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ZIUA FEMEII
al

didactice 
deosebită 
formarea

Prof. Ing. Suzana GÏDEA
președinta Consiliului Național 

Femeilor din R. P. Romînă

14 000 de femei au fost dis- 
cu ordine și medalii ale 

R., au primit titlurile de lau- 
ale Premiului de stat sau de

sub jugul fascist. Drumul 
de poporul nostru, sub con- 
partidului, în aceste două 
este marcat de înfăptuiri 
care au determinat prefa- 

femeilor, 
orizonturi nevisate

a-

Cu o tradiție de 
peste o jumătate 
de veac, 8 Martie 
a intrat în conști
ința a milioane 
de femei de pre
tutindeni ca un simbol al solidarită
ții lor internaționale în lupta pen
tru drepturi, pentru o lume fără 
arme și fără războaie, în care bunu
rile create de mîna și mintea ome
nească să aducă bunăstare fiecărui 
cămin, viață fericită copiilor.

Victoriile obținute an de an de 
poporul nostru, progresele continue 
ale patriei socialiste, la care fe
meile din R. P. Romînă contribuie 
din ce în ce mai substanțial, ne 
fac să întîmpinăm această sărbătoa
re cu un sentiment de profundă în
credere într-un viitor tot mai lumi
nos. în acest an, ziua de 8 Martie 
are o semnificație deosebită, deoarece 
ea se desfășoară în cadrul pregătiri
lor întregului popor pentru întîmpi
narea măreței sărbători: aniversarea 
a 20 de ani de la eliberarea Romî
niei de 
parcurs 
ducerea 
decenii 
istorice 
ceri profunde și în viața 
deschizîndu-le 
în trecut. Pentru noi ziua de 8 Mar
tie constituie anul acesta un nou 
prilej de trecere în revistă a reali
zărilor și succeselor obținute în 
munca închinată- operei de desă- 
vîrșire a construcției socialiste.

X.. cui de cinste pe care femeia îl 
ocupă în orînduirea noastră îi dă 
nelimitate posibilități de a-și afirma 
talentul, aptitudinea și capacitatea 
creatoare în toate domeniile de ac
tivitate. Milioane de femei — mun
citoare, colectiviste, intelectuale — 
participă cu entuziasm la efortul în
tregului popor pentru îndeplinirea 
și depășirea planului șesenal, pen
tru creșterea bunăstării, pentru în
florirea țării. Stau mărturie în 
cest sens fapte nenumărate. Am 
putea aminti, de pildă, că în econo
mia națională aproape 30 la sută 
din numărul salariaților sînt femei, 
iar în unele ramuri industriale nu
mărul lor este preponderent. La în
deplinirea planurilor de producție, 
la obținerea unor produse de cali
tate superioară își aduc contribu
ția mii și mii de femei. în prezent, 
în adunările grupelor sindicale din 
întreprinderi^ se înmînează insigna 
de fruntaș în întrecerea socialistă pe 
anul 1963. Printre cei distinși cu a- 
ceă’Stă insignă sînt și numeroase 
femei, muncitoare, tehniciene, ingi
nere. Datorită pregătirii lor profe
sionale, talentului organizatoric, 
competenței de care dau dovadă, 
multe femei sînt promovate în 
munci de răspundere.

în succesele obținute în agricul
tura socialistă stă înscrisă și con
tribuția de seamă a milioanelor de 
femei din satele noastre care, cu 
spirit de răspundere, cu pricepere, 
muncesc neobosit pentru sporirea 
continuă a producției agricole, ve
getale și animale, pentru creșterea 
și păstrarea avutului obștesc, pentru 
dezvoltarea multilaterală a gospodă
riilor agricole colective.

în vasta acțiune de ridicare a ni
velului de cunoștințe tehnice, știin
țifice și de cultură generală a popu
lației sătești sînt cuprinse și femei
le. Dorința lor de a da patriei recol
te tot mai bogate, de a contribui la 
sporirea continuă a cantităților de 
produse agroalimentare se manifestă 
și în interesul pe care îl vădesc pen
tru o cît mai bună pregătire profe
sională. De la un an la altul crește 
numărul colectivistelor care frecven
tează cursurile agrozootehnice de 3 
ani sau cicluri de lecții cu durata 
mai scurtă. Cu același interes ele 
participă la cele mai diferite forme 
de activitate culturală. Pregătirea lor 
din ce în ce mai temeinică a făcut, 
ca la ultimele alegeri generale ale 
G.A.C. să fie promovate multe fe
mei în consiliile de conducere. As
tăzi, peste 20 000 de colectiviste sînt 
șefe de echipă, brigadiere, membre (Continuare în pag. III-a)
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Construcții de locuințe In cartierul sergent Nlțu Vaslle din Capitală.
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în consiliile 
conducere. Un nu
măr de femei 
sînt președinte de 
gospodării colec
tive.

în statul nostru nu există nici un 
domeniu de activitate inaccesibil 
femeilor. Oameni de știință sau cer
cetători în Institutele Academiei 
R. P. R., scriitoare, artiste drama
tice, creatoare în domeniul plasticii, 
își pun cunoștințele și talentul lor 
în slujba dezvoltării pe un plan tot 
mai înalt a culturii socialiste, în 
slujba răspîndirii în rîndurile mase
lor largi de oameni ai muncii a va
lorilor culturii și științei.

în rîndurile cadrelor 
60 la sută sînt femei. Cu 
dragoste ele contribuie la 
noii generații de constructori ai so
cialismului, la formarea unor oa
meni cu o cultură multilaterală.

Pentru meritele lor în muncă, 
peste 14 000 de femei au foit dir 
tinse 
R. P. 
reate 
artist al poporului, artist emerit, în
vățător emerit, medic emerit.

„Partidul, guvernul și poporul 
nostru — a spus tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, în salutul adre
sat Conferinței Naționale a Femeilor 
— dau o înaltă apreciere muncii 
creatoare, luptei avîntate pe care 
milioanele de femei din țara noas
tră o desfășoară, alături de toți oa
menii muncii, pentru întărirea pu
terii economice a patriei, creșterea 
bunăstării celor ce muncesc, apă
rarea păcii în lume“. înalta încre
dere acordată de partid ne însufle
țește, ne îndeamnă să luptăm neo
bosit, cu toate forțele noastre, pen
tru continua înflorire a patriei, 
pentru apărarea păcii în lume.

Transformări profunde s-au pe
trecut în acești ani și în conștiința 
femeilor. Mișcarea de femei din 
țara noastră a sprijinit și sprijină 
complexa activitate politică, cultu
rală și educativă desfășurată de 
partid, mobilizînd femeile la toate 
acțiunile culturale, inițiind în a- 
celași timp o serie de manifestări 
culturale specifice preocupărilor fe
meilor. Dovada cea mai elocventă 
a creșterii nivelului de conștiință o 
constituie participarea femeilor la 
rezolvarea treburilor de stat. în 
Marea Adunare Națională sînt 76 de 
deputate, iar în sfaturile populare 
aproape 40 000. Preocupările fe
meilor pentru rezolvarea unor pro
bleme de interes obștesc- se lărgesc 
necontenit. In adunările de dări de 
seamă și alegeri ale comitetelor și 
comisiilor femeilor care au loc în 
prezent în toată țara se analizează 
și se dezbate cu spirit de răspunde
re aportul femeilor în activitatea 
obștească. Animate de o înaltă 
conștiință cetățenească, femeile ma
nifestă tot mal multă grijă pentru 
o cît mai bună gospodărire și în
frumusețare a fiecărei așezări. Ne
numărate gospodine, cu dragostea 
cu care se îngrijesc de propria lor 
casă, 
țarea 
lui, a

O 
meilor în educarea copiilor, schim
bul de mîine al poporului, chemat 
să ducă mai departe opera începută 
de părinții lor. De aceea, mișcarea 
de femei din țara noastră a înscris 
ca o preocupare dintre cele mai im
portante în activitatea sa îndruma
rea femeilor, a mamelor, în munca 
de èducare a copiilor și tineretului 
în spiritul dragostei și recunoștinței 
față de Partidul Muncitoresc Ro
mîn, în spiritul patriotismului fier
binte, păcii și prieteniei între po
poare.

Femeile din țara noastră se pre
gătesc cu însuflețire pentru întîm
pinarea zilei de 23 August, ziua eli
berării patriei de sub jugul fascist, 
în entuziasta întrecere pe care o 
desfășoară oamenii muncii în cinstea 
acestui măreț eveniment, femeile

se îngrijesc și de înfrumuse- 
străzii, a cartierului, a orașu- 
comunei lor.
mare răspundere revine fe-

i dezvoltate (pag-
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în ziarul de azi:

V

ADUNARE FESTIVA CU PRILEJULADUNARE FESTIVĂ CU PRILEJUL
ZILEI INTERNAȚIONALE A FEMEII

Cu prilejul zilei de 8 Martie — 
Ziua internațională a femeii — 
sîmbătă după-amiază a avut loc în 
Capitală adunarea festivă organi
zată' de Consiliul Național *al Fe
meilor din R. P. Romînă și Comi
tetul orășenesc București al femei
lor.

La festivitate au participat nu
meroase femei din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, lucrătoare 
în domeniul științei, artei și cultu
rii, activiste ale organizațiilor de 
partid și obștești. Au luat parte, de 
asemenea, conducători ai instituții
lor centrale și organizațiilor de 
masă.

A luat cuvîntul prof. ing. Suzana 
Gîdea, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor din R. P. Ro
mînă.

într-o atmosferă entuziastă, parti
cipantele la adunare au adoptat în 
unanimitate testul unei telegrame 
de salut adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

Sărbătorind tradiționala zi a fe
meii în acest an, care marchează a 
XX-a aniversare a eliberării patriei 
noastre dragi, se spune printre al
tele în telegramă, gîndul nostru se 
îndreaptă cu dragoste și recunoștin
ță nețărmurită către inițiatorul mă
rețelor planuri de construcție socia
listă a Romîniei, conducătorul în
cercat al poporului, Partidul Mun
citoresc Romîn.

ÎN EDITURA POLITICĂ
Tractoare și mașini agricole nei pe- ogoare

a apărut:

V. I. LENIN
Opere complete, voi. 23

cuprinde lucrărileVolumul 
scrise de V. I. Lenin în perioada 
martie—septembrie 1913.

• N. Mocanu — In raionul 
Adjud : Folosirea terenurilor în 
pantă șl slab 
2-a).

• Foileton :
Cu elicopterul
2-a).

o Sport (pag. 3-a).
• Note de drum din Franța : 

T. Vornicu — Pe Sena șl pe Loara 
(pag. 4-a).

încredințăm Partidul Muncitoresc 
Romîn, Comitetul său Central și 
personal pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej că vom munci și de 
acum înainte cu elan în toate sec
toarele de activitate, că vom parti
cipa tot mai intens la viața eco
nomică, politică și culturală a țării, 
peste tot unde ne cheamă partidul, 
pentru a contribui împreună cu în
tregul popor la obținerea de noi și 
importante succese în întîmpinarea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei.

S-a trimis, de asemenea, o tele
gramă Federației Democrate Inter
naționale a Femeilor, în care . se 
spune printre altele :

în această zi de sărbătoare din 
pragul primăverii, ne exprimăm o 
dată mai mult sentimentele de soli
daritate față de femeile din lumea 
întreagă care luptă pentru drepturi, 
pentru pace, independență națio
nală și progres social. Fie ca pacea, 
pe deplin victorioasă, să lumineze 
cu strălucirea sa viața oamenilor de 
pe toate meridianele globului 
tru.

în încheierea adunării a fost 
zentat un program artistic.

•Ar
Adunări festive consacrate 

de 8 Martie au avut loc și în alte 
localități din țară.

nos-

pre-

Zilei

(Agerpres)

în multe S.M.T.-uri au început sâ 
sosească noi tractoare și mașini a- 
gricole. Pînă la sfîrșitul anului ele 
vor fi înzestrate cu peste 7 000 de 
tractoare, 3 000 de semănători, 1 300 
de combine pentru păioase, 1 000 de 
combine pentru siloz, 4 400 de grape

CÎT UH ORAȘ CU PESTE 200 006 LOCUITORI
Anul acesta în întreaga țară se 

vor construi din fondurile de stat 
circa 54 000 apartamente, din care 
15 000 în Capitală. S-au luat din 
timp măsurile corespunzătoare pen
tru ca noile locuințe să fie date în 
folosință populației în mod ritmic, 
în tot cursul anului șl să se reali
zeze Ia un grad superior de confort, 
asigurîndu-se o calitate mai bună 
execuției și finisajului.

în conformitate cu necesitățile va
riate ale populației, Comitetul de 
stat pentru construcții, arhitectură și 
sistematizare îndrumă organizațiile 
de proiectare să lărgească gama 
tipurilor de apartamente. în Capita
lă, pe vechile șantiere din Balta 
Albă, Drumul Taberei, Mihai Bravu, 
Pajurei-Jiului, Șoseaua Olteniței, se 
desfășoară o muncă susținută pen
tru a da în folosință la timp locuin
țele prevăzute. în același timp se 
deschid noi șantiere de construcții 
în zona de sud a orașului.

Noi cartiere se ridică în țară, în 
marile orașe industriale. La Craiova 
se construiesc în acest an peste 
2 000 apartamente, din care 900 apar
tamente pe (viitoarele artere princi
pale ale orașului : Calea București

albastru. Omul acesta.

întruchipare masivă, robustă, de un ce
nușiu cu alb, vădind o anume eleganță. 
Nu seamănă deloc cu predecesoarea ei, 
pe care, treptat, o înlocuiește în peisaj. 
De la bielă la cărbune, de la gîfîitul sa
cadat pînă la chipul mînjit de funingine 
al mecanicului — fotul va intra, pujin 
cîte pujin, în amintirea magistralelor de 
ofel ale jării, iar de acolo, îptr-un. viitor, 
în și mai vastul spajiu memorial al Mu
zeului căilor ferate. Surpriza dintru în
ceput s-a convertit în sentimentul unei 
prezențe familiare. Prin geamurile mari, 
cabina nu mai dă la iveală acel univers 
de flacără și de culoare neagră, ci dez
văluie o încăpere curată, în care cîte o 
floare e la locul ei lîngă tîmpla inteli
gentă, lingă mîna despovărată de lopată 
a omului în halat albastru. Omul acesta, 
a cărui profesiune nu exista pînă de cu- 
rînd, a schimbat aburul pe electricitate, 
intrînd, după ce a înghițit masive porții 
de mecanică și matematică, în familia tot 
mai numeroasă a dieseliștilor.

Dacă ai privi-o doar mai sus de roți, 
dacă i-ai vedea numai bustul — brîul a- 
cela de geamuri, îndărătul cărora diesé- 
listul stă inginerește în fața pupitrulqi de 
comenzi — parcă n-ai bănui, judecînd 
după vechile noastre reprezentări, că 

o locomotivă. Fiecare plecare a ei, 
oricare dintre zările romînești, con- 
în afara itinerariului propriu-zis și 
în subtext : locomotiva diesel-elec- 
se avînfă pe magistrala progresului 

tehnic. Fiindcă dincolo de ușurarea 
muncii și de aspectul ei estetic, noua lo
comotivă ia locul predecesoarei da
torită unor alte însușiri, de netăgăduit. 
Ca în foaie cazurile de progres tehnic, 
cifra, cifra comparativă, devine cel mai 
precis instrument de măsură. Suficient 
a spune că o locomotivă diesel-electri- 
că înlocuiește cam două locomotive cu 
abur, sau că, înhămată la aceeași treabă, 
ea aduce într-un an o economie 
1 500 000 de lei. Așadar, cînd nici 
împlinit încă anul, copilul acesta de fier 
se și poate socoti milionar !

