lor tehnico-economici ar fi bineve
nită măsura ca încercarea în condi
ții de producție a noilor utilaje să se 
facă cu participarea unui colectiv cît 
mai larg, care să cuprindă și lucră
tori cu multă experiență din secto
rul exploatărilor forestiere.

Trecerea la mecanisme de mare 
randament cere o cunoaștere perfec
tă a acestora, ridicarea continuă a 
calificării muncitorilor forestieri. La 
indicația organizațiilor de partid.

tul prin gropi și noroi. In 1961, sfa
tul popular orășenesc a început lu
crările de pavare. După puțin timp 
însă, le-a abandonat. Cu doi ani mai 
tîrziu s-au efectuat săpături pentru 
introducerea unei conducte de apă 
potabilă. Nici aceste lucrări n-au 
fost duse la bun sfîrșit. (De la Ion 
Copaci, maistru mecanic).

MĂRFURILE LA ÎNDEMÎNA

CUMPĂRĂTORILOR

Magazinele mixte din comuna Lu
ciu sînt în general bine aprovizio
nate cu mărfurile solicitate de con
sumatori. De la o vreme însă, unele 
a/rticole lipsesc. încă din toamna anu
lui trecut căutăm fulare, cizme de 
cauciuc, batiste și pălării, dar fără 
rezultat. Ele există prin depozite, 
dar nu se îngrijește nimeni să le 
aducă și în magazine, la îndemîna 
cumpărătorilor.

Cu această ocazie vrem să sesizăm 
și alte aspecte. S-a întîmplat adesea 
să se aducă la cooperativă unele tri
cotaje în culori nepotrivite, ori prea 
mohorîte, ori prea țipătoare, deși se 
știe că asemenea mărfuri nu sînt 
căutate. (Un grup de cetățeni din 
comuna Luciu, raionul Fetești). 

conducerile întreprinderilor forestie
re se ocupă cu grijă de . creșterea 
calificării muncitorilor forestieri 
pentru ca aceștia să folosească cu 
pricepere mijloacele tehnice. Numai 
în ultimii doi ani au fost calificați 
270 de motoriști, funiculariști, trac
toriști. La I. F. Rucăr s-au asigurat 
aproape în întregime cadrele de me
canizatori forestieri. în vederea creș
terii în continuare a nivelului de 
cunoștințe tehnico-profesionale ale 
muncitorilor forestieri, circa 600 de 
muncitori — motoriști, tractoriști, 
funiculariști etc — învață în prezent 
cu sîrguință, împărțiți în 58 de 
cursuri pe profesii. Lecțiile sînt pre
date de ingineri și tehnicieni fores
tieri experimentați. La I. F. Pitești 
se practică, cu bune rezultate, meto
da instructajului în parchete înainte 
de începerea exploatării.

în acest an, în fața colectivelor 
din întreprinderile forestiere din 
regiune stau sarcini sporite în do
meniul valorificării superioare a 
masei lemnoase. Din. aceeași canti
tate de masă lemnoasă s-a planifi
cat, bunăoară, să se realizeze peste 
plan circa 20 000 mc lemn pentru 
utilizări industriale. Extinderea în 
continuare a mecanizării lucrărilor 
în exploatările forestiere, ridicarea 
calificării muncitorilor vor contri
bui, alături de alte măsuri, la înfăp
tuirea acestor sarcini. Lucrurile au 
pornit pe un făgaș bun. Comparativ 
cu aceeași perioadă a anului trecut, 
în luna ianuarie a.c. s-au obținut 
din totalul buștenilor dați în ex
ploatare cu 3 la sută mai mulți buș
teni de fag pentru furnire. Cantități 
sporite s-au realizat și la alte sorti
mente ca : bușteni de stejar, lemn 
pentru construcție și celuloză, lobde 
industriale și altele.

Pe baza indicațiilor date de către 
biroul comitetului regional de par
tid, comisia economică regională va 
organiza și în acest an, pe scară mai 
largă, trimiterea de colective de 
specialiști în întreprinderi care să 
ajute conducerile administrative, 
organizațiile de partid la aplicarea 
măsurilor privind creșterea indicilor 
de utilizare a masei lemnoase. Se 
va avea în vedere îndeosebi folo
sirea mai judicioasă a mecanismelor 
forestiere. Periodic, vor fi organi
zate schimburi de experiență la 
locurile de producție cu ‘ lucrările 
complet mecanizate din întreprin
derile fruntașe din regiune.

Dezvoltînd experiența acumulată 
pînă acum, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din unitățile forestiere din 
regiunea Argeș vor obține, fără în
doială, noi realizări pe linia tradu
cerii în viață a sarcinilor trasate de 
partid privind valorificarea superi
oară și complexă a masei lemnoase

Ing. ION PIETRÄREANU 
din comisia economică 

a Comitetului regional de partid 
Argeș

GH. CÎRSTEA
, coresp. „Scînteii“

SE CAUTĂ UN AMPLASAMENT

Acum trei ani, cetățenii din co
muna Pufești, raionul Adjud, au 
hotărît, într-o adunare generală, să 
construiască un cămin cultural din 
fondurile provenite prin autoimpu- 
nere. S-a procurat și o bună parte 
din materiale, urmîhd să înceapă 
lucrările de construcție. Dar aici s-a 
ivit o problemă spinoasă : unde să 
fie amplasat ? Cele trei variante 
propuse de cetățeni nu au fost ac
ceptate de sfatul popular al raionu
lui. Amînîndu-se mereu găsirea solu
ției celei mai potrivite, materialele 
de construcții încep să se degradeze. 
(De la Costel Ignat, muncitor).

„SUB CHEIE"

Pentru clubul Combinatului de in
dustrializare a lemnului din Gherla 
s-a cumpărat de curînd un televizor. 
Salariații s-au bucurat că vor 
avea posibilitatea să urmărească e- 
misiûnile. Dar, spre marea lor ne
dumerire, televizorul a fost pus la 
„păstrare". Comitetul . sindicatului 
consideră că și-a făcut datoria nu
mai cumpărîndu-l ? (De la Alexan
dru Bălan, muncitor).

TUDOR VIANU „STUDII DE LITERATURĂ
UNIVERSALĂ Șl COMPARATĂ“

„Niciodată interesul pentru lite
raturile străine n-a fost mai viu în 
Romînia", precizase acum aproape 
un deceniu acad. Tudor Vianu în 
comunicarea prezentată cu prilejul 
unui congres internațional de isto
rie literară. Acestui interes îi răs
punde și volumul Studii de litera
tură universală și comparată, ti
părit de Editura Academiei în a 
doua ediție, revăzută și substan
țial adăugită. Cartea înmănun
chează toate contribuțiile acad. 
Tudor Vianu din ultimii cincispre
zece ani, consacrate literaturilor 
străine și legăturilor dintre ele sau 
cu literatura romînă ; ea consti
tuie o apariție științifică funda
mentală, deosebit de semnificativă 
în conținut și sub raport metodo
logic.

Studii de literatură universală și 
comparată nu este o culegere de 
lucrări disparate, independente, ci 
o carte unitară, cu componentele 
intim conexate între ele, în cele 
din urmă închegate într-o cuprin
zătoare și organică sinteză. Prin 
noianul de teme și probleme par
ticulare, autorul realizează, de 
fapt, o secțiune transversală a 
întregii culturi europene, de la 
antichitate pînă în epoca modernă, 
o adevărată istorie a umanismului 
literar european. Toate articolele 
și conferințele, inclusiv cele apa
rent ocazionale, trădează perma
nența preocupărilor și un subtext 
unificator. Cercetătorul a urmărit 
cu consecvență un plan de an
samblu dinainte elucidat, a sub
ordonat părțile unei perspective 
ordonatoare. Numai astfel s-a pu
tut întîmpla ca juxtapunerea unor 
materiale, realizate la interval re
lativ mare și cu prilejuri diferite, 
să se închege firesc în panorama 
multor secole de literatură univer

AL ANDRIȚOIU CONSTELAȚIA LIREI“ In vitrinele

toate- 
trist, / 
se de- 
de lu-

Acesta este un volum — prin 
cele mai izbutite poezii ale sale — 
a] bucuriei calme, al împlinirii. 
De fapt, întreaga carte spune, nu 
„în gura mare“, dar cu voce caldă, 
din toată inima : E bine ! Poe
tul spune DA vieții, DA timpului 
nostru, DA muncii libere creatoare 
de valori și frumusețe. Uneori o 
ușoară melancolie învăluie, repede 
risipită, poemul, dar e o melanco
lie afirmativă, umbrele nu țes 
tristeți, ci mătăsuri : „Cu 
acestea nu pot să fiu 
căci peste vechi dureri ce 
clină / îmi va rămîne arta, 
mină, ! o clipă-n secolul socialist". 
Poetului îi place ora liniștită a 
serii, care însă nu e a neliniștii ci 
a plenitudinii, nu numai a con
templării mulțumite ci a exami
nării atente a muncii depuse „Se 
îmblînzește sîngele-n aorte, / iar tu 
cu tine însuți te măsori, / recintă- 
rindu-ți în valută forte / efortul 
zilei, printre muncitori“.

Sentimentalismul, cînd e bine 
strunit, ne dă o poezie melodioasă, 
aproape cantabilă, în care recu
noaștem romanța. Ușoara melan
colie de care am amintit alternea
ză cu o ironie blîndă și această 
alternare a făcut să se amintească 
de Topîrceanu, deși — spre deose
bire de autorul „parodiilor origi
nale“ — la Andrițoiu ironia nu e 
o trăsătură originală ci doar un 
accesoriu, nu e tăioasă, aspră, ci 
plină de simpatie („Idilă stînga
ce“, „Cartea cu amintiri“).

Una din temele insistente 
aceea a muncii deschizătoare 
orizonturi („Zidarul“), 
fertile, fastuoase, creatoare de 
bucurie și echilibru („Cargou ro
mînesc“), de îndreptățită mîndrie. 
Poetul laudă munca utilă a zugra
vului care lucrează cîntînd, 
gîndul generos la cei ce se 
muta în casa nouă și se vor bu
cura de frumusețea strădaniei sale. 
„Și-un ruginiu de steme care nu-s, / 

este 
de 

a muncii

cu 
vor

Nu e ușor să iei 10 la caligrafie Foto : A. Carlojan

sală, aproape într-o istorie siste
matică a literaturilor. Consecvența 
activității științifice, luminată de 
vaste perspective este, credem, 
unul din acele învățăminte majore 
pe care cercetătorul tînăr le poate 
extrage din lectura volumului.