„Copil de fier" este o expresie apar- 
ținînd unuia dintre cei mai frumoși eroi 
din nuvelistica lui Sahia. Călătorind cu 
locomotiva diesel-electrică, ea m-a con
dus, asemenea unei veritabile „mașini a 
timpului", spre inima lui Bozan : „...de 
cîte ori se scoate din fabrică o mașină 
nouă, cum o văd pe picioarele ei ade
vărate, c-a prins suflet și iese așa, ca un 
tigru ce dă prima oară de lumină, uit 
de orice și mă bucur. Privește la ea, to
varășe Filip, te rog uită-te la ea bine, 
ce nouă e și ce frumoasă. Vezi luciul 
ăla de la bielă ? Eu l-am dat. Nu era 
de datoria mea, însă am coborît de pe 
podul meu, numai ca să lustruiesc bie
la... Locomotivele sînt copiii noștri, sînf 
copiii de fier".

Pentru Bozan, locomotiva aceea, a că
rei bielă purta lustrul dat de el, repre
zenta o culme a creației. Dar nu pen
tru a fixa distanța evidentă — și nu nu
mai de timp — care separă tehnologia 
bielei de cea a motorului electric, l-am 
rememorat pe Bozan. Ci pentru nobila 
lui pasiune, pentru acea bucurie a crea-

de
n-a

— Ia drum. Foto : Gh. Vințilă
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cu discuri, 2 500 de sape rotative și 
alte utilaje agricole. în 1964 vor ii 
înființate alte cinci S.M.T.-uri noi în 
comunele Mărăcineni-Argeș, Iliești- 
Suceava, Sebiș-Crișana, Predești-01- 
tenia și Răcăciuni-Bacău.

șl Calea Unirii. La Baia Mare, în 
anul 1964 se ridică noul cartier Va
lea Săsarului, care va însuma 5 500 
apartamente, eșalonate în 3 etape 
pînă în 1967. în partea de nord a 
orașului Ploiești vor ii construite în 
următorii ani 5 700 apartamente. 
Peste 1 000 apartamente se vor con
strui la Hunedoara, din care majori
tatea în microraionul III, iar în Va
lea Jiului 1 680 apartamente. La 
Constanja, Iași, Cluj, Brașov se con
struiesc, de asemenea, cartiere și 
complexe de blocuri însumînd mii 
de apartamente. t

Nu numai în centrele de regiuni și 
în marile orașe industriale, dar și în 
orașele mai mici, în centrele 
nale se desiășoară un volum 
de lucrări de construcție.

Construcțiile de locuințe i 
an echivalează cu un oraș 
200 000 locuitori. Institutele 
lectări, D.S.A.P.C.-urile au 
proiectele și documentația 
necesare. Pe șantierele 
strucții s-a asigurat un larg front de 
lucru. Grăbirea ritmului de execuție 
a lucrărilor este btrîns legată 
extinderea și folosirea metodelor 
dustriale și a materialelor noi 
construcție. 

raio- 
mare

din
cu

acest 
peste 

de pro- 
asigurat 
tehnică 

de con-

de 
in- 
de

fiel, care ard ca o flacără în inima mun
citorului. Flacără aiît de greu de între
ținut în sufocantele condiții de lucru din 
uzina unde dicta capitalul. De aceea, în 
perspectiva muncii libere, creatoare de 
astăzi, cu atît mai de admirat sînt meș
terii cu mîini de aur din generația lui 
Bozan, care au știut să păstreze și să 
transmită generației de după 23 August 
acea flacără pură. Mîndria muncitorească 
pentru bun, trainic, frumos. Filip gîndea 
despre Bozan : „Dacă fabrica aceasta ar 
fi a muncitorilor, dacă ea ar fi organi
zată după legi proletare... slăbănogul 
ăsta de Bozan ar înnebuni și lustrul bie
lei lui ar întrece soarele...".

Lustrul bielei, curaful vis de odinioară, 
nutrit într-o uzină care nu dădea bucu
rii, se traduce astăzi prin creație, iniția
tivă, progres tehnic. Acest „lustru", de
pășind imaginația lui Bozan, e materia
lizat în fiecare nouă creație a uzinelor 
noasfre „organizate după legi proletare”. 
Strălucirea unei biele, a unei simple bie
le, umplea inima lui Bozan. Și iafă-l as
tăzi mergînd dimineața la fabrică, în au
tobuze și troleibuze de fabricație romî- 
nească ; iafă-l lucrînd la o mașină-uneal- 
tă de înalfă tehnicitate (poate unul din
tre cele pesfe 15 000 de sfrunguri făcufe 
la Arad), ținînd în palmă rulmenți fabri
cați în R.P.R. ; iafă-l slujindu-se în casă 
de mase plastice și purfînd îmbrăcă
minte din firele sintetice create în Mol
dova. Simplul lustru de odinioară s-a 
prefăcut, pe măsura energiilor creatoare 
ivite la lumină, în tractoare și cargouri, 
combine și excavatoare, în masiva 
și eleganta locomotivă diesel-electrică, 
în tot ceea ce înaintează pe magistra
lele progresului tehnic.

Bătrînul Bozan de astăzi, sau copiii lui, 
în a căror viață au pătruns sub semnul 
cotidianului noțiuni ca : „performanțe la 
nivel mondial", „servicii de concepție", 
„tehnologie avansată", „propuneri și ino
vații”, zîmbesc, poate, — și au de ce — 
cînd îi întîmpină naivul vis de altădată : 
a lustrui o bielă I Căci nu e o simplă 
diferență de nivel tehnic. „Fabricat în 
R.P.R." reprezintă iscălitura distinctă a 
unui Bozan sfăpîn și creator în uzina lui 
socialistă. A muncitorului cu un orizont 
spiritual pe măsura orînduirii clădite de 
el și a cărei construcție o desăvîrșeșfe. 
Dorința lui Bozan de a se lua la între
cere cu soarele lăsa să se întrevadă, din
colo de pasiunea pentru bun și frumos, 
aspirația mai complexă de împlinire a 
personalității. Ceea ce se realizează as
tăzi, în procesul de înflorire al conștiin
ței socialiste. ★

Apariția locomotivei diesel-electrică, 
prin conlucrarea uzinelor din Craiova și 
Reșița, a atras după sine adinei prefa
ceri în vechiul leagăn ceferist : Grivița 
Roșie. Treci pe lîngă bătrîna poartă stră
juită, ca pieptul unui veteran glorios, de 
înaltele ordine „Apărarea Patriei" și „23 
August" — ambele clasa I. îmbrățișezi 
cu privirea cunoscutul peisaj al „Atelie
relor", cu halele lor din cărămizi de un 
roșu întunecat, purfînd patina vremii. 
Pătrunzi înăuntru și, ca totdeauna, pen- Victor VlNTU

Majestății Sale
REGELUI CONSTANTIN AL GRECIEI

ATENA
In această tristă împrejurare, exprim Majestății Voastre sincere 

condoleanțe din partea Consiliului de Stat, a Guvernului Republicii 
Populare Romîne și a mea personal.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Majestății Sale
REGINEI FREDERIKA A GRECIEI

, ATENA
Rog pe Majestatea Voastră să primească, condoleanțele mele pentru 

dureroasa pierdere pe care a suferit-o. . •<
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 

“Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

La sediul ambasadei Greciei din București
Sîmbătă după-amiază Avram Bu- 

naciu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, și 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, au sosit la 
sediul ambasadei Greciei la Bucu
rești, unde. în numele președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, al 
Jiului de Stat, al guvernului 

Consi- 
și Mi-

T E L E G
martie președintele Consiliului de Stat al R.La 7

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trimis o telegramă de felicitare 
al Greciei, Constantin, cu prilejul depunerii jurămîntului.

tru o clipă, retrăiești cu emoție, proiectat 
parcă pe ecranul vast al curții și al ha
lelor, filmul marilor lupte purtate odini
oară acolo.

Și totul, datorită acestui peisaj evoca
tor, cartierului, oamenilor săi legați de 
lumea magistralelor de oțel, trenurilor 
care circulă zi și noapte prin apropiere, 
face să te simți în plin teritoriu ceferist. 
Ca totdeauna, te aștepți să vezi ieșind 
de pe porțile halelor din fund, reparată, 
înzdrăvenită, dichisită, ca nou-nouță, lo
comotiva cu aburi. Dar de la o vreme, 
nici o locomotivă nu mai iese din Gri- 
vița, leagănul metalic al atîtor generații 
de locomotive. Grivița a mai rărras, prin 
tradițiile, prin spiritul ei, ceferistă. Alt
minteri, reprofilîndu-se, ea dăruiește as
tăzi țării utilaj chimic și petrolier. Așa
dar, a apărut locomotiva diesel-electrică 
și a „remorcat" bătrîna Griviță. A scos-o 
de pe linia oarecum secundară a repa- 
rajiilor de material rulant și a plasat-o pe 
una dintre principalele magistrale ale in
dustriei grele. Despărțindu-se de loco
motiva cu aburi și începînd să producă 
utilaj de cea mai înaltă tehnicitate, bă
trîna Griviță s-a dovedit, încă o dată, a 
fi în pas cu timpul.

Reprofilarea aceasta, trecerea de pe o 
linie industrială pe alta — căreia, în ter
meni ceferiști, i s-ar spune „manevră" — 
s-a făcut în mers. Vădind îndrăzneală și 
maturitate tehnică, manevra s-a efectuat 
în plin mers. Tntr-o bună zi, vasăzică, la 
un strung oarecare, un muncitor a scos 
din mașină o piesă finită și a introdus 
sub cuțit o alta, urmînd s-o prelucreze. 
O operație obișnuită, pe care omul o fă
cuse pînă atunci de mii și mii de ori. 
Numai că de astă-dată, în acea bună zi, 
el scosese din mașină o piesă destinată 
celei din urmă locomotive și introdusese 
primul reper destinat chimiei. Același 
episod, în plin mers, s-a repetat la scara 
întregii uzine. Privită însă numai sub a- 
cest aspect, manevra ar putea părea ex
trem de simplă. In realiiate, a avut loc 
un adînc proces de transformare în ființa 
bătrînei uzine. Locul utilajelor specifice 
reparațiilor de locomotive a fost luat de 
mașini noi și moderne. Iar dacă s-a pu
tut trece, în plin mers, de la o fabricație 
la alta, aceasta se datorește capacității 
tehnice și pasiunii existente în acest co
lectiv călit. Căci marea transformare s-a 
săvîrșit înfîi în oameni. în profilul lor pro
fesional. In plin mers, ei și-au însușit me
serii noi, iar pe unele dintre cele vechi 
le-au remodelât.

Mai mult decît oricînd, în decursul a- 
cestei manevre, Grivița a căpătat aspec
tul unui veritabil centru școlar. Omul 
care dimineața mai batea nituri în cazan- 
gerie, se iniția după-amiaza, la cursul de 
calificare, în secretele sudurii automate. 
Mii de oameni au învățat și învață în 
continuare, cu acea însuflețire în care re
cunoști, parcă, ceva din spiritul lui Bozan, 
„reprofilat” pe măsura noilor cerințe. 
„Lustrul bielei" înseamnă, sub raport spi
ritual, și această colectivă strădanie pen
tru însușirea tehnicii, pasiunea de a în
văța. ■

nisterului Afacerilor Externe au ex
primat condoleanțe însărcinatului 
cu afaceri ad-interim al Greciei, Eu
ripide Kerkinos. în legătură cu 
moartea regelui Paul.

Au mai prezentat condoleanțe re
prezentanți ai unor instituții cen
trale.

S-a semnat în cartea 
leanțe deschisă la sediul

de condo- 
ambasadei. 
(Agerpres)

RAMĂ
P. Romîne, 
noului rege 

(Agerpresjl
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IN RAIONUL ADJUD

Folosirea terenurilor in pantă 
și slab dezvoltate

Cea mai mare parte din suprafa
ța raionului Adjud este situată în 
pantă. In trecut, din cauza lucrării 
pământului pe parcele individuale, 
orientate din deal la vale, a defrișă
rilor haotice, s-a accentuat procesul 
de degradare a solului. Mii de hec
tare și-au pierdut, cu timpul, capa
citatea de producție, au fost scoase 
din circuitul agricol. In condițiile a- 
griculturii socialiste s-au creat posi
bilități ca aceste neajunsuri să fie 
înlăturate. De aceea, consiliul agri
col se preocupă de punerea în va
loare a terenurilor în pantă erodate 
și slab productive. Recent, cores
pondentul ziarului nostru din Bacău 
a organizat o consfătuire privind 
posibilitățile de valorificare a aces
tor terenuri. La consfătuire au par
ticipat ing. I. Dumitru, șeful secției 
hortiviticole din Consiliul agricol 
raional Adjud, ing. Constantin 
Cutaș de la Oficiul regional pentru 
proiectarea și organizarea teritoriu- 
lui-Bacău, N. Budescu, președintele 
G.A.C. Valea Seacă, Gh. Grasu, pre
ședintele G.A.C. Corbița, ing. Ion 
Stoica de la G.A.C. Slobozia, ing. 
Petrache Panait de la G.A.C. Prise- 
cani, ing. Mihai Dragomirescu de la 
G.A.C. Frumușelu și alții. Redăm, 
pe scurt, concluziile desprinse.

★

Pentru o folosire rațională a fon
dului funciar sînt necesare o evi
dență clară a tuturor suprafețelor 
de teren și gruparea trupurilor răz
lețe în jurul centrelor gospodărești, 
care se realizează prin lucrările de 
organizare intergospodărească. In 
raionul Adjud această acțiune a fost 
încheiată, grupîndu-se peste 7 000 ha 
situate pe raza altor comune și ra
ioane. Suprafața arabilă s-a lărgit 
prin desființarea unor drumuri inu
tile, defrișarea de liziere sau gar
duri vii. S-au creat astfel posibili
tăți pentru combaterea și prevenirea 
eroziunii solului, folosirea lui mai 
bună și reducerea cheltuielilor de 
transport. Pentru gospodăriile co
lective, s-au întocmit schițe de folo
sire rațională a pămîntului, prin 
care se stabilesc destinația fiecărei 
parcele de pămînt, rotația culturilor 
etc.

In raion se urmărește valorificarea 
terenurilor în pantă și slab produc
tive. Pe aceste terenuri au fost 
înființate livezi întinse de pomi 
și plantații de viță de vie. La 
G.A.C. Prisecani au fost plantate 
30 ha cu vie și 40 ha cu pomi, la 
G.A.C. Corbița — 12 ha cu vie și 
120 ha cu pomi, iar colectiviștii din 
Tănăsoaia au plantat, anul trecut, 
peste 50 ha cu vie și pomi. Eficiența 
economică ridicată a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare este demon
strată de rezultatele obținute în pro
ducție. Colectiviștii din Păunești au 
realizat în 1063. din valorificarea 
strugurilor, aproape 10 milioane lei. 
Există toate condițiile ca rezultate 
asemănătoare să se obțină și de pe 
terenurile în pantă care în prezent 
nu produc nimic.

Introducerea sistemului agropomi- 
col (plante alimentare și furajere 
cultivate intercalat printre pomi) 
constituie una din formele eficiente 
de valorificare rațională a terenuri
lor în pantă. în 1963, la G.A.C. Pri
secani, spațiile dintre rîndurile de 
pomi și viță (primul an) au fost cul
tivate cu pepeni, care au adus gos
podăriei un venit suplimentar de a-

CĂMINUL N O S T R TJ

Luminile locuințe
Constatarea este la îndemîna oricui : 

în ultima vreme — și vremea cuprinde 
în cazul de față doi-trei ani — lămpile 
prezentate în magazine au trecut printr-o 
metamorfoză calitativă. Lustrele au căpă
tat tije mai suple și mai elegant construi
te, abajururile au părăsit vechea și obo
sitoarea formă de farfurie ce aruncă lumi
na in tavan și și-au modelat sticla în for
mă de lalea, de ghiocel ori con, prin- 
zîndu-se de brajele de alamă fin rotunji
te. Lămpile își înmulțesc ori își scad nu
mărul brațelor în funcție de diversele ne
cesități de iluminare și de proporțiile 
diferitelor încăperi în care vor fi plasate. 
Și, în general, sînt evidente execuția în
grijită și finisajul corect. Aprecierile a- 
ceslea se referă cu precădere la produ
sele întreprinderii „Victoria" Timi
șoara, consecvent preocupată de îm
bunătățirea calitativă a producției sale, 
deși nu pot fi trecute cu vederea nici 
progresele realizate pe această linie și 
de celelalte întreprinderi timișorene de 
specialitate: „Electrobanat" și „Electro- 
metal”, ori de cele din București („Răr 
săritul”) și Cluj („Electrometal”). Și to
tuși...

Intrat într-un magazin, cumpărătorul 
are de unde alege dar, din păcate, nu 
va fi pus în încurcătură de această ale
gere. Aparent, magazinele prezintă mul
te modele; cercetat atent, fiecare tip de 
lustră își are detaliul său de construcție 
specifică, care o individualizează, dar, în 
ansamblu, expoziția aceasta de lămpi 
care atîrnă în tavan degajă o impresie de 
monotonie, de repetare. Fantezia produ
cătorilor s-a consumat realizînd mereu 
variații pe aceeași temă, fixînd mai sus 
sau mai jos brațele pe tije, unduindu-le 
spre tavan sau lateral, schimbînd abajuru
rile între ele. Cuceriți, se pare, de ideea 
de a da lămpilor forme de flori, ei au 
realizat un fel de grădină suspendată, în 
care înfloresc exclusiv ghiocei, lalele și 
lăcrămioare cu petale de sticlă colorată 
în roz, bleu, vernil și dungată auriu. Mai 
ales sărăcia formelor de abajururi este 
supărătoare : o lustră, o lampă de nop
tieră și un candelabru au cam același a- 
bajur, de pe care vopseaua și dungu- 
lifele aurii se cojesc, din păcate, destul 

proape 80 000 lei. Colectiviștii din 
Gălvănești au cultivat printre 
pomi mazăre recoltînd cîte 600 
kg boabe la ha ; cei din Tă
năsoaia au obținut în livadă cîte 
9 838 kg ceapă și 7 500 kg cartofi 
la hectar. Folosirea sistemului agro- 
pomicol permite recuperarea într-un 
timp mai scurt a investițiilor făcu
te pentru înființarea plantațiilor și 
întreținerea mai bună a terenului 
din livezi pînă la intrarea pomilor 
pe rod.

în raionul Adjud, așa cum au a- 
preciat aproape toți vorbitorii, rit
mul de punere în valoare a terenu
rilor în pantă și slab productive prin 
plantarea lor cu pomi și vii este 
nesatisfăcător. Multe gospodării co
lective au numeroase asemenea te
renuri, care nu sînt bine folosite. Se 
impune ca aceste gospodării să fie 
sprijinite să-și creeze cît mai repede 
plantații de vii și pomi pe suprafețe 
tot mai mari.

în cadrul discuției s-a arătat că 
este necesar să se dea atenție mai 
mare producerii materialului săditor. 
în 1963 sarcina de plantare a viței 
de vie n-a fost realizată în întregime 
pentru că în raion nu există o bază 
de producere a materialului săditor. 
Acesta este procurat din alte regiuni.

Și în viitor, o bună parte din su
prafața agricolă a raionului situată 
în pantă va fi destinată culturilor 
cerealiere și în primul rînd porum
bului și griului. Pentru ca și de pe 
aceste terenuri, în parte erodate și 
slab productive, să se obțină recolte 
bune, este nevoie să se ia toate mă
surile de ridicare a capacității lor 
productive. în primul rînd, trebuie 
să se treacă la stăvilirea eroziunii 
solului. în ultimii ani au fost execu
tate arături pe curba de nivel, dar 
ele n-au avut un caracter general 
și permanent și din această cauză 
eficienta lor nu a fost pe măsura 
posibilităților. Unele gospodării co
lective mai fac o parte din lucrări 
din deal în vale, ceea ce duce la de
gradarea terenurilor.

Una din cele mai eficiente căi de 
combatere a eroziunii solului pe te
renurile arabile situate în pantă o 
constituie crearea de benzi înierbate 
și însămînțarea culturilor în fîșii. 
Metoda nu este însă folosită în su
ficientă măsură. Cu excepția a două- 
trei gospodării colective care, pe su
prafețe mici, au creat benzi înierba
te, în rest nu s-a făcut încă nimic.

S-a subliniat și necesitatea ridică
rii productivității pășunilor și fîne- 
țelor. Paralel cu măsurile antiero- 
zionale — executarea de gărdulețe, 
baraje, plantarea taluzelor cu specii 
silvo-pomi cole — terenurile pentru 
pășuni și finețe să fie supraînsămîn- 
țate, curățate și îngrășate.

în cadrul discuției s-a propus ca 
la casa agronomului să fie școlarizat 
cîte un brigadier din fiecare gospo
dărie colectivă în care sînt necesare 
lucrări de îmbunătățiri funciare, să 
se pună Ia dispoziția unităților mai 
multe pluguri reversibile cu tracțiu
ne animală și alte mașini adecvate 
condițiilor de relief existente, să se 
asigure cantități mai mari de se
mințe de ierburi, să șe folosească 
mai bine toate sursele de îngrășă
minte pentru îmbunătățirea fertili
tății solului și sporirea producției la 
hectar.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“

de repede. Din intenția de a da un ca
racter prefios corpului de iluminat, pro
iectantul a făcut o adevărată risipă de 
metal sclipitor, realizînd tot felul de a- 
colade și arabescuri din formele brațelor 
și ale tijei. Rezultatul ? O linie construc
tivă greoaie și încărcată, într-un stil ba
roc în afara gustului contemporan, o in
compatibilitate cu linia simplă, modernă, 
a noilor construcții. Și, firește, o încăr
care nejustificată a prejului de cost.

De fapt, discujia se cere începută de
la înseși sortimentele 
și tipurile de corpuri 
de iluminat aflate ac
tualmente în corner). 
Contractările pentru 
primul semestru al 
lui 1964 prevedeau 
46 de sortimente de 
lustre și doar 10 sor
timente de lămpi de 
masă, alte 10 de a- 
plice și 3 tipuri de 
lampadare. Aceasta 
reflectă o anumită 
concepție asupra ilu
minatului casnic, con
cepție ce a început 
să fie depășită de 
condițiile de viată, 
de locuit, de princi
piile de decorafie 
ale unui interior mo
dern. Lumina locală, 
venind din diverse 
colturi ale camerei și 
asigurînd vizibilita'e 
bună exact acolo 
unde e necesară, se 
cere satisfăcută prin 
diverse corpuri do 
iluminat : lămpi cu 
picior, de masă, lam
padare. Iar prezenta 
acestora aduce, tot
odată, un spor de 
frumusețe în interio
rul nostru. Or, deo
camdată, lustrele de
țin 70 la sută din to
talitatea sortimente-

CO
FO I LETÖN

ELICOPTERUL prin iași
Aș fi tare fericit dacă aș uita cît 

mai repede povestea asta. Mi-a adus 
numai necazuri. De unde am avut eu 
un submarin ? L-am cîștigat la loz 
în plic. Am intrat la o agenție Loto- 
pronosport și, în loc să trag și eu un 
loz de trei'lei ca toată lumea, am luat 
unul cu cîștiguri în obiecte, adică de 
6 lei. L-am filat și... asta-i explica
ția. Am cîștigat un submarin. Sînt 
norocos ? Da de unde I De-aici în
colo încep necazurile.

Dacă eram din Constanța, Mamaia, 
Costinești, Mangalia ori alt oraș la 
mare aveam ce face cu un subma
rin. Dar eu ? Sînt tocmai de la Iași.

Dar, ca să fiu sincer, nu ieșisem 
în oraș ca să cîștig un submarin ci 
avînd cu totul altă treabă. Mă du
ceam la spațiul locativ al orașului 
Iași cil o cerere de schimb de locu
ință. M-a primit chiar Dumitru Hur
jui, șeful spațiului. Probabil că a- 
flase ceva că m-a luat la întrebări.

— Frigider ?
— Nu !
— Magnetofon ?
— Nu !
— Mașină electrică de spălat rufe?
— Nu!
— Motocicletă ?
— Nu I
— Atunci ce ?
— Un submarin !
Am observat eu că se uită cam 

strîmb la mine, dar am stat cumin
te. A continuat el :

— Și cu ce ocazie la mine ?
— Eu stau, am o locuință departe 

și cam mică, pe strada Arapului nr. 
5 și v-aș ruga să-mi repartizați șl 
mie un apartament în noile blocuri.

— Lasă cererea la mine.
Am lăsat cererea spre rezolvare 

și, între timp, am plecat la București

lor produse, celelalte corpuri de iluminat 
fiind încă neglijate. Lămpile de masă, 
noptierele au fost multă vreme vitregite, 
avînd aceeași și aceeași banală tijă me
talică și abajur-glob pictat sau nu cu 
floricele (de genul acelei „noptiere 
populare1', despre care am aflat la ma
gazinul „Electrotehnica” din bulevardul 
Magheru nr. 39 că stă de luni de zile 
prin vitrine și depozite fără a mai ispiti 
pe cineva). Au' căpătat apoi și ele for
me de lalea și lăcrămioare, în această 

Model nou, linie modernă, Originalität«

să-mi ridic submarinul. In trenul 
care ducea spre Capitală am călă
torit împreună cu Romulus Gavri- 
luță. Mergea și el să ridice un frigi
der. Cîștigat tot la loz în plic.

La depozitul de predare a obiecte
lor, Gavriluță a terminat repede. 
Și-a luat frigiderul și a plecat. Eu, 
ce să mai vorbim...

Cu cei de la depozit n-am făcut 
nimic, însă, norocos cum sînt, mi s-a 
ivit o ocazie. Un cetățean din Con
stanța a cîștigat tot la loz în plic un 
elicopter, care e cu mult mai ieftin 
decît un submarine Fără a-i cere di
ferența de preț, am făcut schimbul 
cu el.

Deci, m-am urcat în elicopter și 
vira la Iași, adică acasă. Acasă la 
mine, ce să vedeți ? N-am mai găsit 
nici un lucru de-al meu. M-am dus 
la spațiu, bine înțeles cu elicopterul.

— Unde stau eu ? l-am întrebat 
pe cel ce ținea locul lui Hurjui care 
era plecat pe teren.

— Cum, nu știți ? Sînteți bun de 
cinste. Vi s-a dat repartiție pentru 
un apartament în blocul A 4, etajul 
IV. Vi s-au dus și lucrurile acolo.

M-am uitat și eu în scripte. Așa 
era.

Iată-mă în fața ușii noului meu 
apartament din blocul A 4. Ușa în
cuiată. Unde-o fi cheia ? Sun și-mi 
apare în ușă, cine credeți ? Gavrilu
ță, cel care cîștigase frigiderul.

— Ce-ai făcut cu submarinul m-a 
întrebat el ?

— Tu ce-ai făcut cu frigiderul ?
— Ăsta-i, și-mi arată ușa. L-am 

transformat în apartament.
— Cum adică ? Frigiderul tău a 

fost transformat în apartamentul 
meu ? Nu înțeleg.

S-a aplecat la urechea mea :
— I-am dat frigiderul lui Hurjui

ipostază florală vînzîndu-se mai bine 
pentru că se puteau asorta cu lustrele din 
tavan (poate din această cauză nu s-a 
cheltuit mai multă inventivitate în crea
rea abajururilor I). In ultima vreme, „Vic
toria" timișoreană a trimis în magazine o 
serie de lămpi de masă, noptiere și a- 
plice destul de variate. Unele din ele, 
excelente : abajururi cilindrice (în gene
ral, linia modernă urmează geometriile 
precise, simple), din sticlă sau material 
plastic, fără un decor excesiv, așezate 
pe un suport metalic. Odată cu ele însă, 
au fost create, omologate, contractate și 
puse în vînzare niște lămpi de masă cel 
puțin ciudate : un fel de pinguin cam 
dolofan, din lemn vopsit fără prea multă 
inspirafie, susține în creștet, în chip de 
pălărie uriașă, un abajur dintr-un mate
rial plastic făcut cu pliuri și volănașe (in 
varianta a doua, pinguinului i-a luat locul 
un alt confrate arctic — ursul alb). Di
rectorul magazinului „Electrotehnica" 
ne-a mărturisit că într-o lună s-a vîndut 
un singur asemenea exemplar.

In magazine mai pot fi găsite acele 
lămpi create într-un așa-zis stil popular de 
către producția meșteșugărească, lămpi cu 
piciorul din lemn crestat sau dintr-un vas 
de ceramică, cu abajururi din hirtie ondu
lată, presărată cu flori ca un cîmp în 
miez de vară. Multe din aceste produse 
lasă încă de dorit în privința autenticită
ții inspirației folclorice și chiar a bunului 
gust. Ele sînt desuete, greoaie, nepotrivite 
într-un decor actual. Cîf privește lampa
darele produse de cooperafie, acestea 
sînt uneori reușite, dar prea grele și ajung 
la preturi mult prea mari.

Toate aceste deficiențe nu supără doar 
pe planul exigentelor estetice, dar și pe 
cel al tehnicii iluminatului. Prin abajuru
rile intens colorate și arbitrar orientate 
se pierde din lumină ; tijele prea lungi 
(70 cm) difuzează prost lumina, obosind 
ochii etc.

în prezent, producția de lămpi nu este 
centralizată și coordonată de un singur 
for tutelar ; cele cîteva întreprinderi de 
care am pomenit depind de trei ministe
re diferite. Poate că și acest fapt 
a frînat aplicarea unor norme interne ge
nerale, care să stabilească condițiile de 
existență științifică și estetică a lămpilor.

Se mai ridică, apoi, și problema proiec
tărilor de specialitate : fabricile recurg 
în continuare la vechii lor maiștri și bine 
fac, pentru că aceștia au o experiență 
îndelungată, dar rău fac dacă se rezumă 
doar la el. Experiența e bună, dar rutina 
îngustează orizontul, limitează fantezia.

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR

Un program de scurt-metraje romînești
Buna inițiativă de a prezenta, In

tr-un program comun, unele din 
realizările recente ale studioului „Al. 
Sahia", continuă și în luna martie. 
Este încă un prilej de a cunoaște di
versitatea preocupărilor documenta
riștilor noștri, aria tematică variată 
pe care o abordează, străduindu-se 
cu precădere să fie cronicari ai con
temporaneității. Chiar dacă progra
mul care rulează de astă dată la 
cinematograful „Timpuri noi" nu are 
o alcătuire îndeajuns de echilibrată, 
el înmănunchează filme de scurt- 
metraj care merită să rețină a- 
tenția.