In erudita sa retrospectivă mile
nară, acad. Tudor Vianu zăbovește 
mai îndelung la cîteva momente de 
maximă efervescență umanistă, 
cînd literatura urmărea programa
tic înnobilarea omului. Antichita
tea, fermecătoarea copilărie a 
omenirii, Renașterea, epoca ce 
avea nevoie de titani și a creat ti
tani, titani ca gîndire, pasiune și 
caracter, iluminismul secolului al 
18-lea, reflex al revoluțiilor bur
gheze, și realismul următorului 
veac, arta neînfricată în tendința 
de „a merge pînă la rădăcină", de 
a smulge măștile inumanității ca
pitaliste — iată punctele nodale 
asupra cărora autorul se apleacă 
cu deosebită minuțiozitate. Studii 
mai extinse prezintă cîteva perso
nalități covîrșitoare ale acestor 
epoci, expresia năzuințelor lumi
noase și nobile — pe Shakespea
re, Voltaire, Goethe, Schiller, 
Stendhal, Tolstoi. „Pentru a înțele
ge mai bine gîndirea lui Marx — 
se spune în studiul despre Schiller 
— simțim mereu nevoia de inves
tigare a lumii de filozofi și poeți, 
din care această gîndire s-a des
prins ca una din forțele cele mai 
de seamă ale lumii moderne". In 
polemică directă și implicită cu 
ideologia burgheză, cercetătorul își 
dă întreaga adeziune literaturii 
realiste și populare, animate de 
idealul descătușării și împlinirii 
umane. „Cîntare omului" — imagi
nea argheziană, imaginea ce va 
sta la temelia următoarei exegeze 
fundamentale, în curs de apariție,

pen- 
este 
vi-

și-un violet, de cosmos infinit, / 
și-un roșu greu de soare-n spre 
apus / ce se re-ntoarce dinspre ră
sărit. / Mai sînt reflexe simple de 
vanilii, / de scorțișoară care-n sine 
place. / Zugravul vede, prin odăi, 
familii, / lumină, și încredere, și 
pace". („Zugravul“). „Aur negru“ e 
un frumos elogiu al petrolului ro
mînesc și al harnicelor mîini ce-1 
extrag, transformîndu-1 în valoare 
națională : „Cînd trec la ceasul 
care recheamă aurora, / ca fiu al 
muzicii și al culorii / simt aurul 
acesta al meu și-al tuturora / și-i 
port pe mîini brățara alături cu 
sondorii". Semnificativă 
tru tonul întregului volum 
„Reverie“, în care se afirmă 
brant optimismul fundamental al 
vieții noastre socialiste. Atrage a- 
tenția simplitatea fluidă, cantabilă 
a versului : „Vibra în jur ceva me
lodios, ! trecea prin toate o miș
care lină. / Obiectele suflate în lu
mină / aveau, ca fructa, sevă și 
prinos. / Căci era totul mare și 
frumos". O delicat ironică amin
tire a tinereții înfometate și boe
me, dintr-o vreme nedreaptă, pe 
drept și definitiv decedată, ne-n- 
tîmpină într-o bună „Carte cu a- 
mintiri“.

Iubitorul de poezie va descoperi 
în „Constelația lirei“ o seamă de 
poezii frumoase („Aripi“, „Ora li
niștii“, „Autumnală“, „Euforie“, 
„Gest sentimental“, „De dragoste“, 
„La săpături arheologice“, „Idilă 
stîngace“, „Balada toamnei“, „In raport de profunzime' 
zori“, „Cu iarna“, „Belvedere“, 
ș. a.) în care se manifestă calită
țile enunțate mai sus. „Autumnală“ 
ne impune un colorit nuanțat al 
toamnei de o severă și fastuoasă 
frumusețe, cu imagini surprinză
toare : „împrejmuitoarele lucruri 
capăt-o aură rece / Ca-ntr-un de
sen din Bizanț, de-un meșter ne
cunoscut. / Toamnă mai galbenă ca 
Palia de la Orăștie, / și mult mai 
frumoasă decît toamnele care-au 
trecut“.

poate fi considerat firul conducă
tor al acestor studii de literatură 
universală,' asigurînd, dincolo de 
convergența tematică, unitatea un
ghiului de vedere etic și estetic.

Autorul însuși vorbește în prefa
ță de „unitatea metodei, a noțiu
nilor fundamentale, a criteriilor de 
valorificare, a tendinței spre inte
grarea umană", și pe drept cuvînt. 
Am sublinia, în acest sens, două 
idei hotărîtoare. Acad. Tudor Via
nu privește literatura ca parte in
tegrantă a vieții sociale, încadrată 
firesc într-o totalitate de forțe și 
tendințe. El critică pe filologul de 
tip vechi, parcat într-o singură pro
blemă, a cărui minuție și exacti
tate lăudabilă s-au însoțit nu o 
dată cu îngustimea orizontului și 
chiar a inimii sale. „Fenomenele li
terare aparțin unor ansambluri 
largi și ele nu pot fi cunoscute 
decît în perspectiva și în lumina 
acestora". Specializarea este opu
să îngustimii, ea trebuie neapărat 
înscrisă în „perspective de totali
tate".

E reclamată, astfel, o cercetare 
filologică care să fie implicit o cer
cetare ideologică, estetică. In ace
lași spirit, studiul comparativ al li
teraturilor, analiza „influențelor li
terare" este interpretată ca fiind 
examinarea unor „alianțe ideolo
gice", active acolo unde împreju
rările interne ale societății fac ne
cesare asemenea alianțe. Autorul 
respinge tendința comparatiștilor 
burghezi de a prezenta opera lite
rară ca pe o simplă țesătură de 
influențe străine. „Influențele ope
rează numai acolo unde natura 
terenului social le asimilează și le 
face rodnice".

Aceste principii metodologice, e- 
laborate în lumina materialismulv.i 
istoric, stau la baza incursiunilor

volumului este 
combativitate, 

lui

Poezie a certitudinilor liniștite, 
versurile lui Andrițoiu nu sînt bîn- 
tuite de mari pasiuni, de tensiuni 
teribile. Exuberanța e doar a culo
rilor. Andrițoiu e un vizual, iubitor 
de culori fastuoase, tari, variate, 
deși îi reușesc bine și versurile în 
culori estompate, incerte („Reve
rie“). După învolburarea romantică 
a debutului, AL Andrițoiu pare a se 
îndrepta spre o poezie de factură 
clasică, limpede, melodioasă, colo
rată, ușor cantabilă.

Am dat cîteva exemple, doar, 
din izbutirile ultimului volum al 
acestui autentic poet. Principa
la deficiență a 
insuficienta lui
Desigur, versurile lui Andri- 
țoiu sînt inspirate din realita
tea prezentului socialist, dar l-am 
dori pe poet aflat și mai mult în 
contemporaneitatea cea mai ac
tivă, atacînd . mai curajos temele 
majore — așa cum o face, de 
exemplu, în ultimele poezii publi
cate în „Luceafărul“. Ușurința 
poetului de a versifica, talentul 
său spontan se transformă uneori 
în facilitate („Metamorfoze", „Pri
nos de flori“, „Quasi parnasiană", 
„Vioară de Cremona“ ș.a.) ce par 
stîngace pastișe după Andrițoiu. 
Un talent original n-ar fi trebuit 
să dea tiparului b poezie cu meta
fore banale ca „Frumusețe“ și nici 
versuri fals-filozofice de acest fel: 
„Dar nu e joc, E însăși deplina 
limpezime / de-a cere înălțimea-n 

(„Dimen
siuni“). Cu asemenea rezerve, „Con
stelația lirei" rămîne o frumoasă 
carte de poezie despre vremea 
noastră și oamenii ei. 

PAUL GEORGESCU

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. p. Romîne : Faust — (orele 19,30) ; 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30) ; Teatrul Națio
nal „I L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Regele Lear — (orele 19) ; (Sala Studio): 
Nora — (orele 19,30) ; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala din bd. Magheru) : Ca
rieră pe Broadway _ (orele 19,30)-, (Sala 
Studio) : Băieții veseli — (orele 20) ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar 
și Cleopatra — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio, din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : 
Comedia erorilor — (orele 19,30) ; Tea
trul muncitoresc C.F.R.-Giulești: Gaițele 
— (orele 19,30) ; Teatrul pentru copii și 
tineret (Sala din str. C. Miile) : Logod
nicul de profesie se însoară _ (orele 
20) I Teatrul evreiesc de stat : Pofta 
vine... rîzînd — (orele 20) ; Teatrul Țăn
dărică- (Sala Academiei) : Cartea cu A- 
polodor — (orele 16) ; (la Casa de cul
tură a tineretului din raionul T Vladi- 
mirescu): Elefănțelul curios — (orele 15).

CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Sala Pa
latului R. P. Romîne (orele 20, cu seria 
de bilete nr. 1012), Patria (8,30) 11, 13,30; 
16,15; 19; 21,30). Foto Haber “ 
(8) 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; : 
rești (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
Excelsior (10; 12; 14,15; 
Feroviar (9,15; 11,30; 13,45 
Scano Boa: Carpați 
18,15; 20,30). ”, " ..... ... ... ____
18,30; 20,45), înfrățirea între popoare (10; 
15,45;...............   -
18,15;
20.30) .
16,15; 
toria 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Pași spre Lună: 
Centrai (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18.30;
20.30) , Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30).
Jurnalul Anncl Frank — cinemascop : 
Lumina (de la orele-9,30 la orele 15 ru
lează în continuare ; 17,45; 20,30). Pisica 
de mare : Union (14,45; 16,45; 18,45; 20,45). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Nu-i loc pentru al treilea : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30). Pro
gram de filme documentare : Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 16 rulează 
în continuare ; 17; 19; 21). Rusalka — 
cinemascop : Glulești (10,30; 12,45; 15;
17,45; 20). Medicamentul care ucide (am
bele serii) : Cultural (16; 19,15). Qivitoq: 
Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Cas
cada diavolului : Buzești (13; 15; 18,15; 
20,30), Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30),

' : Republica
21,15), Bucu- 

18,30; 20,45), 
16,30; 18,45; 21), 
i; 16; 18,30; 21).