Cel mai aproape de accepția cu
rentă a termenului de film documen
tar este realizarea în culori a regi
zorului Virgil Calotescu, „Ochii o- 
rașului meu". Născut dintr-un auten
tic impuls poetic (evident nu numai 
în titlu dar și în cele mai reușite 
secvențe), filmul oferă bucuria unei 
redescoperiri a Bucureștiului socia
list, care-și schimbă mereu înfăți
șarea, înălțîndu-se zvelt spre soare. 
'Cineastul asemuie zecile de mii de 
ferestre ale noilor blocuri cu „ochii 
orașului", în care se reflectă înnoirile 
vremii noastre : cartiere moderne și 
elegante, bulevarde largi, parcuri în
floritoare. Avid de frumusețe, el con
semnează pe peliculă imagini ale 
Capitalei purtînd amprenta preface
rilor urbanistice demne de epoca pe 
care o trăim. Panorame ample fil
mate din helicopter sau detalii ar
hitectonice selecționate cu spirit de 
observație, emoționante contrapuneri 
ale trecutului cu tabloul însuflețitor

și Hurjui mi-a dat apartamentul. 
Caută-l că vrea să stea de vorbă cu 
tine.

■ L-am căutat pe Hurjui. Cu eli
copterul l-am găsit repede. Ha
bar n-aveți ce folositor este un eli
copter la casa omului. Cînd a văzut 
Hurjui elicopterul, a început să-i 
dea tîrcoale. Ii cam plăcea. M-a luat 
în primire :

— Ziceai de un submarin ?
— Am făcut schimb.
— Iți făcusem formele' pentru a- 

partamentul din blocul A 4, dar 
pînă la urmă m-am răzgîndit. Cu 
siLbmarinul mi-a fost teamă să nu 
intru la apă.

— Lucrurile mele unde sînt ?
— In strada Spancioc 4. In fosta 

locuință a lui Gavriluță. Te-am mu
tat provizoriu acolo... Te interesează 
un schimb ?

— Sigur că mă interesează, altfel 
nici nu făceam cerere.

Ne-am urcat în elicopter și 
ne-am ridicat deasupra lașului.

— Ia spune-mi, cam unde ți-ar 
conveni ?

— Pentru că tot ești în aer, ex
plică-mi și mie de ce i-ai dat apar
tamentul meu lui Gavriluță, dar sin
cer. .

— Am avut nevoie de un frigi
der... Și, de ce să te mint, elicop
terul ăsta îmi cam place. Cîte ca
mere ai nevoie ?

— Dar pentru el ai- nevoie de 
carnet de conducere și știi cine-l eli
berează.

Am aterizat cu elicopterul în 
curtea miliției. Acum Hurjui dă 
examen. Nu știu cîți ani.

Aș fi tare fericit dacă aș uita cît 
mai repede povestea asta.

Nicu|ă TÄNASE

Solicitarea arhitecfilor specializafi în de
corata de interior, a artiștilor plastici, în 
crearea unor prototipuri de lămpi, cîf și o 
documentare aprofundată în ce privește 
modelele realizate în alte fări ar a- 
sigura, desigur, acea transfuzie de cali
tate artistică necesară produselor. Lăm
pile se mai fabrică încă — în marea lor 
majoritate, din sticlă și alamă. Dar și alte 
materiale rezistente, interesante, permi- 
țînd o largă desfășurare de forme inedite 
și variate, stau la îndemîna producători
lor ; sînt încă mult prea puțin folosite 
masele plastice, lemnul, fibrele textile, 
rafia, paiul, ceramica.

In arhitectura interioarelor, corpurile de 
iluminat se bucură de multă atenție. 
Căutîndu-se soluțiile ca noile aparta
mente, mobilate multifunctional, să fie lu
minate corespunzător, ar trebui să se a- 
peleze mai consecvent ia formula lămpii 
plafoniere, la cea a aplicelor și chiar la 
sistemul de iluminare generală indirectă. 
Și în această privință poate că preocupa
rea ar trebui să pornească chiar de la 
proiectanții apartamentelor, care să gîn- 
dească initial diferitele posibilități de ilu
minare a încăperilor.

★
...Și cîteva observații, a căror rezol

vare e mai la îndemînă și nu implică 
nici acfiuni de concepție științifică, nici 
intervenții de natură artistică, ci pur 
și simplu mai mult spirit gospodăresc. 
Cumperi (totuși I) o lustră, și se întîmplă 
să se spargă unul din abajururi. Neno
rocirea e apoape ireparabilă : în maga
zine nu se vînd abajururi de rezervă. 
Vrei să-ți cumperi o plafonieră, dar ești 
avertizat că acest gen de corp de ilumi
nat nu suportă decît un bec slab, sticla 
spărgîndu-se la o emisie calorică prea 
puternică. Vrei să capeți o sugestie asu
pra felului cum poate fi aranjat un lam
padar într-un inferior, dar magazinele de 
specialitate nu sînt preocupate de a da 
asemenea sfaturi prin amenajarea unor 
col)uri de decorație interioară. Lustrele 
atîrnă din tavan fără a avea curent elec
tric, deci fără a putea oferi imaginea 
completă a felului cum vor arăta ele în 
casă. Cît privește vitrinele magazinelor, 
multe din ele (vezi magazinul din Piața 
1848) se mulțumesc să înșire una lîngă 
alta diverse lămpi de masă, fără vreo 
preocupare pentru estetică, lăsîndu-le a- 
colo pînă le acoperă praful.

...Lămpile aduc în casă lumină. Ele pot 
aduce într-o măsură mai mare și frumo
sul. Este exact ceea ce așteptăm de la 
ele.

Sanda FAUR 

al actualității (ca în descrierea Gri- 
viței sau a cartierului Tonola) dau 
filmului un farmec proaspăt, o pro
nunțată notă lirică. Cît timp regizo
rul (care și-a scris singur scenariul) 
își urmărește consecvent ideea, fil
mul trezește interesul viu al publicu
lui, atent la fiecare aspect nou care 
i se relevă. In a doua jumătate însă, 
metafora pierde din expresivitate, 
fiind umbrită de o suită de imagini 
de album (avînd, ce-i drept, reale 
virtuți coloristice grație operatorului 
Paul Holbau), care nu se subordo
nează unei idei. S-ar zice că autorul 
filmului a obosit înainte de a-și fi 
epuizat metrajul. Și e păcat.

Cu „Orchestra ultrasunetelor' in
trăm în domeniul filmului de popu
larizare a științei. Invitîndu-ne în
tr-un univers sonor inaccesibil ure
chilor omului, regizorul Zoltan Ter- 
ner, împreună cu consultantul de 
specialitate Mircea Grumăzescu, a- 
doptă un limbaj atractiv și accesibil 
în tratarea unor chestiuni deloc 
simple. Claritatea și tonul familiar al 
comentariului, însoțind imagini su
gestive care traduc vizual „tainele" 
ultraacusticii, permit și unor specta
tori neavizați să înțeleagă temeiuri
le multiplelor aplicații practice, ex
trem de prețioase, ale acestei ra
muri a științei contemporane.

De o altă factură, în concordanță 
cu tărîmul de care se ocupă — nu
mismatica — filmul în culori „Comoa
ra" (regia Petre Sirin) evocă mo
mente din trecutul îndepărtat, adu- 
cînd înaintea obiectivului cinemato
grafic vechi monede din diverse 
epoci, descoperite pe teritoriul pa
triei noastre. Și în cazul de față se 
remarcă grija pentru claritatea ex
punerii, pentru reliefarea semnifica
țiilor istorice și umane ale tezaure
lor înfățișate. Totuși, ritmul lent al 
montajului, menținut la fel aproape 
tot timpul, ca și o oarecare ariditate 
a comentariului lasă o impresie de 
monotonie.

In producția studioului ocupă un

b\.

Primul spectacol al Teatrului „Shakespeare47

Cunoscutul teatru „Royal Sha
kespeare Company“ din Stratford- 
upon Avon a susținut sîmbătă seara 
în sala Teatrului de Operă și Balet 
al R. P. Romîne primul spectacol în 
țara noastră, în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în Europa cu pri
lejul aniversării a 400 ide ani de la 
nașterea lui Shakespeare.

Actorii englezi au prezentat pu
blicului bucureștean „Comedia ero
rilor“. Rolurile principale au fost 
interpretate de actorii Michael 
Murray, Tony Church, Ian Richard

TEATRE » CINEMA • TELEVIZIUN
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne: Comedia erorilor — 
(spectacol prezentat de artiștii Teatrului 
„Royal Shakespeare Company" din An
glia — orele 19) : Teatrul de stat de ope
retă : Sărutul Clanitei — (orele 10,30), 
Anton I’ann sau Povestea vorbii — (o- 
rele 19,30) ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : Orfeu în in
fern — (orele 10), Mașina de scris — 
(orele 15,30), Ștafeta nevăzută — (orele
19,30) ; (Sala Studio) : O femeie cu bani
— (orele 10), Surîsul costă un milion — 
(orele 15,30), Adam și Eva — (orele 19,30); 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din bd. 
Magheru) : Peer Gynt — (orele 10). Pyg
malion — (orele 15,30), Act venețian — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : Casa cu 
două intrări _ (orele 10,30), Scandaloasa 
legătură dintre domnul Kettle și doam
na Moon — (orele 16), Zizl și... formula 
ei de viață — (orele 20) ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala din bd Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Orestia — (orele 10), 
Portretul — (orele 15), Cum vă place — 
(orele 19,30) : (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța — 
(orele 10), Comedia erorilor — (orele 15 
și orele 19,30) ; Teatrul de Comedie : 
Șeful sectorului suflete — (orele 10,30), 
Svejk în al doilea război mondial — (o- 
rele 15), Umbra — (orele 19,30) ; Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Gaițele — 
(orele 10), Măria sa... bărbatul — (orele
19.30) ; Teatrul pentru copii și tineret 
(Sala C. Miile) : Ruy Bias — (orele 20) ; 
Teatrul evreiesc de stat : Jurnalul Anne! 
Frank _ (orele 11). Pofta vine... rîzînd
— (orele 20) ; Teatrul satirlc-muzlcal „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Revista de altă
dată — (orele 20) ; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academiei) : Punguța cu doi bani
— (orele 11). Umor pe sfori — (orele 17) > 
Circul de stat : Non stop-1964 — (spec
tacol prezentat de artiștii circului din 
Praga — (orele 15,30; șl orele 19,30).

CINEMATOGRAFE ; Șeherazada _ 
film pentru ecran panoramic : Patria 
<8,30, 11, 13,30; 16,15; 19, 21,30). Foto Ha
ber : Republica (8; 10; 12,15; 14,30, 16,45: 
19; 21,15), București (9,15; 11,30: 13,45;
16,15; 18.30, 20,45), Excelsior (10; 12; 14,15, 
16.30, 18,45; 21), Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30: 21). Scano Boa ; Carpațl (10; 
12; 14; 16, 18,15; 20,30). Festival (10; 12, 14; 
16.15; 18,30; 20,45), înfrățirea între po
poare (11,30, 15,45; 18, 20,45), Grivfța (10; 
12; 14; 16; 18.15, 20,30), Flamura (10; 12,15; 
16, 18,15: 20,30) Renul alb : Capitol (10; 
12; 14: 16,15; 18 30, 20.30). Valea vulturi
lor ; Victoria (10; 12.15, 14,30: 16.30: 18.30,
20.30) . Unirea (11; 16: 18.15: 20.30). A 12-a 
noapte : Central (10,15: 12,15; 14,15, 16.15, 
18.30: 20,30). Pași spre Lună : Bucegi (10: 
12; 16, 18,15: 20,30) Jurnalul Annei Frank
— cinemascop : Lumina (de la orele
9,30 la orele 15 rulează în continuare ; 
17,45, 20,30), Munca (12: 15; 17.45; 20,30). 
Program special de filme cu prilejul 
Zilei Internationale a Femeii — „Printre 
oameni buni" ; Buzești (15: 17,30, 20).
„Evdochla": Union (11.30, 16: 18,15; 20,30). 
Program de filme pantru copil : Doina 

loc aparte și micile foiletoane sati
rice pe teme obștești, la ordinea ?' 
lei. In această sferă se înscrie seu., 
metrajul „Liniște”. Filmul redă vi- 
sùl unui cetățean (jucat de actorul 
Constantin Rauțchi)-care torturat de 
cele mai felurite zgomote •— de la 
cearta vecinelor de la un balcon la 
altul, pînă la eșapamentul motoci
cletelor ambalate insistent — năs
cocește o „răzbunare" de efect ; 
scurt metrajul are, îndeosebi la în
ceputul său, momente de haz 
și invită, indirect, la respectarea li
niște! publice. Scenariștii Mircea 
Mureșan și Alexandru Boiangiu (a- 
cesta din urmă semnează și regia 
filmului) au vizat, neîndoielnic, un 
obiectiv aflat la inima multora, dar 
nu și-au atins pe deplin ținta. Filmul 
nu este suficient de închegat (deși 
durata lui abia dacă depășește zece, 
minute), umorul său este destul de 
firav. Comparat cu unele subiecte 
satirice apărute în Jurnalul de ac
tualități, concise și pline de vervă, 
atacînd tema direct, la obiect, foi
letonul „Liniște" se situează pe o 
treaptă evident mai coborîtă.

In sfîrșit, actualul program de la 
„Timpuri noi" e întregit de tradițio
nala cronică în imagini a anului fot
balistic care a trecut. Noua ediție a 
documentarului „Fotbal pe glob" (re
gia Ervin Szekler) se remarcă prin 
montajul dinamic al fragmentelor de 
film înregistrate la diverse meciuri 
și, mai ales, printr-o atentă selecție 
și ordonare a materialului, prezen
tat atractiv.

Cu toate că, din cauza unei alcă
tuiri relativ arbitrare, programul de 
față e mai puțin reușit ca preceden
tele două, afluența publicului denotă 
interesul cu care sînt urmărite reali
zările documentariștilor de la stu
dioul „Alexandru Sahia”, justificînd 
și pentru viitor prezentarea unor 
astfel de programe de scurt-metra- 
je romînești.

M. POÎ»

son, Alec Mc Cowen, Clifford Rose, 
Barry Mac Gregor, Ken Wynne, Mi
chael Williams, Pauline Jame
son, Diana Rigg, Julie Christie, Eli
zabeth Spriggs. Regia aparține lui 
Clifford Williams, care semnează 
împreună cu John Wyckham și sce
nografia spectacolului. Arta inter
pretativă a oaspeților a fost răsplă
tită cu vii aplauze. La sfîrșitul spec
tacolului, actorilor le-au fost oferite 
flori. în fotografie : O scenă din 
spectacol.