. . (10; 12; 14; 16;
Festival (10; 12; 14; 16,15;

18; 20,45), Grivița (10; 12? 14; ’Ï6; 
20,30), Flamura (10; 12,15; 16; 18,15;
Renul alb : Capitol (10; 12; 14;

18,30; 20,30). Valea vulturilor : Vic- 
(10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE

comparatiste concrete. Ele se în
treprind fie pe „verticală* — ur
mărind istoricul unei teme poetice, 
geneza unor imagini-sinteză în de
cursul veacurilor — fie prin reve
latoare raportări „orizontale", ex- 
plicînd, de pildă, asemănările unor 
situații sau caractere în diverse 
literaturi naționale, la autori care 
uneori nici nu avuseseră cunoștin
ță unul de celălalt. Un interes deo
sebit prezintă articolele care dez
bat legăturile literaturii romîne cu 
alte literaturi. Descifrînd influența 
literaturii antice sau renascentiste 
asupra scriitorilor noștri, relațiile 
lor estetice cu clasicii altor națiuni, 
autorul evidențiază originalitatea 
și aportul creației lui Mihail Emi- 
nescu, Ion Luca Caragiale sau Tu
dor Arghezi, încadrează organic 
progresele literelor romînești in 
dezvoltarea artistică a omenirii.

„Stimulînd creația literară, noi 
nu ne închidem în găoacea noas
tră — a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Conferința orga
nizației de partid a orașului Bucu
rești. Judecind de pe pozițiile 
noastre ideologice, de pe pozițiile 
marxism-leninismului, operele lite
raturii străine și ideile pe care le 
poartă acestea, noi facem și va 
trebui să facem și pe viitor tot ce 
este necesar pentru ca operele va
loroase ale altor literaturi să lie 
tot mai larg cunoscute cititorului 
nostru", Volumul Studii de literatu
ră universală și comparată contri
buie la realizarea acestui dezide
rat. înfățișînd temeliile umaniste 
ale literaturii europene, moștenirea 
clasică pe care se înalță valorile 
culturale actuale, el satisface deo
potrivă cerințele maselor de citi
tori și ale specialiștilor. Lucrarea 
se înscrie pe linia contribuțiilor 
prin care Tudor Vianu s-a afirmat 
atît la noi, cît și pe plan interna
țional, ca un eminent cercetător în 
domeniul literaturii comparate. Do
rim mult continuarea acestui teme
rar act de cultură, prin studii con
sacrate literaturii zbuciumatului și 
mărețului nostru secol.

ION IANOȘI

librăriilor
• In colecția „Figuri de seamă ale 

teatrului romînesc", (Editura Meri
diane), a apărut un volum dedicat ar
tistului poporului Costache Antoniu. 
Volumul cuprinde o prezentare sem
nată de Al. Popovici și numeroase 
ilustrații prezentîndu-1 pe cunoscutul 
nostru actor în rolurile întruchipate 
pe scenă de-a lungul anilor.

• Colecția „Cele mai frumoase 
poezii" publicată de Editura tinere
tului s-a îmbogățit cu două noi vo
lume cuprinzînd versuri de Virgi- 
liu (în traducerea lui Lascăr Sebas
tian) și de 
ducerea lui

Alexandr Blok (în tra-
Victor Tulbure).

• Noi
„Mama“ de
toriul Arkthur“ de K. Fedin au fost 
publicate de către Editura pentru 
literatură în colecția „Biblioteca 
pentru toți“.

ediții ale romanelor 
Maxim Gorki și „Sana-

• Romanele lui Jules Verne „Ro- 
bur cuceritorul“ și „Stăpînul lumii“ 
au apărut într-un volum la Editura 
tineretului.

• La Editura pentru literatură 
universală a văzut lumina tiparu
lui romanul „Mastro-don Gesual- 
do“ de Giovanni Verga (colecția 
„Clasicii literaturii universale“).

Cosmos (16; 18; 20). Misterele Parisului
— cinemascop : Crîngași (15; 17; 19; 21)
Locotenent Cristina : Tomis (9,30; 11,45; 
14; 16; 18,15; 20,30). Melodia (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Modern (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,45; 21). Podul : Vitan (15; 17; 19; 21). 
Viață sportivă : Miorița (10; 12,30; 15; 
17,45; 20,30). Noi doi, bărbații : Munca 
(16; 18,15; 20,30), Volga (10; 13; 16; 18,15; 
20.30). Revista de Ia miezul nopții — ci
nemascop : Popular (16; 18,15; 20,30).
Elena din Troia — cinemascop : Arta 
(16; 18,15; 20,30) Hoțul din San Marengo: 
Moșilor (15; 17; 19; 21), Ferentari (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Cotrocenl (15; 17; 19; 
21). Omul cu ricșa — cinemascop : Au
rora (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). A dispărut 
o navă : Viitorul (15; 17; 19; 21). Cu toții 
acasă : Colentina (16; 18; 20). Era noapte 
Ia Roma (ambele serii) : Floreasca 
(16,30; 19,30). Haiducul de pe Ceremuș • 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). Mi-am cum
părat un tată _ cinemascop : Progresul 
(15; 17; 19; 21). Tudor ■ ■ ■
Lira (15,30; 19) ------
Drumul Sării ,.......... .
„1040“ : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE - Orele 18.30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Hale in
dustriale metalice (II), de prof. ing. 
Andrei Caracostea de la Institutul de 
construcții București. 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,10 - Pentru cei mici • 
Sceneta de păpuși „Costică în junglă" 
de Alecu Popovici. 19,35 — EmÂlune de 
știință : Un transport neobișnuit. 19,50
— Seară de romanțe. 20,25 — „Cetățile 
chimiei" — film documentar. 20,45 — 
Teatru în studio „Popas între drumuri" 
de Eva Dragomir ‘ ' 
încheiere : Buletin 
meteorologic.

(ambele serii) :
Călătorie în aprilie : 

(16; 18: 20). Inculpatul

șl Cornel Popa, In. 
de știri șl buletin

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următoarei' 

trei zile 4, 5 și 6 martie : Vreme relativ 
rece, cu cerul temporar noros. Vor că-' 
dea ninsori locale, mal ales în. sudul tă
rii. Vint potrivit cu intensificări tempo
rare, predominînd din sectorul estic 
Temperatura în general staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse- între minus 2 și- 
minus 12 grade, local mai coborîte, iaf 
maximele între minus 5 și plus 5 grade,

In București : Vreme relativ rece ci 
cerul temporar noros. Vor cădea precipit 
tații sub formă de ninsoare. Vînt potrk 
vit. Temperatura staționară.
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radiogramă. E de la „Craiova“. „Am 
învins furtuna. Ancordt în rada-est 
Dungenes, canal Dover. Așteptăm 
să treacă ciclonul. ''La bord, totul 
normal !" Dispecerul răsuflă ușurat. 
Mută apoi o machetă pe hartă. Este

CAPACITATE DE TRANSPORT DE 7 ORI MAI MARE 
NOI DOTĂRI CU NAVE ÎN 1964
DOCURI MECANIZATE
NOUL PORT CONSTANțA-SUD

locul unde se află nava, după ce a 
străbătut zona unde bîntuia fur
tuna...

Progresul rapid al economiei, ex
tinderea legăturilor comerciale cu 
numeroase țări au dus la creșterea 
volumului de transporturi pe .apă, 
și la dezvoltarea flotei noastre ■ co
merciale. In ultimii cincisprezece 
ani volumul transporturilor pe apă 
a crescut de 12 ori, calculat în tone- 
kilometri. Flota comercială a fost 

moralul ridicat și acționează ca un dotată cu numeroase nave noi, mo- 
singur om“, Undeva, departe de derne, proiectate și construite pe 
țară, „Craiova“ a fost prinsă de fur- șantierele românești. La Galați se 
tună. Orele trec greu. ’Dispecerul construiesc cargouri de 4 500 de tone 
așteaptă cu încordare vești. O nouă și remorchere de mare putere, la 
radiogramă. E de la „Craiova“. „Am Țr. Severin., — cabotiere de 1 600 de 

’ 1 tone, nave destinate navigației ma
ritime. Pentru flota fluvială șantie
rele de la Tr. Severin și Oltenița 
construiesc remorchere,: ceamuri, 
șlepuri. In ultimii patru ani, capa-

La dispeceratul „Navromului“ se 
recepționează, una după alta, tele
grame ; iar pe o hartă uriașă se ur
mărește continuu navigația vaselor 
sub pavilion românesc. Din Pacific 
sau Marea Nordului, de pe apele 
Mediteranei, ale Egeei sau Atlanti
cului eterul aduce mereu noi vești. 
O noua telegramă : „Aici „Craiova“. 
Luptăm din greu cu furtuna. Vînt, 
din NW de tărip. 10—11. Nava se 
comportă minunat. Ecfiipajitl are

a

(Urmare din pag. I-a)

șitul anului acesta—-de a pune în 
funcțiune și al doilea grup de 50 MW, 
care este planificat să producă pri
mii megawați la începutul anului 
viitor.

Angajamentul socialist luat în în
trecere este cuvîntuî de onoare al 
întregului colectiv și al fiecărui om 
în parte. Despre hotărîrea construc
torilor și montorilor de a-și respecta 
cuvîntuî dat vorbesc faptele. Am 
surprins din noianul de evenimente 
cs.se petrec aici doar cîteva :

...Pe platforma din jurul turbinei 4 
se aud cuvinte aspre de dojana. Șe
ful brigăzii de montatori de turbine, 
Mircea Uță, arată cu degetul 
spre vanele unor lagăre gata 
de păsuit și întreabă mînios : 
„Cum au ajuns stropii de apă aco
lo? Cine a lucrat prin apropiere?" 
Un tînăi cuteză șl încercă să scoa
tă lucrurile basma curată : „I-am dat 
zor. Lucrarea e urgentă. S-a întîm- 
plat..." Pe loc, Uță își adună între
gul colectiv de muncă. El nu acordă 
nici un rabat neatenției, muncii de 
slabă calitate. Explică primejdia ce
lor cîțiva stropi de apă care 
putea periclita calitatea lucrării.

— Cînd te apuci de o asemenea 
lucrare de mare finețe, să te speli 
pe mîini, ca și cînd te-ai așeza la 
masă. Ochii și gîndul să-ți fie nu
mai la ceea ce lucrezi. Meseriașul 
bun se cunoaște în primul rînd după 
calitatea muncii și apoi după rapi
ditatea cu care lucrează.

...Un alt loc de muncă. Aici, oa
menii se ailau la capătul a 32 de 
ore de activitate neîntreruptă. Schim
burile de lucru s-au înlocuit între

■ ele, betonierele însă n-au avut 
nici o clipă de răgaz. Și-au fost oa
meni care — fără să le ceară cine
va — de-a lungul celor 32 de

ar

mo
pe 
se

ore nu au părăsit nici măcar pentru 
cîteva minute locul de muncă, n-au 
închis nici măcar un ochi. Printre 
aceștia și maistrul Alexandru Timuș. 
Se turna fundația din betoane ar
mate a uneia dintre turbine. Creș
teau văzînd cu ochii picioarele și 
piloții pe care se va sprijini povara 
turbo-agregatelor. Conform unei teh
nologii speciale de turnare s-au pre
parat și s-au turnat atunci unul 
după altul circa 500 m c de beton 
armat.

La sfîrșltul lucrării oamenii au gă
sit puteri și căldură să4 îmbrățișeze 
pe maistrul Timuș. Aceasta era cea 
de-a 12-a fundație de turbină pe 
care o turna. îl felicitau inginerul 
Valter Tuzer,. Constantin Diaconu, 
Stere Turcu, dulgherii Șerban Petru, 
Emeric Dohii, fierarul betonist loan 
Lupu și alții, oameni care și-au dă
ruit mulți ani, putere și dragoste de 
muncă pe șantierele atîtor edificii 
ale electrificării țării și care aveau 
în palmaresul lor numeroase izbînzi.

...Desigur, la prima vedere impre
sionează proporțiile, înălțimea. Co
șul de fum „crește" în ochii celor 
care-1 văd de aproape și prin ceea 
ce nu poate fi dedus dintr-o privi
re. Viscolul șuieră. Dă rotocoale 
peste tot Iar acolo, sus, la 80 de 
metri înălțime, unde nimic nu-i mai 
stă în cale, se pare că-și face de 
cap. Dar nu-i așa. Acolo, pe buza 
coșului de fum, oamenii lucrează cu 
mînecile suflecate, în cămăși. Chiar 
așa : în cămăși. Viscolul e pentru 
ei floare la ureche. Termometrul 
arată la locul lor de muncă+20°. 
In creștet, coșul are o căciulă. 
Văzută din interior ea aduce cu 
o cupolă. Locul de muncă este 
complet închis. In locul unui 
curent de aer rece, pe coș se simte 
adierea aerului cald. La propunerea

^fAV£.r . ....

Plenara Consiliului general al Uniunii 
de Cultură fizică și Sport

In ziua de 2 martie a avut loc 
plenara Consiliului general al Uniu
nii de Cultură Fizică și Sport din 
R.P. Romînă. La plenară au partici
pat membrii Consiliului general al 
U.C.F.S., reprezentanți ai C.C.S., 
U.T.M. și ai altor organizații obștești 
și de stat, președinți și secretari ge
nerali ai federațiilor sportive și alți 
activiști ai Consiliului general al 
U.C.F.S. Plenara a dezbătut activi-

tatea desfășurată de Consiliul ge
neral, de organele și organizațiile 
U.C.F.S. pe anul 1963 și a stabilit 
măsurile necesare pentru continua 
dezvoltare a activității sportive de 
mase și de performanță pe anul în 
curs. De asemenea, plenara a discu
tat și a aprobat execuția bugetară 
pe anul 1963 și bugetul mișcării spor
tive pe anul 1964.

(Agerpres)

Handbaliștii romîni
Luni dimineața a părăsit Capita

la, plecînd la Praga, echipa mascu
lină de handbal a țării noastre, 
campioană a lumii, care, între 6 și 
15 martie, va participa la campiona
tul mondial. Din echipă fac parte, 
printre alții, Ivănescu, Nodea, Mo- 
zer, Popescu, Nica, Bogolea, Tale, 
Redl. ..

La campionatul mondial participă

au plecat Ia Praga
16 echipe repartizate în 4 grupe. Se
lecționata țării noastre va juca în 
grupa D, în orașul Pardubice, avînd 
următorul program: 6 martie cu 
U.R.S.S., 7 martie cu Norvegia și 9 
martie cu Japonia. Primele două 
echipe din fiecare grupă se califică 
pentru grupa semifinalelor progra
mată de la 11 martie la Praga.

(Agerpres)

I ii cîteva Moduri
R. P. Ungară, 
R. P. Romînă,

VIT
cttatea de transport a flotei noastre 
a sporit de aproape 7. ori la navelej 
maritime și de două ori la cele flu
viale. In cadrul acțiunii de moder
nizare a flotei, navele au fost dota
te cu numeroase aparate de naviga
ție din cele mai noi.

Ce noutăți aduce anul 1964 în a- 
cest domeniu ? Flota maritimă va fi 
înzestrată cu alte două noi cargouri 
pentru marfă de 4 500 de tone și 4 
cabotiere de cîte 1 600 de tone, cons
truite în șantierele navale din. țară. 
Numărul navelor fluviale va crește 
cu 17 șlepuri și ceamuri de măre ca
pacitate și cu 4 remorchere de mare 
putere. Se fac în prezent pregătiri 
pentru dotarea în continuare a flo
tei maritime cu noi tipuri de nave 
de măre viteză și capacitate. Bună
oară, pentru transportul minereuri
lor se vor construi nave cu amena
jări speciale.

Paralel cu dezvoltarea flotei se 
modernizează și se extind porturile. 
Păienjenișul brațelor uriașe de ma
cara, autostivuitoarele, tractoarele 
cu remorci, benzile transportoare și 
elevatoarele domină peisajul de azi 
al porturilor românești. La Con
stanța vor fi date în exploatare anul 
acesta încă două, .dane de acostare 
pentru vase de mare tonaj. Toț aici 
vor fi montate 13 macarale-poftăl, 
15 auto stivuito are, 4 macarale mo
bile, 2 bunchere, care execută cîntă- 
rirea .automată a. .mărfurilor descăr
cate, o instalație de teleșpicher pen
tru comunicații în incinta portului ;

-vor fi modernizate șosele și platfor
me de depozitare pe o suprafață de 
peste 27 000 mp, 
pentru muncitorii portuari 3 noi că
mine, cu 1100 de locuri.

Pentru a putea face față traficu
lui maritim în 'continuă creștere, 
anul acesta vor începe pregătirile 
pentru extinderea spre sud a por
tului, lucrări ce vor continua și în 
anii viitori. Noul port va fi dotat cu 
utilaje și instalații dintre cele mai 
moderne și va avea o capacitate 
care întrece de' cîteva ori pe cea a 
actualului port; ‘ el va ' dispune' de 
dane de acostare speciale, unde vor 
putea fi „operate“ nave de mare Ca
pacitate.

se vor construi

ION PLEAVĂ

inginerului șef Dumitru Vana, în in
teriorul coșului au fost instalate 4 
aeroterme. Autorul acestei soluții a- 
preciază că aerul cald produs de 
cele 4 aeroterme și care gsigură 
temperatura optimă de muncă bri
găzilor de aici, ar fi suficient pentru 
încălzirea pe timp de iarnă a 50—60 
de apartamente.

La această importantă lucrare, 
tehnica nouă, ingeniozitatea unor 
soluții tehnologice noi atîrnă greu în 
cumpăna rezultatelor ce se obțin. Se 
realizează cu succes glisarea simul
tană pe verticală și orizontală cu 
respectarea strictă a conicitățif co
șului și grosimii peretelui său.- Plat
forma de lucru a cofrajului cîntăreș- 
te nu mai puțin de 90 de tone. Ea 
se ridică odată cu coșul, cu oame
nii aflați acolo, cu întreaga instala
ție de glisare. Pe această platformă 
turnarea betonului, glisarea coșului, 
precum și executarea izolării termi
ce cu șamotă în interior decurg si
multan.

Coșul de fum pătrunde în oceanul 
fără țărmuri al înălțimilor cu o vite
ză medie de 2 metri în 24 de ore. 
La cota cea mai înaltă sînt oamenii: 
betoniștii, șamotorii sau mecanicii, 
maistrul Ioan Adam și alții.

★
La Ișalnița, Jiul își plimbă încă 

apele pe milenara albie. Pieptul de 
beton care îi va aține calea, bara
jul, a fost ridicat. Pe Valea Motrului 
au fost deschise drumuri subterane 
spre cărbune. In acest nou bazin 
carbqnifer freamătă adîncurile îm
pietrite. Se apropie cu pași repezi 
ziua, ora și clipa din acest an cînd 
în centrala de la Ișalnița se vor în- 
tîlrii pentru prima dată apele Jiului 
cu cărbunele de pe Valea Motrului. 
Salutînd această întîlnire, aburii vor 
lovi năpraznic în paletele turbine
lor.

Ambasadorul R.P.D. Coreene în Operă, de-'stat din Iași a prezentat 
R.P. Romînă, Giăn Du Hoan, a ofe- luni uni- spectacol cu „Tosca" de 
rit luni .un cocteil în'cinstea ansam- Puccini. Șli^ait-dat .concursul Bohdah 
blului „Perinița“ care a întreprins Paprocki din R. P. Polonă, care 

......jjjterpjétgt foirii iui Cavăradosăi, 
Mihai Arnăutu, artist emerit, care 
interpretat rolul lui Scarpia.

TENIS. — Jucători din 
Suedia, Finlanda, Franța, «. *. iiuuuua, 
R. S. Cehoslovacă și. U.R.S.S. participă la 
turneul internațional do tenis pe teren a- 
coporit de la Moscova. în primul tur s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Mozer 
(U.R.S.S.)-Bardan (R.P.R.) 6—1, 6—2 ; Iva
nov (U.R.S.S.)-Niusonen (Finlanda) 5—7, 
6—4, 6—4 ; ' Komaromy 
(U.R.S.S.) 6—1, 2—6,
(U.R.S.S.)-Dron (R.P.R.) 6—2, 6—2; Par
mas (U.R.S.S.)-Sailia (Finlanda) 6—1, 6—1;

(R.P.U.)-Iuska
6—4 ; Egorov

Simson (U.R.S.S.)-Seufërt (R. S. Cehoslova
că) 6—1, 6—4 ; Holmstrem (Suedia)-Kaku- 
lia (U.R.S.S.) 8—6, 6—0.

BOX. — în meci retur pentru . „Cupa 
Europei“ la box, echipa R, D. Germane a 
învins cu scorul de 12—6 echipa R. P. 
Bulgaria. învingătoare în primul meci cu 
16—4, echipa R. P. Bulgaria a ocupat lo
cul trei în „Cupa Europei”. După cum 
s-a anunțat, trofeul a fost cîștigat de echi
pa U.R.S.S., urmată de cea a R. P. Po
lone.

recent un turneu în R.P.D. Coreeană 
și în alte țări socialiste din Asia. Au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Sfatului 
popular al Capitalei și ai O.S.T.A.