(Agerpres)

(orele 10). Nu-i Ioc pentru al treilea : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30). Un
ciclu de filme documentare : Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 16 rulează 
în continuare ; 17; 19; 21). Rusalka — ci
nemascop : Giuleștl (10,30; 12,45; 15, 17,45,
20) . Medicamentul care ucide (ambele
serii) : Cultural (10,30: 16; 19,15). Qivitoq: 
Dacia (9,45; 12; 14,15, 16,30, 18.45; 21).
Cascada diavolului : Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). 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 : Adcsgo
(10,30; 15,30; 18, 20,30), Vitan (15, 17; 19;
21) . Viață sportivă : Miorița (10; 12,30; 15; 
17,45: 20,30). Noi doi, bărbații : Volga (10; 
13; 16; 18,15; 20,30). Revista de la miezul 
nopții — cinemascop : Popular (9; 16; 
18,15?. 20,30) Elena din Troia — cinema
scop : Arta (10.15, 12,30, 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 cü
ricșa _ cinemascop : Cosmos (11: 15,30; 
18; 20,30), Aurora (10; 12,30; 15; 17,45;
20.30) . A dispărut o navă: Viitorul (11,30; 
15; 17; 19; 21) A treia repriză — cinema
scop ; Colentina (16: 18; 20). Era noapte 
la Roma (ambele serii): Floreasca (16,30;
19.30) . Haiducul de pe Ceremuș : Lucea
fărul (10.30; 15; 17; 19; 21). Mi-am cumpă
rat un tată — cinemascop: Progresul 
(11,30; 15; 17; 19; 21). Tudor (ambele se
rii) : Lira (15,30; 19). Călătorie în aprilie: 
Crîngași (16; 13; 20), Drumul Sării (11; 
16; 18; 20). Inculpatul „1040“ : Pacea (11; 
16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu 9.00 — 
Emisiune pentru copii șl tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 —
Emisiune pentru sate. 18.00 — Transmi
siune din Studioul de concerte al 
Radloteleviziunll : „Varietăți". 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Partea a 
doua a emisiunii de „Varietăți". 20,45 
— Actualitatea cinematografică. 21,45 — 
Filmul „Liniște, liniște", fantezie mu- 
zical-coregrafică, realizată de Televiziu
nea din Praga. In încheiere : Buletin de 
știri, sport șl buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 9, 1# 

Șl 11 martie. In țară : Vremea "devine 
schimbătoare, cu cerul mal mult noros 
la începutul Intervalului. Vor cădea 
ninsori locale, mal ales în estul țării. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperatura în general staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 5 șl 
minus 15 grade, local mai coborîte la 
început, iar maximele între minus 5 șl 
plus 5 grade. In București : Vremea de
vine schimbătoare, cu cerul mai mult 
noros la începutul intervalului. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura îi 
general staționară.
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LA ACADEMIA R. P. ROMÎNE

NOȘTRI TRANSMIT
»

Pentru 
frumusețea 
orașului

Constructorii schimbă din te
melii înfățișarea orașului Galați, 
bătrînul port la Dunăre, întinerin- 
du-l, iar horticultorii, din primă
vară și pînă toamna tîrziu îl 
înfrumusețează. In serele Între
prinderii horticole cile orașului e 
primăvară mereu. Floricultorii Ni
colae Dinu, Vasilica Popa, Florica 
Teodorescu, Anica Stoian își dau 
toată silința ca prin repicări, 
transplantări, butășiri să obțină 
florile necesare împodobirii parcu
rilor, grădinilor ș'i scuarurilor ora
șului. Se pregătesc 1 500 000 de flori 
— cu 700 000 mai multe decît în 
1963 — care vor înfrumuseța ora
șul Galați încă din primele zile de 
primăvară. Horticultorii gălățeni 
au izbutit să realizeze și o nouă 
varietate de cyclamene cu flori 
parfumate.

Pentru îmbunătățirea microcli
mei și înfrumusețarea zonelor 
verzi din raza orașului, în cursul 
acestui an se vor planta și 80 000 
de arbori, arbuști și trandafiri.

Acolo unde doar cu cîteva luni 
în urmă mai erau șantiere —> pe 
faleză, precum și în marele ansam
blu de locuințe Țiglina — vor apa
re în curînd primele ronduri. Flo
rile și gazonul vor forma un cadru 
plăcut.

Victor DELEANU

Bibliotecă cu cărți rare
Alba Iulia, oraș cu vîrsta de 

peste două milenii, se mîndrește 
cu cîteva monumente istorice și 
culturale de mare valoare. Prin
tre acestea se numără și biblioteca 
documentară „Batthyaneum". Ea 
poartă numele cărturarului Ignat 
Batthyaneum, care a înființat-o cu 
180 de ani în urmă. Azi ea numără 
56 000 de volume de medicină, 
scrieri ale clasicilor greci și 
romani, geografie, științe natu
rale etc., de o mare valoare 
bibliofilă, artistică și documentar- 
științifică. Aici există și o colecție 
de 1230 de manuscrise rare. In 
capul listei se află faimosul „Co
dex Aureus" ce datează din seco
lul al 9-lea și este scris pe perga

Ziua femeii
(Urmare din pag. I-a) 

din fabrici, uzine și de pe șantierele 
patriei își iau angajamentul să pună 
toată puterea lor de muncă, cunoș
tințele lor în slujba îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan, însuși
rii tehnicii moderne, realizării unor 
produse de calitate superioară.

Colectivistele, muncitoarele din 
G.A.S., tehnicienele și inginerele din 
agricultură sînt hotărîte să mun
cească cu hărnicie pentru sporirea 
producției agricole, pentru întări
rea economică-organizatorică a 
gospodăriilor colective, pentru creș
terea avutului obștesc.

Femeile din domeniul științei, 
culturii și artei își dedică întreaga 
muncă realizării unor noi lucrări 
științifice, unor noi opere de artă, 
tot mai valoroase, răspîndirii cul
turii în mase, dezvoltării conștiin
ței socialiste.

în acești 20 de ani, munca fe
meilor pentru propășirea patriei 
socialiste s-a împletit cu lupta pen
tru apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului nostru, pentru 
pace. Ele au sprijinit și sprijină cu 
hotărîre și căldură, împreună cu în
tregul popor, politica de pace și 
coexistență pașnică dusă cu consec
vență de guvernul țării noastre.

Femeile din R. P. Romînă, alături 
de forțele păcii din întreaga lume, 
militează neobosit pentru realiza
rea dezarmării generale și totale, 
pentru pace și prietenie între po
poare. Mișcarea de femei din țara 
noastră participă la toate acțiunile și 
manifestările organizate de F.D.I.F. 
pentru întărirea cooperării femeilor 
din toată lumea, indiferent de con
vingeri politice, religioase, filozofice, 
în lupta pentru drepturi, pentru o- 
crotirea vieții și viitorului copiilor, 
spre a împiedica repetarea tragediei 
unui nou război, pentru pace trai
nică în lume ; ea întreține le
gături de prietenie cu organizații 
naționale și internaționale ale fe
meilor, cu personalități femini
ne din peste 60 de țări. Schimburi
le de delegații și de vizite constituie 
un prilej de întărire a legăturilor de 
prietenie, de cunoaștere reciprocă a 
activității desfășurate, a realizărilor 
obținute și a comorilor științei și 
culturii, de manifestare a solidari
tății în lupta pentru emanciparea 
femeii, pentru apărarea sau cuceri
rea independenței naționale a po
poarelor lor. Prezente activ la di
versele manifestări internaționale 
menite să contribuie la îmbunătăți
rea climatului lumii contemporane, 
delegatele femeilor din țara noastră 
au exprimat hotărîrea de a lupta 
neobosit pentru apărarea celui mai 
de preț bun al omenirii — pacea, 
pentru progresul întregii umanități.

în această zi de sărbătoare a fe
meilor, ne manifestăm dragostea și 
recunoștința față de partidul clasei 
muncitoare, față de patria noastră, 
angajîndu-ne să muncim cu entu
ziasm, să punem întreaga noastră 
capacitate în slujba desăvîrșirli 
construcției socialiste în patria 
noastră și a păcii în lume.

Un număr de 
pasionați, majo
ritatea munci
tori din fabricile 
brașovene, au în
ființat în 1935 
una din primele 
asociații ale cres
cătorilor de po
rumbei din țară. 
O porumbiță ro
șie, aparținînd 
muncitorului Au
rel Iancu, a rea
lizat în 1946 un 
record de viteză 
parcurgînd dis
tanța București
— Brașov în 2 
ore, iar Giurgiu
— Brașov în 3 
ore. In 
mători, 
fectuat 
roase 
orașele 
dea, 
vidențiat porumbei,

e-

anii ur- , _ . ■ ■'
s-au e- i ....
nume-

alte zboruri reușite din 
Constanța, Arad, Ora- 

Satu Mare, unde s-au 
crescuți de 

muncitorii Nicolae Inălbitor, Iosif 
Suciu,- Nicolae Pitiș și alții.

Faima porumbeilor călători din 
Brașov a trecut și'peste hotare. 
Columbofilii de aici au participat 
la concursuri, înregistrînd victorii 
cu porumbei care au efectuat zbo
ruri lungi, din Ungaria și chiar din 
Polonia. Anul trecut, în ziua de 
13 iulie, din Budapesta s-au lansat 
1 200 de porumbei ai asociației bra
șovene. Luîndu-și zborul, aceștia, 
în marea majoritate a lor, au sosit 
acasă în aceeași zi la orele 16, în
registrînd — ținînd seama de dis
tanța și obstacolele întîmpinate — 
cel mai bun timp cunoscut pînă 
acum în țară.

Crescătorii de porumbel din Bra
șov dețin numeroase trofee : pla- 

ment cu litere de aur, pe două 
coloane. Paginile sînt încadrate în 
chenare și ilustrate cu miniaturi. 
Biblioteca deține și 530 de incuna
bule, lucrate în renumitele tipo
grafii din Veneția, Augsburg, Nil- 
renberg etc. din care unele de 
valoare unică. Iată cîteva din ele: 
Aristotel — „Despre felul animale
lor", Ptolomeu — „Cosmografia", 
Ovidiu — „Metamorfozele". Restul 
volumelor tipărite între anii 1500— 
1700 îmbrățișează domenii vaste 
de activitate științifică — medi
cină, chimie, fizică și matematici, 
geografie și astronomie, științe na
turale, arhitectură, istorie, filozofie 
etc. Există și cărți care se re
feră la istoria poporului nostru :

A DOUA VICTOKIE 
PARDUBICE (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Aci la Pardubice, 
ca de altfel și în celelalte trei orașe 
cehoslovace care găzduiesc preli
minariile campionatului mondial de 
handbal masculin, întrecerile pentru 
cucerirea titlului suprem continuă să 
stîrnească un interes deosebit. Sîm- 
bătă, în ziua a doua a campiona
tului, s-au înregistrat în general 
victoriile la scor ale echipelor favo
rite, dar și o surpriză. Este vorba 
de victoria echipei Islandei asupra 
uneia dintre pretendentele la titlu

Atac al echipei zomîne (fază din
meciul Romînia-U.R.S.S., disputat 

vineri seară)
(Telefoto : AGERPRES)

Am primit la redacție o scrisoare 
semnată de tov. Constantin Ionescu, 
revizor contabil din Cluj. Iată ce ni 
se relatează, printre altele :

„Și pe mine, ca de altfel pe mulți 
iubitori ai fotbalului, m-a surprins 
ușurința cu care 6 echipe de cate
goria A au fost eliminate din Cupa 
R.P.R. de formații mai puțin expe
rimentate, de o valoare tehnică scă
zută. Așa au stat lucrurile și cu e- 
chipa Siderurgistul-Galați, care a 
pierdut meciul cu Minerul la Baia 
Mare. Dar nu despre aceasta e vorba.

Eram pe peronul gării clujene la 
ora cînd, cu acceleratul 301, soseau, 
venind dinspre București, fotbaliștii 
gălățeni. Nimic deosebit poate la 
prima vedere. In timpul scurtului 
popas ce l-au făcut la Cluj, în aștep
tarea trenului spre Baia Mare, aceș
tia au atras atenția tuturor celor 
prezenți pe peron. In grupul fotba
liștilor din Galați se făceau tot felul 
de glume de prost gust în auzul ge
neral. Cît timp au stat în sala de 
așteptare, zgomotul, dezordinea pro
duse de ei, discuțiile purtate într-un 
limbaj bulevardist n-au contenit. 
Nimic nu părea să-i deranjeze pe

Intre două trenuri...

chete și cupe cîștigate cu ocazia 
concursurilor. Asociația „Porumbe
lul călător 02“ din Brașov între
ține legături și corespondează cu 
crescători din străinătate : din 
Budapesta, Berlinul democrat, 
Halle, Pilsen, Praga, Bratislava și 
altele.

In afară de munca de crește
re, selecție și dresare a porumbei
lor, crescătorii din Brașov duc și o 
activitate de ocrotire a acestora. Ei 
construiesc curse speciale pentru 
prinderea păsărilor răpitoare, par
ticipă la diverse vînători a acesto
ra, protejînd astfel și vînatul mic 
din împrejurimile Brașovului.

Membrii asociației se pregătesc 
în prezent pentru concursurile cu 
țările vecine din anul acesta și 
pentru spartachiada columbofilă 
din anul 1966.

Consfantin CĂPRARU

„Palia de la Orăștie", „Istoria Ar
dealului și a lui Mihai Voevod", 
„Curioasă descriere a Moldovei și 
Valahiei" ș.a.

Biblioteca mai posedă un mare 
stoc de documente istorice valo
roase — documente și scrisori ale 
regilor, voevozilor și principilor, 
papilor și cardinalilor, ordonanțe 
împărătești etc.

Biblioteca documentară „Bat
thyaneum", azi filială a Bibliotecii 
centrale de stat a R.P.R., atrage 
un mare număr de vizitatori și 
mai ales de specialiști din țară și 
de peste hotare. In cartea de onoa
re sînt înregistrate semnături și 
aprecieri elogioase ale unor vizita
tori din Moscova, Varșovia, Buda
pesta, Praga, Viena, Berlin, Haga, 
Pekin etc.

Laurențiu VISKI

A ECHIPEI ROMÎNE
— reprezentativa Suediei, fostă de 
două ori campioană a lumii. Scor 
final 12—10 (7—5) pentru islandezi.

Desigur, înainte de a citi aceste 
rînduri iubitorii handbalului din țara 
noastră au cunoscut rezultatul ca și 
desfășurarea meciului dintre selec
ționata țării noastre și cea a Norve
giei din relatarea radiofonică de a- 
seară. La început echipa noastră a 
jucat decis. în minutul 6 conducea 
cu 4—0, iar în minutul 19 cu 3—2. 
Cîteva momente de relaxare ale ro- 
mînilor permit norvegienilor să refa
că serios diferența de puncte. Cu 
două minute înainte de pauză, ro- 
mînii conduceau doar cu 9—7. Apoi 
ei înscriu încă două puncte.

Meciul se reia de la scorul de 
11—7 pentru echipa noastră. Asis
tăm acum la un joc mult mai hotărît 
și totodată eficace prestat de hand- 
baliștii noștri. Echipa R. P. Romîne 
cîștigă cu 18—10. Victoria aceasta 
îi asigură calificarea în semifinale, 
indiferent de rezultatul ce-1 va obți
ne luni, în ultimul meci preliminar, 
cu formația Japoniei. Ieri handbaliș- 
tii japonezi au pierdut la un scor ca
tegoric partida cu selecționata 
U.R.S.S. Sovieticii au jucat foarte 
bine, cîștigînd cu 40—10 (23—6).

Astăzi, toate echipele au zi de re
paus. întrecerile vor fi reluate luni.

Constantin ANI★
Alte rezultate — vineri : Danemar- 

ca-Elveția 16—13, R. D. Germană- 
S.U.A. 20—9, Islanda-R.A.U. 16—8; 
sîmbâtă : Ungaria-R.A.U. 16—9; Elve- 
ția-Franța 15—14, Iugoslavia-S.U.A. 
22—3, R. F. Germană-R. D. Germa
nă 12—10, Cehoslovacia-Danemarca 
14—11.

acești „sportivi" — nici privirile do
jenitoare ale călătorilor staționați în 
sală, nici rugămințile de a păstra li
niștea.