*
Luni seara, în sala cinematografu

lui „Union“ din Capitală a fost pre
zentat un program de filme docu
mentare de scurt metraj realizate de 
Studioul „Al. Sahia“. AU rulat fil
mele : „Ochii orașului meu“, scurt 
metraj în culori despre Bucureștiul 
de azi, realizat de Virgil Calotescu ; 
„Orchestra ultrasunetelor“, film de 
știință popularizată aparținind regi
zorului Ternei’ Zoltan ; „Liniște“, un 
foileton cinematografic al regizo
rului Alexandru Boiangiu; „Comoa
ra“, documentar în culori semnat de 
Petre Sirin, consacrat tezaurelor de 
monede vechi și reportajul sportiv a- 
nual.„Fotbal pe glob" realizat de 
regizorul Ervin Ezekler. Noile pro
ducții vor rula înçepînd de la 3 mar
tie la cinematograful „Timpuri Noi" 
din Capitală.

. a
Și
a

La Institutul Agronomic „Dr. Pe
tru Groza“ din Cluj s-a deschis luni 
o expoziție de pictură și grafică, cu- 
prinzînd peste 70 de lucrări în u- 
iel, acuarelă, creion și grafică. Lu
crările, înfățișînd portrete, peisaje și 
naturi statice, sînt executate de 
membrii cercului de artă plastică de 
la Institutul Agronomic clujean.

★

în cinstea Zilei internaționale a 
femeii, întreprinderea cinematogra
fică de stat a orașului București or
ganizează programe speciale. în zi
lele de 6—8 martie vor rula filme
le : „Evdokia“, „Din toamnă pînă în 
primăvară“, „Printre oameni buni“ 
la cinematografele „Buzești“. și „U- 
nion", iar „Jurnalul Annej Frank“ 
în ziua, de 8 martie,, la cinematogra
fele „Lumina“ și „Munca“. .,

(Agerpres)

Pentru ocrotirea sănătății populației
La Baia Mare a început construi

rea unui mare complex stomatologic, 
iar în comuna Cămîrzana, raionul 
Oaș, a unui dispensar medical mo
dern. Noile obiective, împreună cu 
serviciile oncologice înființate recent 
în orașele Sighet, Satu Mare și Baia 
Mare, se adaugă numeroaselor unități 
medico-sanitare înființate în anii șe- 
sénalului pentru îmbunătățirea asis
tentei medicale a oamenilor muncii

din Maramureș. In ultimii ' ani, la 
Satu Mare, Tîrgu Lăpuș și Vișeul de 
Sus au fost construite policlinici mo
derne, iar la sate s-au amenajat încă 
18 case de naștere. Numărul circum
scripțiilor . medicale a crescut cu 
peste. 40 ; au luat ființă încă 4 dis
pensare de întreprindere și 6 centre 
de microrădiofotografie.

' '(Agerpres)

lin protest ar P. C 
din Marea ßritänie

Cereri în favoarea 
legalizării P. C. Brazilian

RIO DE JANEIRO 2 (Agerpres). 
Președintele tribunalului electo
ral din Pernambuco, Angelo Jor- 
dao, s-a pronunțat în favoarea lega
lizării Partidului Comunist Brazili
an, a cărui interzicere a calificat-o 
drept „absurdă“ și „contrară spiri
tului Constituției în vigoare".

■ Pe de altă parte, camera munici
pală din acest oraș a aprobat o mo
țiune a consilierului Jarbas de Ho- 
landa, cerînd acceptarea înregistră
rii oficiale a partidului comunist.

LONDRA 2 (Agerpres), — Comite
tul Politic al Partidului'”;Comunist 
din Marea Britanie a publicat o 
declarație în care protestează împo-, 
triva faptului că se interzice comu
niștilor să iâ cuvîntuî la posturile 
de radio și. televiziune în perioada 
campaniei electorale.

în declarație se arată că partidul 
comunist prezintă 35 de candidați la 
alegerile pentru Parlament, candi
dați în toate districtele Londrei la 
alegerile pentru Consiliul orășenesc 
și aproximativ 200 de candidați la 
alegerile pentru organele de auto- 
conducere din țară.

în alegerile din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager

pres). — Conducători ai „Frontului 
electoral al poporului“, care gru
pează forțele de stînga, au organizat 
o conferință de presă în care au 
expus rezultatele obținute în cadrul 
campaniei electorale desfășurate în 
favoarea candidatului prezidențial 
Ramon Anzos Palomino.

Participanții la conferință au de
nunțat faptul că o parte a presei 
mexicane a organizat un „boicot in
formativ“ cu privire la activitatea 
candidatului prezidențial al Frontu
lui. Potrivit comunicărilor făcute la 
conferința de presă, la mitingurile 
electorale ale Frontului au partici-

pat pînă în prezent circa 200 000 da 
persoane.

Printre candidații prezentați de 
Frontul electoral al poporului pen
tru locurile de senatori figurează 
cunoscutul pictor David Alfaro Si
queiros, care se găsește încă în în
chisoare, precum și ziaristul Renato 
Leduc. Pentru locurile de deputațl 
din partea Frontului candidează, 
printre alții, fruntașa comunistă Va
lentina Campa, aflată de asemenea 
în închisoare, dr. Fausto Trejo,.con
ducătorul sindicatului feroviarilor, 
Jaime Perche și ziaristul Filomeno 
Mata.

Cuuana britanică respinge pretențiile

Blocurile cu 10 nivele construite cu

teritoriale ale Venezuela
GEORGETOWN 2 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Prensa 
Latina, vorbind în fața parlamentu
lui, primul ministru al Guyanei, 
Cheddi Jagan, a respins pretențiile 
teritoriale ale guvernului Venezue- 
lei, care cere o regiune de aproape 
130 000 km pătrați din teritoriul 
Guyanei, reprezentînd doua treimi 
din teritoriul țării.

„Am fost răbdători în fața cam
paniei vénezueliene, dar a sosit mo
mentul să spun ppporului faptele și 
să afirm poziția guvernului în aceas
tă chestiune“ a declarat primul mi
nistru, amintind că frontierele din
tre cele două țări au fost consem
nate de un tribunal de arbitraj la 
3 octombrie 1899.

Guvernul Guyanei britanice, a

spus Cheddi Jagan, nu acceptă ide- 
ea existenței unei dispute de fron
tieră între Guyana și Venezuela.
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Extinderea colaborării intre organizații 
ale O. N. U.

VIENA 2 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat al Agenției interna
ționale pentru energia atomică, a- 
ceastă organizație va colabora pe 
viitor mai strîns cu Organizația 
pentru alimentație și agricultură, cu 
sediul la Roma, cît și cu Organizația 
mondială a sănătății, cu sediul la 
Geneva.

Această hotărîre a celor trei or
ganizații ale O.N.U. a fost luată în 
urma discuțiilor purtate de dr. Sig- 
var Eklund, directorul general al 
Agenției internaționale pentru ener
gia atomică, cu B. R. Sen și Dr.

Marcolino Candau, directorii gene
rali ai F.A.O. și O.M.Sî. Această co
laborare se impune ca urmare o im
portanței créscînde pe care o pre
zintă radiațiile și izotopii radioactivi 
pentru agricultură și medicină.

Directorii generali ai Agenției și 
F.A.O. au mai căzut de acord asupra 
creării ùnei secții comune, avînd se
diul la Viena, care să-și înceapă ac
tivitatea cît mai curînd după 1 iu
lie.

Consiliul guvernatorilor Agenției 
internaționale pentru energia atomi
că a aprobat aceste măsuri.

ajutorul cofrajelor glisante pe șo
seaua Olteniței. Ridicarea structurii 
de rezistență a fiecărui bloc a durat 

mai puțin de 13 zile.

Unde-i exemplul ?
de altfel) de a-și fi apărat șansa cu 
succes. Au luptat cu toată hotărîrea și 
fotbaliștii din categoria A P Cei prezenți 
pe stadioanele din Blaj, Giurgiu, Sinaia, 
Sf. Gheorghe, Sibiu, Caracal etc. s-au 
gîndit, desigur, că în partidele de du
minica trecută o să-i admire pe jucă
torii fruntași ai țării în întrecerea cu 
echipele locale. Din păcate, prea pu
ține echipe fruntașe au lăsat o impresie 
favorabilă. Pe lîngă că nu s-ati străduit 
să joace la un nivel tehnic ridicat și 

Ne-am obișnuit, firește, cu faptul că nu au jucat cu dîrzenie, unii jucători 
meciurile de Cupă sînt pasionante, in 
special prin dîrzenia și elanul cu care 
formații din afara categoriei A caută 
să depășească echipele fruntașe ale 
fotbalului. Acesta este un lucru pozitiv. 
A devenit însă tradițional — dar a- 
ceastă tradiție n-ar trebui deloc conti
nuată ! — ca formații cu mare experi
ență, cu jucători valoroși, să piardă în 
mod surprinzător în fața unor adver
sari ou mult mai slabi.

Surprizele în meciurile de fotbal, și 
în general la toate sporturile, sînt de
sigur posibile. Dar una este să ai de-a 
face cu o surpriză-două, și alta este ca 
echipele din. „A“ să fie învinse în serie. 
Eliminarea din „Cupă‘> a unor formații 
ca Progresul și Petrolul, ultima chiar 
deținătoarea trofeului, ' pare să fie le
gată niai mult de lipsa de interes față 
de întrecere a jucătorilor respectivi 
decît de riposta primită. Flacăra Roșie 
și C.I.L. Blaj, învingătorii celor două 
cunoscute echipe, au meritul (lăudabil

ln pragul noului sezon fotbalistic, 
meciurile din cadrul „șaisprezecimilor“ 
de finală ale „Cupei R.P. Romine“, 
disputate duminică, au fost așteptate 
cu interes de publicul speotator, de 
jucătorii de fotbal. Rezultatele tehnice 
ale partidelor sînt cunoscute. Comen
tările asupra desfășurării jocurilor con
tinuă însă. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît numeroase edhipe de primă ca
tegorie, intrate acum în competiție, au 
fost eliminate cu destulă ușurință.

au constituit un exemplu negativ și în 
ce privește disciplina, respectul față de 
arbitri, față de adversari. Tufan (Farul), 
lancu (Progresul), Selimeși (Steagul 
Roșu) au fost eliminați de pe teren 
pentru atitudini necuviincioase față de 
arbitru, iar dinamoviștii bucureșteni 
Pîrcălab și Frățilă și-au lovit intenționat 
adversarul.

Comportări nesportive la unele e- 
chipe și jucători fruntași au mai fost 
semnalate și în edițiile anterioare ale 
„Cupei“. N-ar fi oare cazul ca, pe lin
gă seriozitatea cu care trebuie să pri
vească meciurile de Cupă, echipele de 
categoria A să dea exemplu de comba
tivitate, dîrzenie și disciplină în toate 
partidele (mici sau mari) pe care le 
susțin P ■

Poate că pe viitor, antrenorii și con
ducerile secțiilor de fotbal și', firește, 
federația de specialitate, vor reflecta 
asupra acestei probleme.

I, DUMITRIU

D E P R E T U T I N
CARNAVAL LA HAVANA

La 1 martie la Havana au început 
festivitățile Carnavalului anual. încă 
din primele ore ale dimineții popu
lația împînzeă' cele două laturi ale 
Bulevardului Rrado, una din arterele 
centrale ale capitalei, pentru a asista 
la procesiunea de care alegorice și an
sambluri de muzică și: dans. Carnava
lul a fost deschis de 37 de care re
prezentînd diferite sindicate și orga
nizații de masă. Defilarea a fost în
soțită de o cascadă de jocuri de arti
ficii.

guste din „apa de foc" (băuturi al
coolice). De atunci, băștinașii i-au
spus insulei „Mannahata“.

MAJCONVENABIL

rît 'să 
o 
flata la 
portată 
lo... în

statuie

OBELISCUL DE LA HADAMAR

Sculptorul vest-german Max Eichler 
lucrează în prezent la un obelisc înalt 
de 6 metri. Monumentul va fi instalat 
la cimitirul ospiciului de la Hadamar 
(landul Hessen), unde sînt înmormîn- 

, täte peste 10 000 de victime ale. crimi
nalei „acțiuni de euthanasie“ săvîrșite 
de hitleriști. Pe obelisc vor fi gravate 
cuvintele „Omule, respectă omul“.

RADIOEMIȚĂTOR FĂRĂ BATERIE

Inginerii americani au realizat cu 
ajutorul semiconductorilor de dimen
siuni foarte mici, un radioemițător ali
mentat cu energie eleotrică produsă în 
organismul unui animal. Electrozii in
stalați în corpul animalului nu-i pri
cinuiesc acestuia nici un rău. Un ase
menea transmițător, care nu necesită 
alimentarea cu energie de la baterie, 
poate fi instalat și în corpul ome
nesc, pentru a cerceta procesele fi
ziologice.

DE UNDE VINE DENUMIREA 

INSULEI MANHATTAN

Denumirea insulei Manhattan, unul 
din principalele districte ale New 
Vork-ului, vine .de. la cuyîntul indian 
„Mannahata“ care înseamnă „locul 
beției“. în 1524, cîrid florentinul Gio
vanni Ferrazano a pus piciorul pe 
această insulă, el a dat indienilor să

DENI
CONCERT... AFONIC

portată la Guayaqu 
lo... în cinstea poe 
G. Olmedo (care 
1780—1847). Aceas 
motivată prin acee; 
monument original 
șeze pe Olmedo, a
scump.

din Ecuador au hotă- 
la preț de ocazie 

a lordului Byron a- 
Statuia a fost trans- 

yaquil și instalată aco- 
poetului național Jose 

(care a trăit între anii 
Această „soluție“ a fost 
aceea că ridicarea unui 

care să-l înfăți- 
fi revenit prea

NAUFRAGIUL

PETROLIER

Serviciul pentru 
paza coastei din 
Boston a anunțat 
că petrolierul 
,,‘Anthiarlus“, sub 
pavilion liberian, 
s-a rupt în două 
în timp ce naviga 
în nordul Oceanu
lui Atlantic. Tor
pilorul canadian 
„Athabaskan" a 
luat pe bordul său 
16 supraviețuitori, 
ai petrolierului a- 
flați în bărci, de 
salvare. Nu exis
tă date precise 
cii privire la nu
mărul total 
membrilor 
pajului 
petrolier, 
două tronsoane 
ale vasului plu
tesc în prezent la 
40.. mile depărta
re unul de altul.

paza
Boston 
că

în timp 
în nordul 
lui

salvare. 
tă 
cii

al 
echi- 

vasului 
Cele

ale 
tesc
40..
re u

Recent, la teatrul „Odeon" din Pa
ris a avut loc o seară așa-zis artis
tică. S-au recitat versuri potrivit me
todei „letriste“, care substituie cuvin
telor litere înșiruite la întâmplare. A 
urmat un concert „afonic“, adică în 
cea mai desăvîrșită tăcere. Instrumen
tele muzicale au fost agitate cu pu
tere, dar fără a emite nici un sunet. 
Programul a cuprins „Simfonia a V-a“ 
de Beethoven și „După-amiaza unui 
faun“ de Debussy. Pentru redarea a- 
cestora, în afară de tăcere s-a recurs 
și la jeturi de fum care au „subliniat“ 
unele pasaje.

cxeraiaine Chaplin, fiica binecunoscutului actor, 
pregătește la circul Medrano din Paris, un număr de 

dresură de elefanți.
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NEW YORK 2 (Agerpres). — La 2 
martie reprezentanții a cinci țări 
membre nepermanente ale Consiliu
lui de Securitate (Bolivia, Brazilia, 
Maroc, Coasta de Fildeș și Norvegia) 
au înaintat Consiliului de Securitate 
rezoluția privind problema Ciprului. 
(Cehoslovacia, care este și ea 
membru nepermanent al Consiliului 
de Securitate, nu a luat parte la ela
borarea rezoluției — N. R.).

Rezoluția prevede trimiterea în 
Cipru, pentru o perioadă de trei 
luni, a unei forțe internaționale de 
menținere a ordinei sub controlul 
O.N.U., precum și desemnarea de 
către secretarul general al O. N. U., 
U Thant, a unui mediator însărcinat 
să găsească o soluție a conflictului 
care separă’cele două comunități din 
Cipru.

Tot luni, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a făcut cunoscut că 
a prelungit cu încă o lună misiunea 
trimisului său personal în Cipru, 
generalul P. S. Gyani.

într-o comunicare adresată preșe
dintelui Consiliului de Securitate, 
IT Thant declară că a luat această 
hotărîre după consultări cu guver
nele : Angliei, Greciei, Turciei și Ci
prului, precum și ca urmare a păre
rilor exprimate în cadrul dezbateri
lor din Consiliului de Securitate.

★
ATENA. Luni au început în Ma

rea Egee manevre ale unor unități 
ale flotei grecești. Agenția U.P.I. 
precizează că mișcările flotei gre
cești coincid cu informațiile privi
toare la manevrele unor unități ale 
flotei turcești în apropierea coaste
lor Ciprului. Agenția France Presse 
anunță, de asemenea, că unități ale 
flotei a șasea americane, care se a- 
flșu în porturile insulei Creta, au 
ridicat ancora.

Corespondentul din Ankara al a- 
genției Associated Press relatează 
că o sursă a guvernului turc a de
clarat duminică că flancul sudic al 
N.A.T.O. se va destrăma, dacă Gre
cia continuă să sprijine pe ciprioții 
greci în conflictul lor cu ciprioții 
turci.

★
NICOSIA. După incidentele de 

la Photta, Kirenia etc. reprezentan
ții comandamentului britanic au ac
ționat pentru a negocia un armisti
țiu între ciprioții greci și turci. Nu 
s-au înregistrat alte ciocniri. Minis
trul de interne cipriot, Georgiadis, a 
avertizat că în cazul unei debarcări 
a unităților turcești, ciprioții greci 
sînt hotărîți să lupte. într-un inter
viu acordat ziarului danez „Ber- 
lingske Tidende“, vicepreședintele 
Kuciuk s-a pronunțat din nou pen
tru împărțirea insulei.

★
Agenția France Presse relatează 

că la 2 martie au sosit la Atena,

Prin „Echo-2"

ȘAPTE ȘEDINȚE
ÎN 36

DE TRANSMISIE
DE ORE
(Agerpres). — InMOSCOVA 2 . _ _

decursul celor 36 de ore care au fost 
rezervate transmiterii de fotografii 
la mare distanță prin Cosmos, între 
Observatorul englez Jodrell Bank și 
Observatorul sovietic din Zimenki 
prin intermediul satelitului ameri
can „Echo-2“ au avut loc șapte șe
dințe de transmisie. Deosebit de 
bine au fost recepționate două fo
tografii transmise noaptea. Pe a- 
cestea s-a putut vedea clar, scris în 
limba rusă cuvîntul „pace“. Mai 
sus, se puteau desluși contururile 
radiotelescoapelor deasupra unei li
nii curbe, care simbolizează o parte 
a globului pămîntesc.

La Zimenki au fost efectuate în 
acest timp și două retransmiteri de 
fotografii prin intermediul Lunii. 
Una din fotografii nu este mai 
proastă calitativ decît cele obținute 
prin intermediul satelitului „Echo- 
2“.

Declarațiile Iui
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Cu prilejul sosirii sale la Washing
ton, Harold Wilson, liderul laburiș
tilor britanici, a declarat ziariștilor 
că va avea întrevederi cu președin
tele Johnson și înalte oficialități a- 
mericane în legătură cu toate pro
blemele internaționale importante.

Referindu-se la problema Cipru
lui, Harold Wilson a spus că, după 
părerea partidului laburist, această 
chestiune ar fi trebuit să fie adusă

Àrgèntinq Opinia
activitatea teroristă a
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). —< 

Membrii organizației teroriste „Ta
cuara“ care au asasinat recent în 
orașul Rossario doi conducători 
sindicali ■■Și' au rănit pe doi avocați 
comuniști continuă acțiunile lor te
roriste, După .cum anunță presa ar- 
gentineană, în seara zilei de 1 mar
tie a fost ucis cu focuri de revolver 
Râul Alterman, cunoscut partici
pant îa mișcarea de solidaritate cu 
Cuba..

• Diferite organizații politice și ob
ștești din țară protestează cu hotă- 
rîre împotriva terorii fasciste

venind din Nicosia, ministrul de in
terne al Republicii Cipru, Polycar- 
pos Georgiadis, și ministrul de ex
terne adjunct, Andreas Arauzos. în 
cursul vizitei lor cei doi miniștri ci- 
prioți vor avea o serie de întreve
deri cu reprezentanții guvernului 
grec asupra problemei Ciprului. Mi
nisterul de interne va înmîna cu a- 
ceastă ocazie primului ministru 
Greciei, Papandreu, un mesaj 
partea președintelui Makarios.
tr-o declarație făcută la sosirea pe 
aeroportul din Atena, Georgiadis a 
subliniat că în timpul șederii la 
Atena va examina împreună cu gu
vernul grec propunerea de rezolu
ție a celor cinci țări membre 
nepermanente ale Consiliului de 
Securitate. Scopul nostru, a mențio
nat ministrul de interne cipriot, este 
totodată de a informa pe primul mi
nistru al Greciei asupra adevăratei 
situații din Cipru.