Ceea ce a atras atenția în mod 
deosebit a fost faptul că și antreno
rii se complăceau într-o astfel 
de atmosferă. Mai mult, unul dintre 
antrenori (am aflat că se numea 
Guță Tănase) era sub influența bău
turii și se comporta... ca atare.

Nu este și aceasta o explicație a 
neseriozității cu care au privit fot
baliștii gălățeni meciul din cadrul 
Cupei, a lipsei lor de educație ?"

Ce părere are clubul ?

Cuplajul fotbalistic 
de azi a fost aminat

Din cauza timpului nefavorabil, 
Federația romînă de fotbal a hotărît 
amînarea cuplajului fotbalistic in- 
ter-bucureștean: Steaua — Progre
sul și Rapid — Dinamo, ce urma să 
se desfășoare astăzi pe stadionul „23 
August“ din Capitală. Meciurile vor 
avea loc miercuri 18 martie.

Președintele Academiei R. P. Ro
mîne, acad. Ilie Murgulescu, a pri
mit sîmbătă la amiază delegația A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S. con
dusă de acad. A. P. Vinogradov, 
membru al Prezidiului Academiei 
de Științe a U.R.S.S., care se află 
în țară cu prilejul semnării planu
lui de colaborare științifică pe anul 
1964 între Academia de Științe a 
U.R.S.S. și Academia Republicii 
Populare Romîne. A fost de față 
acad. Dumitru Dumitrescu, secretar 
prim al Academiei.

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI 
PSIHOLOGILOR

în Capitală s-a constituit Asocia
ția psihologilor din Republica Popu
lară Romînă. Cu acest prilej a fost 
ales biroul, de conducere al asocia
ției din care fac parte : acad. Mihail 
Ralea — președinte; prof, Alexandru 
Roșea, membru corespondent al A- 
cademiei, prof. Vasile Pavelcu și dr. 
Robert Floru — vicepreședinți; Ta
tiana Slama-Cazacu — secretar.

INMINAREA ORDINULUI 
„KIRIL ȘI METODIU“ 

ACAD. EMIL PETROVICI
Sîmbătă, la Ambasada R. P. Bul

garia din București, a avut loc fes
tivitatea înmînării ordinului „Kiril 
și Metodiu“ clasa I academicianului 
Emil Petrovici. Inmînîndu-i această 
distincție, Gheorghi Bogdanov, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Bulgaria în R. P. 
Romînă, a relevat activitatea știin
țifică a acad. Emil Petrovici pe tă- 
rîmul dezvoltării prieteniei tradițio
nale romîno-bulgare. Acad. Emil 
Petrovici a mulțumit pentru înalta 
distincție acordată. Au fost de față 
profesori și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

In premieră
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 

a prezentat, in premieră, spectaco
lul cu piesa „Ștafeta nevăzută“ de 
Paul Everac. Regia este semnată de 
Moni Ghelerter, maestru emerit al 
artei. Decorurile au fost realizate de 
Mihai Tofan, iar costumele de Ga
briela Nazarie. în distribuție : Cos- 
tache Antoniu, artist al poporului, 
Marcela Rusu, Marcel Anghelescu, 
Toma Dimitriu, artiști emeriți, și 
alții.

A-
La Teatrul pentru copii și tineret 

a avut loc aseară premiera specta
colului „Ruy Blas“ de Victor Hugo. 
Regia aparține lui Constantin Co- 
drescu, iar scenografia e semnată 
de Ion Mițrici. Muzica de scenă : 
Dumitru Capoianu.

Simpozion
Vineri și sîmbătă, la Casa Uni

versitarilor din Capitală, a avut loc 
un simpozion în legătură cu preda
rea esteticii în învățămîntul supe
rior, organizat de Ministerul învă- 
țămîntului. La simpozion au partici
pat cadre didactice din universită
țile și institutele de artă din în
treaga țară, cercetători, istorici, 
critici literari și de artă, alți oa
meni de specialitate. Lucrările au 
fost prezidate de Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
care a rostit cuvîntul de deschidere. 
Au fost prezentate referate de spe
cialitate privind obiectul esteticii, 
specificul categoriilor estetice, unita
tea și diversitatea fenomenului ar
tistic, metoda de creație în artă, 
probleme actuale ale educației este
tice. (Agerpres)

din nw ciiirmU i/mmjiomJ
Un cineast progresist

Săptămînalul francez „L’Express" 
a publicat recent un interviu luat 
cunoscutului actor de Cinemato
graf american, Burt Lancaster. 
Acesta, împreună cu regizorul 
John Frankheimer, turnează la 
Paris filmul antifascist „Trenul" în 
care B. Lancaster deține rolul 
unui feroviar francez.

După cum se arată în interviu, 
dintre filmele în care a jucat, 
Lancaster ține cel mai mult la 
„Elmer Gantry", film care atacă 
fideismul și șarlatanismul biseri
cesc, la „Marele șantaj", care de
nunță arivismul și abuzurile, la

Criză editorială in Spania
Stagnarea care domnește în 

viața literară spaniolă se traduce, 
printre altele după cum au decla
rat diferiți editori în cadrul unei 
anchete întreprinse în iarna a- 
ceasta de către cotidianul „ABC“, 
și printr-o frînare a ritmului tipă
riturilor. Unii indică drept motiv 
principal o lipsă de interes a lec
torilor față de conținutul cărților a 
căror apariție este permisă de cen
zura franchistă. Alții spun că de 
vină ar fi și faptul că e în scă
dere exportul de cărți în țările la- 
tino-americane, care compensa în
tr-o oarecare măsură deficitul de 
pe piața internă. Această scădere 
se datorește în bună măsură con
curenței puternice reprezentată de 
curentul realist tot mai viguros în 
literaturile din continentul austral.

Recent, ziarul „Pueblo“ s-a vă
zut nevoit să pună degetul pe rană 
și să discute mai pe larg unele 
probleme mai dificile, într-un arti
col semnat de Heleno Sana Alcon, 
sub titlul „Romanul spaniol ac
tual".

„O bună parte din proza apăru
tă în ultimii ani — scrie Alcon — 
poate fi apreciată, cel mult, 
ca un bun exercițiu literar. Des
criptivismul ca scop în sine și teh

Vizita delegației C. C. al P. M. R. 
a Muzeul Revulutiei Chineze din Pekin
PEKIN 7 — Corespondentul Ager

pres, E. Soran, transmite : în cursul 
dimineții de 7 martie, membrii dele
gației C.C. al P.M.R. — tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnă- 
raș, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca — precum și persoanele care în
soțesc delegația, au vizitat Muzeul 
Revoluției Chineze, situat în marea 
piață Tien An Men. Delegația a fost 
însoțită de Pin Cijen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, U Siu-țiuan, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, Sian Ian, adjunct al

LEIPZIG, prin telefon. — Așe
zat la răscruce de drumuri, Leip- 
zigul are o veche tradiție co
mercială. In aceste zile, cu prilejul 
Tîrgului internațional de primăvară, 
el cunoaște o animație deosebită. 
Reprezentanți ai vieții economice și 
oameni de afaceri din 63 de țări, 
prezenți aici, se întîlnesc, stabilesc 
contacte utile, duc tratative și în
cheie tranzacții. Este și aceasta o 
dovadă a marelui interes manifestat 
în cele mai largi cercuri ale opiniei 
publice internaționale pentru dez
voltarea schimburilor comerciale 
Est-Vest, pentru lărgirea comerțu
lui între toate statele.

Ca și la alte ediții, o mare parte 
din suprafața tîrgului este ocupată 
de pavilioanele țărilor socialiste. 
R. D. Germană, țara-gazdă, expune 
într-un șir de pavilioane un număr 
mare de produse, de o largă varie
tate — de la instalații industriale 
complexe pînă la aparatele optice 
ale uzinelor „Zeiss". Atrag de ase
menea atenția mașinile-unelt.e cu 
programare electronică, agregatele 
automate și alte produse industriale 
prezentate în pavilionul Uniunii 
Sovietice, ca și exponate din pavi
lioanele R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, Cubei, R. S. F. Iugoslavia, 
R. P. Polone, R. P. Ungare.

Larg reprezentate sînt și nume
roase firme din țările occidentale. 
Totodată, participarea statelor din 
Africa, Asia și America Latină la 
actuala ediție a tîrgului este mai 
mare decît în anii prgcedenți.

Pavilionul R. P. Romîne este in
stalat în hala nr. 17. In fața intră
rii, vizitatorii se opresc îndelung 
înaintea instalațiilor de foraj 

3-DH-200 și T-50-A, tractoarelor U-65. 
Mulți își îndreaptă aparatele fotogra
fice asupra siluetei argintii a turlei 
instalației de foraj 3-DH-200, pen
tru forajul pînă la 5 000 metri, 
realizare a colectivului uzinei „1 Mai" 
din Ploiești. Mr. Drayson, membru 
al parlamentului britanic, în numele 
unui grup de parlamentari și oameni 
de afaceri din Anglia, a declarat : 
„Ne bucură că s-a acordat medalia 
de aur acestei instalații de foraj.

„Procesul de la Nürenberg", pen
tru umanismul său și la „Leopar
dul", în care a interpretat rolul 
dificil al prințului. De asemenea, 
la „Șapte zile din luna mai", pen
tru că este un film care avertizea
ză împotriva atitudinii belicoase și 
isteriei anticomuniste a unui grup 
de ofițeri superiori ai Pentago
nului.

Cînd „Metro-Goldwyn Mayer“ i-a 
propus lui Lancaster să joace rolul 
lui Ben-Hur, el a refuzat.

— Era o afacere mare, dar a- 
ceasta nu mă interesa. Am prefe
rat rolul lui Elmer Gantry, pen
tru că mi se părea mai important.

nica narativă seacă sînt caracteris
ticile acestei proze. Dar aceste tră
sături, care-i pot interesa pe pro
fesioniștii literaturii, îl lasă indife
rent și chiar îl plictisesc pe citito
rul mediu... Romancierul nostru se 
mărginește la inventarieri sau fo
tografieri, ca un obiectiv cinemato- 
grafic-robot. Cultul formei pentru 
formă, al tehnicii narative pure, nu 
este suficient pentru a crea roma
ne mari. Cititorul mediu dispune 
de un cuvînt pitoresc pentru a de
semna tot acest talmeș-balmeș lite
rar : „apă de ploaie".

Există însă și „mici excepții", 
de care autorul articolului vor
bește doar în treacăt, dar care 
pot fi identificate în persoana lui 
Juan Goytisolo, a lui Jorge Sem- 
prun, scriitori care au fost distinși 
cu importante premii literare pen
tru operele lor. Aceste opere pline 
de adevăr au fost scrise dincolo de 
hotarele patriei, dar ele posedă 
tocmai ceea ce autorul articolului 
din „Pueblo" deplînge ca o lipsă 
esențială a romanelor publicate sub 
egida franchismului: rădăcini a- 
dînc împlîntate în viață, o țesă
tură din mii de fire fine și trainice 
care le leagă indisolubil de inima 
poporului spaniol.

Eugen B. MARIAN 

ministrului culturii al R. P. Chi
neze.

Directorul muzeului a prezentat 
oaspeților exponate care ilustrează 
lupta eroică dusă de poporul chinez, 
sub conducerea partidului comu
nist, pentru eliberarea țării și înfăp
tuirea revoluției socialiste. ■

La sfîrșitul vizitei, oaspeții au 
semnat în cartea de aur a muzeului.

★
în seara aceleiași zile, delegația și 

persoanele care o însoțesc au asis
tat la un spectacol prezentat de 
Teatrul de Operă clasică din Pekin.

Exponatele romînești arată larga 
dezvoltare și înalta clasă a produse
lor pentru export și potențialul 
care-l are Romînia. Noi dorim sin
cer să dezvoltăm schimburile co
merciale cu Romînia pe baze reci
proc avantajoase“.

Interiorul halei, conceput de ar- 
hitecți în stilul național, incintă pri
virile. Louis Bervaes, reprezentant 
al .firmei belgiene ACEC, care 
a vizitat și în alți ani Leipzigul, 
este de părere că actualul pavilion 
romînesc e cel mai frumos din toa
te pavilioanele amenajate pînă a- 
cum de Romînia în cadrul Tîrgurilor 
internaționale de aci. La intrarea în 
pavilion sînt prezentate un grup de 
mașini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor, între care strungul Caru
sel cu diametrul de 1 250 mm, freza 
universală FU-1, strungul SN-320 etc. 
Printre exponate mai pot fi văzute 
un război de țesut automat, mașini 
pentru prelucrarea lemnului și al
tele. Deosebit de semnificativ e in
teresul pe care l-a trezit aici micro
scopul universal de cercetare tip 
MC-1. în cîteva rînduri au venit 
specialiști de la uzinele „Zeiss" 
din Jena, aflați la tirg, care l-au 
cercetat cu o deosebită, atenție și au 
apreciat performanțele tehnice ale 
acestui microscop. In parcul rezer
vat materialului rulant este expusă 
locomotiva Diesel, construită de co
lectivele de la Reșița și „Electropu- 
tere"-Craiova.

Pavilionul romînesc este vizitat 
zilnic de delegații guvernamentale, 
personalități politice, cunoscuți oa
meni de afaceri din numeroase țări, 
care își consemnează bunele impre
sii în cartea de oaspeți.

Tirgul de la Leipzig, a cărui actu
ală ediție are ca deviză „Progresul 
tehnic în slujba comerțului interna
țional", se înscrie printre manifes
tările constructive care preced con
ferința O.N U. pentru comerț și dez
voltare și sînt menite să înles
nească cunoașterea reciprocă pe 
plan internațional, colaborarea eco
nomică între state, în spiritul co
existenței pașnice.

C. VARVARA

150 de ani de la nașterea 
hi Taras Sevcesiko

Cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la nașterea marelui poet 
revoluționar ucrainean Taras Șev- 
cenko, care are loc la începutul 
lunii martie, editurile din întreaga 
Uniune Sovietică pregătesc noi e- 
diții ale operelor sale. Editura 
Academiei de științe a Ucrainei a 
terminat editarea operelor poetului 
în 10 volume. In curînd vor apare 
în vitrinele librăriilor din Moscova 
primele volume ale unei ediții în 
șase volume care va include o se
rie de lucrări ale poetului, rămase 
necunoscute pînă în ultima vreme. 
Cu acest prilej va fi editată bio
grafia lui Șevcenko, scrisă de poe
tul Maxim Rîlski și criticul Alexan
der Deici.

Enciclopedii care interesează pe contemporani
® Editura polonă „Iskry" și agen

ția sovietică „Novosli" pregătesc 
pentru tipar enciclopedia „Cine, cînd, 
de ce î", destinată tineretului. Ea va 
cuprinde răspunsuri ale cosmonaujilor 
sovietici, ale oamenilor de știință so
vietici și polonezi la întrebări adresate 
editurii de către diferiți cititori în le
gătură cu Cosmosul.

a In luna martie 1964, oameni de 
știință africani și din alte continente vor 
începe să lucreze la Marea Enciclope
die Africană. Ideea unei astfel de enci
clopedii datează din 1909 și ea apar
ține eminentului luptător pentru liber
tatea popoarelor de culoare, profesorul 
afro-americăn W. E. Dubois, decedat 
în 1963. Această operă imensă va cu
prinde o prezentare a întregului con
tinent african din punct de vedere is
toric, politic, economic și social. Pla
nul întregii lucrări a fost elaborat la 
Accra, unde este sediul central al Secre
tai iatului Enciclopediei, secretar gene
ral fiind profesorul William Hunton. Au 
fost create șase comitete regionale re- 
prezentînd Africa de Nord, Egiptul, 
Sudanul și Africa Centrală, Africa de 
Vest, Africa de Est și Africa de Sud.