LIBREVILLE 2 (Agerpres). — In 
capitala Gabonului au avut loc du- 
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minică și luni grave tulburări anti
guvernamentale. Numeroși de-

Adincirea sciziunii în partidul Baas
Excluderea lui El Saadt

DAMASC 2 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc a anunțat exclude
rea din partidul Baas a fostului li
der baasist irakian, AH Saleh El 
Saadi, a fostului secretar general al 
secției din Irak a acestui partid, 
Hamdi Abdel Megid, și a altui li
der irakian, Muhsen Radi. In comu
nicatul conducerii naționale a parti
dului Baas (adică conducerea pentru 
toate țările arabe) se spune că ex
cluderea a fost hotărîtă deoarece El 
Saadi și partizanii săi „au deviat de 
la principiile și morala partidului și 
nu s-au supus autorităților sale“.

Aceste excluderi, scrie agenția 
France Presse, consacră sciziunea 
care s-a produs în sînul partidului 
Baas. El Saadi a deținut funcția de 
vicepremier în timpul regimului 
baasist din Irak și de numele lui 
sînt legate crearea gărzii naționale 
și teroarea sîngeroasă dezlănțuită 
după înlăturarea regimului lui Kas- 
sem. In noiembrie 1963 au izbucnit 
grave disensiuni în sînul Baasului 
irakian în urma cărora El Saadi a 
fost demis din funcțiile sale și' 
expulzat peste graniță. Cu toate a-

Harold Wilson
mult mai devreme în fața Organiza
ției Națiunilor Unite.

Liderul laburist a declarat că în 
ceea ce privește comerțul cu Cuba 
și în general cu țările socialiste par
tidul său este de acord cu partidul 
conservator și cu declarațiile făcute 
de premierul britanic, Alec Douglas- 
Home, care a arătat că nu va opri 
pe comercianții și industriașii bri
tanici să vîndă produsele lor în a- 
ceste țări.

publică înfierează 
organizației „Tacuara"
dezlănțuite de membrii Organizației 
„Tacuara“.

Partidul Comunist din Argentina 
a dat publicității o declarație în 
care, referindu-se la recentele crime 
ale organizației teroriste „Tacuara“, 
cheamă autoritățile să ia măsuri ur
gente pentru a curma activitatea ei. 
Partidul protestează împotriva cri
melor săvîrșite de bandele teroriste 
și cheamă toate partidele politice, 
organizațiile sindicale, studențești și 
de femei din țară, pe toți muncito
rii și forțele populare să întărească 
unitatea de acțiune pentru a frîna 
reacțiunea.

Încheierea Conferinței 
tineretului

ROMA 2. — Corespondentul Ager
pres, G. Pastore, transmite : La Flo
rența s-au încheiat lucrările Confe
rinței internaționale a tineretului și 
studenților pentru dezarmare, pace 
și independență națională. La confe
rință au participat delegați din peste 
80 de țări, reprezentînd organizații 
de tineret, organizații politice și sin
dicale și reprezentanți ai mișcării 
mondiale pentru pace. Din partea ti
neretului din R. P. Romînă a parti
cipat o delegație condusă de Anghel 
Paraschiv, membru al Biroului C.C. 
al U.T.M.

în încheierea conferinței, primarul 
orașului Florența, La Pira, a rostit o 
cuvîntare în care a subliniat nece
sitatea menținerii păcii în întreaga 
lume și a fraternității oamenilor 
muncii. - 

A

In sprijinul dezvoltării comerțului internațional

operînd numeroase

Mba a rostit o cu-

monstranți au parcurs străzile capi
talei, pronunțîndu-se împotriva ac
tualului guvern condus de președin
tele Leon Mba. Poliția a atacat pe 
demonstranți, 
arestări.

Președintele 
vîntare la postul de radio gabonez 
cerînd populației să păstreze cal
mul. Apeluri la calm au fost adre
sate, de asemenea, și de episcopatul 
bisericii catolice și de diferite per
sonalități. Postul de radio Gabon a 
anunțat că forțele de poliție au pri
mit instrucțiuni să tragă asupra 
oricărei persoane care provoacă 
tulburări.

In decurs de două săptămîni, au 
loc a doua oară grave tulburări în 
Gabon. După cum se știe, la 18 fe
bruarie președintele Mba a fost în
lăturat, pentru scurtă vreme, de la 
putere de o lovitură de stat. El a 
fost reinstalat în funcția de preșe
dinte după intervenția trupelor 
franceze.

cestea partizanii săi, atît din Irak cît 
și din Siria, au continuat să exercite 
o anumită influență în partidul 
Baas, ceea ce i-a permis să desfă
șoare o vie activitate pentru acapa
rarea conducerii acestuia. Ultimul 
congres al acestui partid l-a reales, 
însă, ca secretar general al conduce
rii naționale pe Michel Aflak, înte
meietorul partidului, ceea ce a con
stituit o înfrîngere totală a grupului 
lui Saadi.

După cum relatează agenția France 
Presse, partizanii lui El Saadi s-au 
întrunit la 23 februarie la Beirut. 
Intr-un comunicat publicat de presa 
libaneză ei condamnă noua condu
cere a Baasului și-și manifestă opo
ziția față de politica lui. Aceștia au 
ales ceea ce ei au denumit „o nouă 
conducere națională a partidului 
Baas“,

seu R T E ȘTIRI
GENEVA, ta Geneva a sosit dr. 

Voinea Marinescu,, ministrul sănătă
ții și prevederilor sociale al R. P. 
Romîne șeful delegației romîne la 
sesiunea Organizației Mondiale a 
Sănătății, care își începe lucrările 
marți la Palatul Națiunilor.

ATENA. Luni dimineața la sediul 
Clubului oamenilor de litere și artă 
din Atena- a avut loc o conferință 
de presă cu ocazia apropiatei des
cinderi a expoziției de fotografii in
titulată „Monumente arheologice din 
Romînia". Au luat parte reprezen
tanți ai ziarelor centrale grecești, 
precum și reprezentanți ai ambasa
dei R. P. Romîne la Atena. A luat 
cuvîntul G. Kurnutos, secretarul ge
neral al Comitetului grec pentru 
U.N.E.S.C.O. și director general în 
Ministerul Educației.

VIENA. Duminică au avut loc în 
Austria alegeri municipale în 202 co
mune. Potrivit rezultatelor date pu
blicității partidul socialist deține 
1119 locuri (față de 1178 în alege
rile din 1958), partidul populist 640 
locuri (față de 595 în alegerile din 
1958), partidul liberal 279 locuri, iar 
partidul comunist 14 locuri.

PARIS. La 2 martie Charles de 
Gaulle, președintele Republicii Fran
ceze, l-a primit pe N, V. Podgornîi, 
șeful delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. care face o vizită în 
Franța.

ROMA. Secretariatul Partidului
Comunist Italian, a anunțat că în

TEHERAN 2 (Agerpres). — La. 2 
martie, la Teheran, s-a deschis cea 
de-a 20-a sesiune anuală a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Asia și 
Extremul Orient — E.C.A.F.E. Lu
crările sesiunii au foșt deschise de 
către secretarul executiv al comi
siei, U Nyun (Birmania) care a dat 
citire unui mesaj de salut din par
tea secretarului general al O.N.U., 
U Thant. în continuare a luat cu
vîntul șahul Iranului, Reza Pahlevi.

La lucrările sesiunii participă a- 
proximativ 300 de delegați din 38 
de țări. Printre problemele princi
pale care vor fi luate în discuție fi
gurează colaborarea interregională, 
examinarea situației economice din 
Asia, măsurile destinate să ducă la 
dezvoltarea economiei, comerțului, 
resurselor naturale, transportului, 
precum și folosirea progresului teh- 
nico-științific pentru dezvoltarea 
țărilor în curs de dezvoltare.

Lucrările sesiunii- vor dura două 
săptămîni.

LIMA 2 (Agerpres). — Influentul 
ziar peruvian „Expreso” se pronunță 
într-un articol de fond pentru dez
voltarea comerțului între toate ță
rile lumii, pentru un comerț inter
național care să contribuie la dez
voltarea economică a țărilor în curs 
de dezvoltare.

Ziarul scrie că apropiata întrunire 
de la Geneva a Conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare a trezit 
speranțe în America Latină. La re
centa consfătuire din Brazilia, ță
rile latino-americane au elaborat o 
poziție unitară, fermă, corespunză
toare intereselor lor vitale, care se

De ce a fost aromată întrunirea
parlamentului congolez

LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres). — 
Președintele Congoului, Kasavubu, a 
amînat pe un termen nedeterminat 
sesiunea parlamentului congolez care 
urma să înceapă la 2 martie. Potrivit 
legii fundamentale care slujește 
drept constituție, parlamentul tre
buie să se întrunească în fiecare an 
în prima zi de luni din martie. 
Drept motiv oficial a fost invocat 
faptul că o comisie specială elabo
rează în prezent o nouă constituție 
și din această cauză reunirea par
lamentului a fost considerată de 
președinte „inoportună“.

Comentînd decizia președintelui

Tratativele lui Erhard 
la Haga

HAGA 2 Agerpres). — Duminică 
seara a plecat la Haga, într-o vizită 
oficială, cancelarul vest-german, Er
hard, însoțit de ministrul afacerilor 
externe al R.F. Germane, Schroeder. 
Aceasta este prima vizită pe care o 
face în Olanda un șef al guvernului 
vest-german de la existența R. F. 
Germane.

Presa relatează că, în cadrul trata
tivelor de la Haga, Erhard va acor
da o atenție deosebită planurilor 
privind crearea forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., relațiilor 
Est-Vest, problemelor Pieței comu
ne etc.

cursul schimbării documentelor de 
partid, pe anul 1964, în rîndurile 
Partidului Comunist Italian au fost 
primiți peste 135 000 de noi membri.

PNOM PENH. Primul ministru al 
Laosului, prințul Suvanna Fumma, a 
sosit luni la Pnom Penh într-o vizită 
oficială de cinci zile la invitația șe
fului statului cambodgian, 
Norodom Sianuk.

prințul

Giuseppe 
dintre principalii șeii ai organiza
ției teroriste Mafia din Sicilia, este 
transportat de poliție spre Ber
gamo, oraș din nordul Italiei, 
unde i s-a fixat un domiciliu for

țat pe termen de cinci ani.

Geuco Russo, unul
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ABEBA 2 (Agerpres). — 
Abeba au luat sfîrșit lu

ADDIS
La Addis
crările celei de-a 6-a sesiuni a Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Africa (C.E.A.). Timp de 14 zile au 
avut loc, după cum se știe, dezba
teri privind dezvoltarea economică 
și socială a Africii.