Temele primului volum au și fost 
predate redactorilor de specialitate: ele 
cuprind o largă cronologie a istoriei A-

Cărți romanești donate 
Universității din Pisa
ROMA 7 (Agerpres). — La Roma 

a avut loc festivitatea donării de 
către Legația R. P. Romîne a unei 
biblioteci de cărți romînești, oferi
te de I.R.R.C.S. și Ministerul învă- 
țămîntului din R. P. Romînă, lecto
ratului de limba și literatura romî
nă de la Universitatea din Pisa. 
Festivitatea s-a desfășurat în amfi
teatrul Institutului de limbi străi
ne, în prezența profesorilor și a nu
meroși studenți ai institutului. Cu 
acest prilej a luat cuvîntul prof. 
Mastrelli, decanul Institutului de 
limbi străine, și prof. Silvio Guar- 
nieri, titularul lectoratului de limba 
și literatura romînă. Mulțumind 
pentru cărțile primite, ei au arătat 
interesul crescînd al profesorilor și 
studenților institutului pentru lim
ba și literatura romînă și și-au ex
primat dorința ca schimburile cu 
instituțiile de specialitate romîne să 
se lărgească.

Mihai Marin, ministrul R. P. Ro
mîne în Italia, a mulțumit rectoru
lui, profesorilor și studenților pen
tru frumoasa primire, călduroasa 
manifestare de simpatie față de cul
tura romînească.

0 delegație de partid 
și guvernamentală a R. P. Bulgaria 
va face o vizită de prietenie 

in R. P. Ungară
SOFIA 7 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția B.T.A., la invitația 
C. C. al P.M.S.U. și a guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar, peste cîteva zile va pleca în 
R.P. Ungară într-o vizită oficială de 
prietenie o delegație de partid și gu
vernamentală a R. P. Bulgaria, con
dusă de Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Bulgaria, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

COMUNICATUL COMUN 

CAMBODGIAN!) - LAOȚIAN
PNOM PENH 7 (Agerpres). — 

Prințul Suvanna Fumma, șeful gu
vernului de coaliție al Laosului, și 
persoanele ce-1 însoțesc, încheindu-și 
vizita oficială în Cambodgia au ple
cat spre patrie în dimineața zilei de 
7 martie

în comunicatul comun cambod- 
giano-laoțian, dat publicității la 
Pnom Penh, se arată că politica de 
neutralitate este singura politică re
zonabilă pe care o pot promova cele 
două țări și că respectarea princi
piilor suveranității, integrității teri
toriale și neamestecului în afacerile 
interne ale altor state facilitează co
laborarea între state.

Partea cambodgiană a declarat că 
sprijină întru totul politica de neu
tralitate promovată de guvernul de 
coaliție al Laosului și se pronunță 
împotriva oricărui amestec în tre
burile interne ale regatului laoțian. 
Prințul Sianuk a declarat că își va 
continua eforturile în vederea solu
ționării problemei laoțiene.

La rîndul său, partea laoțiană a 
declarat că sprijină cererea de a se 
convoca în cel mai scurt timp o con
ferință la Geneva care să discute 
problema garantării neutralității 
Cambodgiei.

fricii din anul 5 000 î.e.n. pînă în zilele 
noastre. Celelalte volume vor fi consa
crate institufiilor social-politice, econo
miei africane și bogăfiilor naturale ale 
continentului, artei și literaturii, grupu
rilor etnice, limbilor, dialectelor, pro
blemelor de educație și sănătate. Enci
clopedia va însuma 16 volume.

Filme neobișnuite
O Acum aproximativ 60 de ani, 

Wilbur Wright a întreprins celebrul 
său zbor. Casa americană „20-th 
Century-Fox" a decis să fixeze pe 
peliculă acest eveniment, realizînd 
un film închinat gloriei pionierilor 
aerului. Producția va fi turnată în 
Anglia și va purta titlul „Acei oa
meni măreți în mașinile lor zbură
toare" Filmul va evoca și prima 
„cursă aeriană peste Marea Mî- 
necii" care a avut loc în 1910.

® Pentru prima oară în istoria 
cinematografiei și a marinei, un 
pachebot va fi transformat în... 
studio cinematografic. O echipă de 
cineaști francezi, condusă de regi
zorul Eduard Motinaro, va pleca 
la 8 martie spre Pireu, unde va în
cepe turnarea filmului „Vînătoare 
de oameni".
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CUBA : „Revoluția se consolidează

pe zi ce trece“
HAVANA 7 (Agerpres). — La 7 

martie, cu prilejul încheierii lucrări
lor primei consfătuiri naționale a 
fruntașilor în întrecerea socialistă, 
a luat cuvîntul Fidel Castro, primul 
ministru al Cubei.

Referindu-se la problemele gene
rale ale țării, el a arătat că blocada 
slăbește, iar posibilitățile de dezvol-

URUGUAY : Guvernul se
de prietenie

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — 
Menținerea de relații de prietenie cu 
toate statele constituie una din ba
zele politicii externe a Uruguayu- 
lui, se arată în mesajul anual al

BOLIVIA: Crearea unui
LA PAZ 7 (Agerpres). — In capi

tala Boliviei au luat sfîrșit lucră
rile Conferinței naționale a aripii 
de stînga a partidului de guvernă-

VENEZUELA: Acțiuni de 
partizani

CARACAS 7 (Agerpres). — Potri
vit agenției Prensa Latina în regiu
nea muntoasă Bocono, statul Tru
jillo, (Venezuela) au avut loc cioc
niri între . partizani și trupele gu
vernamentale. Detașamentele de 
partizani, care controlează drumu
rile de acces spre această regiune 
muntoasă, au provocat pierderi în
semnate trupelor guvernamentale.

PARAGUAY: Declarația 
Frontului eliberării 
naționale

ASUNCION 7 (Agerpres). — Con
siliul de coordonare al Frontului 
unit al eliberării naționale din Pa
raguay a dat publicității o decla
rație în care demască crimele să- 
vîrșite de autoritățile dictatorului 
Paraguayan, Stroessner, care prin 
teroare încearcă să înăbușe avîntul 
mișcării revoluționare. După cum 
se arată în declarație, lagărele de 
concentrare și închisorile sînt arhi
pline, în ele fiind deținuți de mulți 
ani muncitori și studenți, reprezen
tanți ai vieții publice ostili regimu
lui Stroessner.

în încheierea declarației sale, con
siliul cheamă poporul din Para
guay să creeze un „comitet de eli
berare“ care.să coordoneze lupta 
împotriva dictaturii.

NOTE DE DRUM DIN FRANȚA

și pé Loara
Sena, cea atît de cîntatâ pe stru

nele tuturor artelor, încearcă (cel pu
țin așa dă impresia) să rămînă cît 
mai mult la Paris. De aceea, străbă- 
tînd capitala, ea șerpuiește și înscrie 
bucle mari, îneît ai impresia că o va 
porni înapoi, spre izvoare. Dar, a- 
proape de Poissy, prin locuri care au 
fost dragi pictorilor impresioniști, ea 
pare că se eliberează, croindu-și 
drum drept spre mare. Doar la 
Rouen, unde simți deja briza ei să
rată, iar pescărușii se avîntă aproa
pe de turnurile celebrei catedrale 
gotice, fluviul își mai întîrzie sfîr- 
șitul într-o ultimă zvîrcolire. Apoi, 
apele mării de un albastru murdar 
cuprind pe cele ale fluviului și doar 
o linie, în larg, marchează capătul 
drumului...

De la acest hotar al Senei și pînă 
la cel al altui mare fluviu al Franței, 
Loara, există o zonă numită de geo
grafi : „Vestul". Și nu este numai 
„Vestul" Franței, dar chiar al între
gului nostru continent. De altfel 
dacă cercetezi harta descoperi în 
această regiune numele departa
mentului (și capului) Finistère, ceea 
ce îți amintește de vremurile cînd 
oamenii credeau că aci se află ca
pătul lumii.

Apele Senei și ale Loarei udă 
pămînturile bogate ale Norman- 
diei și Bretaniei. Dar în timp ce 
Sena esie navigabilă și trezește pa
rizianului nostalgia călătoriilor, a- 
tunci cînd privește de pe podurile 
de piatră șlepurile cu pîntecul plin 
ureînd sau coborînd fluviul, Loara, 
mai largă, mai majestuoasă, a înce
tat de mult să mai fie un drum de 
apă. De pe terasa castelului de la 
Amboise, la cîțiva pași de mormîn- 
tul lui Leonardo da Vinci, sau a ce
lui de la Blois, pe unde a pășit ves
tita regină a Franței Maria de Mé- 
dicis, vezi lunci și zăvoaie ca 
ale Șiretului nostru din care să
getează stoluri de rațe. Dar nici un 
șlep, nici măcar vase din lemn de 
stejar, ca pe vremea lui Francise I, 
nu mai taie valul. Loara — amintesc 
toți gnîzîî castelelor celebre din va
lea el — nu mai este navigabilă de 
sute de ani

Cele două fluvii și oceanul for
mează hotarele acestei mari regiuni 
de vest, de aproape o sută de mii 
de kilometri pătrați, cu o populație 
de 7 milioane și jumătate de oa
meni, aproximativ 16 la sută din te
ritoriul și populația Franței. Regiu
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tare a economiei naționale a Cubei 
sînt mai favorabile ca oricînd. In 
prezent — a subliniat vorbitorul — 
noi creăm poporului condițiile pen
tru care și-au dat viața cei mai buni 
luptători ai țării. Revoluția se con
solidează pe zi ce trece, învingînd în 
luptă cu dușmani puternici.

pronunță pentru relații 
cu toate statele
guvernului adresat Congresului 
țării.

în mesaj se subliniază că guver
nul Uruguayan va menține și de a- 
cum înainte relații cu țările „cu alt 
sistem social",

nou partid politic
mînt Mișcarea Națională Revoluțio
nară.

Conferința, la lucrările căreia au 
participat peste 400 de delegați, a 
adoptat hotărîrea de a ieși din com
ponența partidului și de a crea o 
nouă organizație politică care va 
purta numele de Partidul național 
revoluționar de stînga.

Totodată, conferința a votat can
didatura cunoscutului om politic și 
activist pe tărîm obștesc Jüan Le- 
chin, vicepreședinte al Boliviei, pen
tru postul de președinte al țării, în 
alegerile prezidențiale care vor a- 
vea loc în iunie a.c. Această candi
datură este sprijinită de Federația 
națională a minerilor din Bolivia — 
unul din cele mai puternice sindi
cate din țară.

Conferința de presă a lui Dean Rusk
WASHINGTON 7 (Agerpres). 

Referindu-se în conferința sa de 
presă la stadiul în care se află în 
prezent tratativele în problema de
zarmării, frînate, după cum se știe, 
de tergiversările occidentale, secre
tarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
a afirmat că Statele Unite „nu vor 
abandona eforturile în vederea gă
sirii de puncte de contact între pro
punerile lor și cele ale Uniunii So
vietice, prezentate la Geneva. Ni
meni, a declarat secretarul de stat, 
nu-și poate permite să renunțe la 
aceste eforturi. Un indiciu încu
rajator este faptul că S.U.A. și 
U.R.S.S. nu au sporit anul acesta 
alocările pentru înarmare“. Secreta
rul de stat și-a exprimat părerea că 
problema cea mai urgentă este ca 
„cele patru mari puteri nucleare să 
se pună de acord asupra unei for
mule de nerăspîndire a armelor nu
cleare, măsură pe care o doresc în 
mod vizibil".

nea prezintă desigur un deosebit in
teres turistic. Totodată, ea ridică, 
mai ales de la cel de-al doilea 
război mondial încoace, unele pro
bleme economice și sociale despre 
care ziarele scriu frecvent.

Lucrurile sînt complexe și uneori 
contradictorii. în toate discuțiile re
vin însă mai ales problema indus
trializării, a mîinii de lucru califi
cate, a construcției de locuințe.

Capitala și centrul istoric al Nor- 
mandiei este orașul Rouen. In ultimii 
ani populația sa a crescut, depășind 
cifra de 325 000 de oameni. Aceasta 
a făcut necesară de altfel crearea 
pe platoul cu brazi din apropiere, a 
unui nou cartier, un fel de nou 
oraș cu circa 30 000 de locuitori. 
Creșterea populației se explică prin 
faptul că la Rouen și de-a lungul flu
viului Sena s-au construit o serie de 
noi întreprinderi industriale, printre 
care uzine metalurgice, rafinării, fa
brici de hîrtie. S-a dezvoltat și por
tul Rouen. Cunoscut în trecut mai 
ales ca port de import, el a devenit 
acum și un punct de export.

Intr-o cafenea situată lîngă „Ma
rele Orologiu' (locuitorii orașu
lui se mîndresc cu el spunînd că 
este cel mai vechi din lume deoa
rece datează din 1389) am discutat 
cu mai mulți studenți al facultății 
de științe care tocmai dezbăteau si
tuația regiunii lor. Ei mi-au explicat 
că agricultura este mai prosperă 
aci decît în alte regiuni franceze, 
dar că rămîn încă probleme de re
zolvat în privința desfacerii produc
ției, deși Normandia este situată a 
proape de o piață atît de impor
tantă ca Parisul. Pescuitul, care ai 
trebui să fie un factor de seamă în 
economia regiunii, este în regres 
— spuneau ei — din cauza echipa
mentului învechit și al industriei de 
transformare, foarte slabă. în schimb, 
o serie de industrii ca cea mecanică, 
electrică și chimică sînt în plină 
dezvoltare. Interlocutorii mei sco
teau în evidență că, o dată cu pro
gresul acestor industrii, se înregis
trează în regiune lipsa mîinii de lu
cru calificate, pe care învățămîntul 
tehnic local nu o poate furniza. 
După aprecierile oficiale, în prezent 
ar fi necesari aproape 25 000 de 
tehnicieni și muncitori calificați.

Am trecut apoi Sena și dacă pei
sajul de pe țărmul ei stîng nu di

Demisia guvernului 
iranian

TEHERAN 7 (Agerpres). — Sîm- 
bătă, la Teheran, a fost anunțată 
demisia primului ministru Assado- 
lah Alam. în aceeași zi șahul l-a 
însărcinat pe Hassan Ali Mansour, 
membru în parlament și lider al 
partidului „Noul Iran", cu formarea 
guvernului. După amiază, Hassan 
Aii Mansour a anunțat componența 
noului guvern din care mai fac 
parte : Abass Aram, ministru de ex
terne, Jevad Sadr, ministru de in
terne, generalul Săniei, ministru de 
război, și alții.

După cum subliniază agenția 
France Presse, aceste schimbări în 
guvern „nu angrenează și modificări 
în politica externă a Iranului“. Nu
mirea lui Hassan Ali Mansour în 
funcția de prim-ministru, cunoscut 
și ca specialist în probleme econo
mice, are, după părerea observatori
lor politici, și scopul „de a stimula 
dezvoltarea economiei iraniene care 
de aproape trei ani trece printr-o 
serioasă criză“.