La sfîrșitul lucrărilor s-a adoptat 
un raport în care se arată necesi
tatea unei politici africane omogene 
în formarea de cadre, precum și 
aceea de a se acorda o atenție deo
sebită dezvoltării agriculturii.

Au fost, de asemenea, adoptate o 
serie de rezoluții privind necesita
tea planificării dezvoltării sociale în 
aceeași măsură ca și dezvoltarea 
economică și organizarea unei „con
ferințe a planificatorilor africani”.

S-a convenit ca următoarea se
siune să aibă loc anul viitor la 
Nairobi.

bazează pe principiul rațional al 
egalității tuturor statelor.

„Expreso” arată, printre altele, că 
ritmul de dezvoltare a țărilor in
dustriale depășește de două ori rit
mul realizat de țările aflate în curs 
de dezvoltare a căror parte în co
merțul mondial a scăzut în ultimii 
zece ani cu 10—20 la sută.

Referindu-se la programul „Alian
ța pentru progres”, ziarul scrie : 
„Pentru noi, comerțul este .mai im
portant decît ajutorul. Geneva a 
trezit mari speranțe, și America La
tină a hotărît să vorbească clar, să 
acționeze ferm și energic”.

Kasavubu, agenția Associated Press 
relevă că observatorii sînt de păre
re că dacă parlamentul s-ar fi în
trunit .ar fi dezbătut în primul rînd 
politica guvernului și ar fi încercat, 
așa cum a făcut-o și în trecut, să ob
țină căderea actualului guvern.

Se remarcă totodată că aproxima
tiv 40 de membri ai celor două ca
mere ale parlamentului congolez au 
fost nevoiți să părăsească țara, iar 
alții se află în închisoare.

DALLAS
A

DALLAS 2 (Agerpres). — Procesul 
lui Jack Ruby, asasinul lui Lee 
Oswald, intră în a treia săptămînă. 
Doi jurați mai urmează să fie aleși 
pentru a completa juriul de 12 per
soane. în cursul ultimei ședințe din 
săptămînă trecută apărarea și-a 
epuizat tot stocul de 15 recuzări la 
care are dreptul, și pe cele trei 
suplimentare acordate de judecăto
rul Brown. Acesta a anunțat de 
altfel că nu va mai acorda avocați- 
lor lui Ruby un asemenea privilegiu.

Procurorul general, Henry Wade, 
a anunțat că nu va cita pe văduva 
lui Oswald ca martor în procesul 
lui Ruby, ci va folosi mărturiile 
agenților, detectivilor și medicilor

ACCRA. După cum transmite co
respondentul agenției Taniug, la 
Accra, capitala Republicii Ghana, a 
sosit o delegație de partid și guver
namentală iugoslavă, în frunte cu 
Lazar Kolișevski, președintele Co
mitetului Federativ al Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia și membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

RYAD. în capitala Arabici Sau- 
dite au început tratativele în legă
tură cu normalizarea relațiilor dintre. 
R.A.U. și această țară. După cum se 
știe, relațiile diplomatice dintre 
R.A.U. și Arabia Saudită au fost în
trerupte în toamna anului 1962, după 
revoluția din Yemen. La tratative 
participă prințul Feisal, primul mi
nistru al Ârabiei Saudite, și vicepre
ședinții R.A.U., mareșalul Amer și 
Anwar Sadat.

ACCRA. După cum anunță zia
rul ghanez „Evening News“, Seth 
Kwame, acuzat de a fi autorul ten
tativei de asasinat săvîrșită în luna 
trecută împotriva președintelui Gha- 
nei, Kwame Nkrumah, a fost deferit 
tribunalului. După cum se știe în- 
cercînd să-1 ucidă pe președinte el 
a ucis un ofițer din garda personală 
a președintelui.

AMMAN. Comitetul special al li
gii țărilor arabe pentru folosirea 
apelor fluviului Iordan și-a început 
lucrările. Agenția M.E.N. relatează 
că în cursul lucrărilor va fi luată în 
discuție problema adoptării unor

LEIPZIG 2. Trimisul special 
Agerpres, C. Varvara, transmite : 
Duminică, Tîrgul de primăvară de 
la Leipzig și-a deschis porțile. După 
cum s-a mai anunțat, în cadrul pa
vilionului R. P. Romîne sînt expuse 
numeroase produse ale industriei 
noastre. Pavilionul romînesc a fost 
vizitat de către Manfred Gerlach, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al R.D.G., Alexander Abusch, vice
președinte al Consiliului de Miniștri,

Zk

întâlnirea lui Tudor Arghezi
cu oameni de litere francezi

corespondentul Agerpres, 
transmite : Luni după-

PARIS 2 
G. Dascal, 
amiază la sediul Comitetului de con
ducere al Societății oamenilor de 
litere din Paris, a avut loc o întîl- 
nire între membrii Comitetului și 
academicianul Tudor Arghezi.

Președintele Comitetului, Jacques 
Chabannes, a salutat în numele scrii
torilor francezi și a Societății oame
nilor de litere din Franța pe scriito
rii romîni. El a arătat că scriitorii 
și oamenii de litere francezi au avut 
posibilitatea să cunoască mai bine 
pe eminentul scriitor și poet, Tudor 
Arghezi, datorită apariției în editu- 

V

zile pentru prezenta -

parte Curtea supremă 
fost sesizată pentru a

pentru a 
după ce 
în fața a milioane de telespectatori. 
Wade a spus că va avea nevoie nu
mai de două 
rea cazului.

Pe de altă 
din Texas a 
doua oară de apărătorii lui Ruby 
care îi cer să declare pe toți cei 
ce au văzut scena asasinării lui 
Oswald la televiziune drept martori 
și în consecință incompatibili cu ca
litatea de jurați. După cum s-a a- 
nunțat, o primă cerere în acest sens 
a fost respinsă de Curtea supremă 
din Texas.

dovedi că Oswald a murit 
a fost împușcat de Ruby

măsuri practice, menite să împiedice 
înfăptuirea planului izraelian de 
captare a apelor acestui fluviu.

BERNA. Jacques Soustelle, fost mi
nistrul și fosta căpetenie a O.A.S., a 
fost arestat la Lausanne și— după 
cum anunță France Presse — expul
zat. Nu s-a anunțat în ce țară a 
plecat Soustelle.

BONN. Fritz Senger, deputat în 
Bundestagul vest-german din par
tea Partidului social-democrat din 
Germania, s-a pronunțat pentru sta
bilirea de relații diplomatice cu toa
te țările socialiste.

NEW YORK. Un avion „Con
stellation“, avînd la bord 85 de per
soane, a dispărut la 1 martie într-o 
furtună de zăpadă în valea lacului 
Tahoe, California. La 2 martie un 
elicopter al forțelor aeriene ameri
cane a descoperit resturile avionului 
in apropierea unui pisc. Potrivit pri
melor observații nu sînt supraviețui
tori.

ZANZIBAR, Au luat sfîrșit lucră
rile primei conferințe a studenților 
din Republica Populară Zanzibar și 
Pemba. Participanții la conferință 
au adoptat în unanimitate o rezolu
ție privind crearea unei organizații 
studențești unice — Uniunea revo
luționară a studenților din Zanzibar. 
După încheierea conferinței pe stră
zile capitalei a avut loc o demon
strație în sprijinul noului regim. De
monstranții au fost primiți de către 
președintele republicii, Karume.

BRUXELLES. Luni s-au întrunit 
la Bruxelles miniștrii agriculturii din 
țările Pieței comune (C.E.E.) pentru 
a lua în dezbatere problema fixă
rii- de prețuri unice la cereale. 

Georg Stibî, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alte personali
tăți din R.D.G., precum și de nu
meroși oameni de afaceri și delegați 
străini. In ziua festivității de des
chidere a tîrgului, la pavilionul R.P. 
Romîne a avut loc o conferință de 
presă la care au participat peste 60 
de ziariști din R.D.G. și din alte 
țări. în fotografie : un aspect al pa
vilionului R. P. Romîne.

a unei culegeri din poe-

pe a- 
o mai 
de li-

ra Seghers
mele sale traduse în limba france
ză. Chabannes și-a exprimat spe
ranța că traducerea unor poeme ale 
acad. Tudor Arghezi va constitui în
ceputul unei serii de acțiuni 
ceastă linie care va permite 
bună cunoaștere a oamenilor 
tere și a celor două popoare.

In cuvîntul său de răspuns, acad. 
Tudor Arghezi a arătat că este emo
ționat de felul în care scriitorii și 
oamenii de litere francezi au apre
ciat aportul său în domeniul lite
raturii, mulțumindu-le pentru pri
mirea călduroasă pe care i-au fă
cut-o.

Vizita unei delegații 
de activiști ai P^CAI.S» 

în Ungaria
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS. 

La 2 martie a plecat în Ungaria o 
delegație de activiști ai P.C.U.S., în 
frunte cu Iuri Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U;S. La invitația C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, delegația va studia experiența 
P.M.S.U.

In Canada

Eșecul „adăposturilor
Rockefeller“

OTTAWA 2 (Agerpres). — Una 
din afacerile concernului Rockefel
ler, çonstruirea de adăposturi anti
atomice, a suferit un eșec în Ca
nada,îritrucît populația nu a arătat 
nici un fel de interes achiziționării 
unor asemenea adăposturi. După 
un an de intensă propagandă, ^Or
ganizația măsurilor, extraordinare“, 
patronată de guvern, a anunțat ■ că 
în urma atitudinii indiferente ară
tată de poporul canadian față' de 
„adăposturile Rockefeller", plănurile 
pentru asemenea construcții au fost 
sistate.

Printre cauzele acestei situații 
presa canadiană menționează , con
vingerea opiniei publice canadiene 
privind inutilitatea „refugiilor anti- 
atomice“ în cazul unui război ter
monuclear. Pe de altă parte, în Ca
nada s-a intensificat în ultimul 

‘timp activitatea pentru înlăturarea 
de pe teritoriul canadian. a tuturor 
armelor nucleare.

Arestarea 
uuui criminal nazist

Erhard Bohne, acuzat de partici
pare la asasinarea deținuților politici 
în timpul ultimului război, a fost a- 
restat la Buenos Aires (Argentina). 
El reușise să fugă vara trecută din 
Germania occidentală, unde fusese 
lăsat în libertate pe cauțiune.

Arestarea lui a fost anunțată la 
Frankfurt de procurorul Bauer, care 
a arătat că Germania federală a 
cerut Argentinei extrădarea lui 
Bohne.
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