Congo : Ciocniri violente 
în provincia Kwilu

LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reuter, 
sîmbătă, în provincia congoleză 
Kwilu, au avut loc puternice cioc
niri între partizani și trupele guver
namentale. Ele au luat forme deose
bit de violente în apropierea orașu
lui Kikwit, capitala provinciei 
Kwilu. Agenția remarcă faptul că 
acesta a fost cel de-al doilea atac 
întreprins de partizani în ultimele 
zile, împotriva trupelor guverna
mentale.

în această ordine de idei, Rusk 
s-a referit și la propunerea guver
nului polonez privind „înghețarea" 
armelor nucleare în centrul Euro
pei. Fără a preciza care sînt obiec
țiile americane, el a afirmat doar 
că acest plan ar prezenta „unele 
dificultăți serioase“. Totodată el a 
spus că S.U.A. îl vor discuta cu 
ceilalți membri ai N.A.T.O.

Cu același prilej, Dean Rusk a 
reafirmat sprijinul deplin pe care 
Statele Unite îl acordă juntei mi
litare din Vietnamul de sud, res- 
pingînd orice discuții despre neu
tralizarea acestei regiuni.

Secretarul de stat american a de
clarat, de asemenea, că la Washing
ton se studiază în prezent proble
ma lărgirii comerțului americano- 
sovietic. în privința Cubei, a spus 
el. politica S.U.A. nu a suferit nici 
o schimbare.

feră mult, am luat cunoștință de alte 
probleme. Mai întîi am admirat Ca- 
enul, capitala acestei părți a Nor- 
mandiei (Normandia de jos), unul 
dintre orașele Franței care a avut 
cel mai mult de suferit în ultimul 
război. în iunie 1944, cu prilejul de
barcării trupelor aliate și al unor 
bombardamente care au durat pînă 
aproape în august, trei sferturi din 
oraș au fost transformate în ruine. 
Reconstrucția Caenului a fost o 
adevărată performanță, arhitecții au 
căutat să păstreze vechiul stil al ca
selor normande. Astăzi Caenul 
(120 000 de locuitori) are un ritm de 
dezvoltare care, după datele statisti
ce oficiale, îl plasează pe locul al 
doilea în întreaga Franță (după 
Grenoble).

Adresîndu-mă responsabililor cu 
problemele economice ale regiunii 
am aflat o serie de amănunte inte
resante. Normandia de jos se află 
printre primele regiuni agricole fran
ceze ; activitățile sale sînt foarte 
specializate — 75 la sută din veni

Baraj cu ecluze terminat de curînd pe cursul Inferior al Senei

CM PENTRU [fflim COMERȚULUI EST-VEST
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Camera de Comerț a S.U.A., anunță 
agenția United Press International, 
examinează în prezent elaborarea 
unei declarații politice în care chea
mă Administrația să treacă de ur
gență la „reexaminarea și reevalua
rea politicii sale comerciale cu ță
rile socialiste“.

Potrivit agenției, inițiativa acestei 
acțiuni a fost luată de Comitetul 
pentru comerțul exterior al Came

încheierea convorbirilor dintre S. U. A.
și reprezentanții C. E. E.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — ca această chestiune să fie examl-
Vineri au luat sfîrșit la Washington 
convorbirile dintre reprezentanții 
guvernului american și reprezentan
ții Comunității economice vest-euro- 
pene (C.E.E.) referitoare la diferitele 
aspecte ale viitoarelor negocieri ta
rifare din cadrul G.A.T.T.

In comunicatul dat publicității se 
subliniază că S.U.A. și țările Pieței 
comune sînt hotărîte să abordeze a- 
ceste tratative la data fixată, chiar 
dacă ele nu vor putea să ajungă 
pînă atunci la un acord deplin a- 
supra tuturor problemelor care ur
mează să constituie obiectul acestor 
tratative.

Referindu-se la problema dispari- 
tăților dintre tarifele vamale ame
ricane și tarifele vamale ale Pieței 
comune, comunicatul declară că 
„cele două părți au căzut de acord

Declarațiile lui N.
PARIS 7 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția TASS, înainte de a 
părăși Parisul, Nikolai Podgornîi, 
conducătorul delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. care s-a aflat în 
vizită în Franța, a făcut o declara
ție la cererea ziariștilor.

Vizita noastră, a spus el, la fel ca 
și vizita făcută în U.R.S.S. de un 
grup de deputați ai Adunării Națio
nale Franceze, a fost extrem de 
utilă pentru lărgirea și întărirea le
găturilor dintre Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. și Parlamentul Franței. Am 
putut să ne convingem din nou că 
sfera de colaborare între țările 
noastre pe tărîm pașnic poate fi 
extrem de largă. Deși în Franța șl 
Uniunea Sovietică sistemele sociale 
sînt diferite, sîntem totuși ferm 
convinși că pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare și prietenie 
între cele două țări există toate con
dițiile necesare.

Oamenii sovietici, a spus în con
tinuare vorbitorul, își dau seama că 
Franța, fiind o mare putere cu o 
considerabilă pondere și influență 
internațională poate contribui mult 
la destinderea încordării interna
ționale, la consolidarea spiritului de 
încredere și înțelegere între po
poare. în legătură cu aceasta tre
buie apreciată abordarea realistă de 
care au dat dovadă conducătorii

tul agricol fiind asigurat de crește
rea vitelor, din care 40 la sută din 
producția de lapte. Valoarea pro
duselor naturale este sporită de fap
tul că ele sînt prelucrate de indus
trii alimentare dintre cele mai mo
derne.

în discuții, afli totodată că, între 
1954 și 1962 situația demografică a 
regiunii se înrăutățise. în acest răs
timp populația celor trei departa
mente — Calvados, Manche și Orne 
— care compun Normandia de jos, 
a crescut numai cu 33 000 de locui
tori, iar deficitul de migrație a a- 
juns la 59 200 de persoane. Cauza 
esențială a acestui fenomen: agri
cultura a pierdut 27 000 de muncitori 
atrași către industria din regiunea 
pariziană. In anii următori situația 
se va schimba, probabil, datorită 
noilor întreprinderi industriale apă
rute, printre care o fabrică de ci
ment, una de mașini de cusut, alta 
de aparate de radio etc.

Bretania este una din cele mai 
vechi provincii franceze. Capitala ei 
este orașul Rennes (130 000 de lo
cuitori) situat la confluența rîulul 
Iile cu fluviul Vilaine.

Peisajul breton are multe asemă
nări cu cel dobrogean. Din toate 
părțile, parcă, te bat vînturile mă
rii și din fiecare vale urci pe un po
diș, ca să regăsești apoi altă vale 
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rei de comerț, care a întocmit un 
proiect de declarație, ce va fi supus 
examinării acestui organism, la a- 
dunarea sa anuală din 29 aprilie.

Proiectul cere Administrației, du
pă cum relevă U.P.I., „să revizuias
că actualele restricții impuse în co
merțul cu țările socialiste și să eli
mine acele îngrădiri care nu vor fi 
necesare „pentru cerințele securită
ții“ sau care nu ar „dăuna poziției 
competitive a S.U.A.“.

nată înainte de începerea negocie
rilor, astfel îneît să existe certitu
dinea că ele pot începe în mod efec
tiv la 4 mai".

In ce privește chestiunea produ
selor agricole — una din cele mai 
controversate probleme în relațiile 
comerciale dintre S.U.A. și țările 
C.E.E. — comunicatul precizează că 
„cele două părți au căzut de acord 
asupra unor noi discuții în legătură 
cu această problemă, în săptămînile 
care vor urma“.

După cum subliniază observatorii 
din Washington, convorbirile dintre 
reprezentanții americani și cei ai 
Pieței comune nu au dus la soluțio
narea punctelor de vedere diver
gente cu privire la reducerile vii
toare ale tarifelor vamale.

Podgornîi la Paris
Franței față de unele probleme in
ternaționale.

Cînd am vorbit despre posibilită
țile existente de colaborare între ță
rile noastre, a spus în continuare 
Podgornîi, ne-am referit, firește, și 
la eforturile pe care trebuie să le 
depună împreună Franța și Uniu
nea Sovietică în lupta pentru pace, 
deoarece în prezent, pe pămînt nu 
există o sarcină mai vitală ca a- 
ceasta. Din păcate. în lume există 
multe probleme nerezolvate. Se știe 
că în probleme atît de actuale ca 
dezarmarea generală și totală, re
glementarea pașnică a problemei 
germane și într-o serie de alte pro
bleme, între guvernele marilor pu
teri, și în special între Uniunea So
vietică si Franța există divergente.

Considerăm că oamenii de stat din 
toate țările trebuie să dea dovadă de 
înțelepciune, răbdare și bună voință 
pentru ca la masa tratativelor să 
facă să progreseze lucrările în do
meniul dezarmării, să găsească o 
rezolvare pentru problemele inter
naționale nereglementate.

N. Podgornîi a arătat că Uniunea 
Sovietică promovează în prezent 
măsuri pentru reducerea cheltuieli
lor militare și a efectivului forțelor 
sale armate și a amintit inițiativele 
recente ale guvernului sovietic în
dreptate spre destinderea încordării 
internaționale.

și mereu așa, pînă la limita conti
nentului Din cerul sur, vară-iarnă, 
se cern ploi, iar cînd răzbate soare
le, sus de tot, plutesc ghemotoace 
albe.

într-o localitate din departamen
tul Morbihan, am vizitat unul din 
cele mai moderne abatoare din Eu
ropa pentru păsări. Aci sînt tăiate 
și pregătite pentru expediere în țară 
și în străinătate circa 30 000 de pă
sări pe zi.

Dar imediat regăsești — cum 
se spune — problemele la zi și a- 
celeași cifre care vin mereu în întîm- 
pinarea reporterului. In Bretania, în 
ultimii opt ani, 134 000 de persoane 
au părăsit centrele rurale, 66 000 
s-au stabilit la orașe, iar 68 000 au 
plecat să caute de lucru în altă par
te. Interesant este că cei care au 
plecat sînt în special tineri. In 
schimb s-au înapoiat la locul de 
baștină numeroase familii de oameni 
în vîrstă, pensionari.

In plus, în ultimul timp s-a ridicat 
problema șantierelor navale de la 
Saint Nazaire. Lipsa de comenzi 
pentru aceste șantiere a determinat 
reprofilarea, sau, cum se spune aci, 
reconversiunea lor parțială, ceea ce 
a dus la o serie de concedieri. De 
cîteva săptămîni manifestațiile de 
protest ale muncitorilor solidari cu 
cei loviți direct se succed, mobili- 
zînd uneori șl 80 000 de persoane. 
Actualmente, guvernul francez face 
eforturi să găsească noi comenzi, 
deoarece și alte șantiere navale vor 
fi în curînd, după cum scrie presa, în 
situații asemănătoare. Problema este 
dificilă și din pricină că industriile 
create aci în ultimii ani folosesc mai 
ales femei. Singura soluție ar fi — 
după părerea sindicatelor — „Im
plantarea* în regiune a industriei 
constructoare de mașini.

Iată-ne acum pe țărmurile Loarei. 
Valea ei largă este străbătută de 
diguri, cu păduri de plopi tremurîn- 
du-și frunza în vînt. Și aci se simte 
prezența oceanului, pămîntul gras 
fiind în permanență umed. De ace
ea, agricultura ocupă un Ioc impor
tant în economia regiunii.

La înapoiere, am tăiat de-a curme
zișul această mare regiune înfiptă 
ca un cui în ocean. Plouase mult 
și pămîntul mustea. Grîul era verde 
iar iarba de pășune era înaltă cît 
palma.

Undeva, departe, un cîrd de gîște 
desemna pe cer un triunghi. Făcuse 
popas cu o noapte înainte în So
logne, la pragurile Loarei. Acum gîș- 
tele vîsleau spre marea de dincolo 
de continentul nostru.

Tudor VORNICII

Situația dm Rhodesia de sud in discuția
Comitetului celor 24

NEW YORK 7 (Agerpres). — Co
mitetul special al O.N.U. pentru e- 
xaminarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale — Comitetul celor 24 — a 
început dezbaterea problemei Rho- 
desiei de sud.

După cum se știe, guvernul rasist 
al Rhodesiei de sud încearcă să ob
țină consimțămîntul Marii Britanii 
de a proclama independența țării

Lucrările Comisiei economice pentru Asia 
și Extremul Orient

TEHERAN 7 (Agerpres). — In ca
pitala Iranului își continuă lucrările 
Comisia Economică O.N.U. pentru 
Asia și Extremul Orient. Intr-un co
municat dat publicității se spune că 
delegații la sesiunea comisiei au 
criticat unele puteri occidentale, 
care mențin relații comerciale ne
echilibrate cu țările asiatice. Intre 
exporturile puterilor occidentale în 
țările Asiei și importurile lor din

Dupâ adoptarea rezoluției în Consiliul de Securitate

Evoluția situației din Cipru
NICOSIA 7 (Agerpres). — Anun

țarea de către președintele Maka
rios a eliberării de către comunita
tea cipriotă greacă a ostatecilor din 
rîndurile ciprioților turci a fost ur
mată — potrivit agenției Reuter — 
de predarea a 49 de ciprioți turci 
reprezentanților Crucii Roșii Inter
naționale. Totodată Makarios a a- 
nunțat că guvernul cipriot va lua 
măsurile necesare pentru a se pune 
capăt tuturor actelor arbitrare și 
pentru diminuarea tensiunii dintre 
cele două comunități. în aceeași de
clarație, președintele Republicii Ci
pru a precizat că răspunderea pen
tru ordinea în insulă revine auto
rităților cipriote.

Curînd după declarația lui Maka
rios, vicepreședintele Kuciuk a a- 
nunțat că comunitatea ciprioților 
turci nu va refuza eliberarea, pe 
bază de reciprocitate, a prizonierilor 
ciprioți greci.

Ministrul de externe, Kyprianu, a 
declarat că guvernul cipriot aprobă 
numirea generalului indian Gyani 
în funcția de comandant al forței 
O.N.U. pentru menținerea păcii în 
Cipru.

Pe de altă parte, agenția U.P.I. 
anunță că în orașul Paphos s-au 
produs sîmbătă noi incidente, fiind 
folosite și arme grele. S-au înregis
trat morți și răniți din ambele ta
bere.

După cum anunță Associated 
Press, primul ministru turc Inönü a

PROCESUL Dl
DALLAS 7 (Agerpres). — Vineri 

s-a încheiat audierea martorilor a- 
cuzării la procesul lui Jack Ruby. 
Ultimul martor a fost un agent de 
poliție, care a declarat că Ruby i-a 
spus la zece minute după ce l-a ucis 
pe Oswald că încercase același 
lucru cu o zi mai înainte. De la în
ceputul procesului au fost audiați 
20 de martori ai acuzării, dintre 
care 10 polițiști.

Tot vineri au fost prezentate trei 
filme reprezentînd scena uciderii 
lui Oswald de către Ruby. După 
cum se știe, cînd s-a întîmplat a- 
ceasta, la fața locului se aflau mai

Un fapt neobișnuit.
DALLAS 7 (Agerpres). — Ședința 

de vineri seara a procesului lui Jack 
Ruby s-a remarcat printr-un fapt 
puțin obișnuit pe care coresponden
ții locali îl caracterizează drept un 
„intermezzo bizar“ în desfășurarea 
procesului de la Dallas.

Iată despre ce este vorba : înainte 
de a fi audiată Karen Bennett, fostă 
actriță în barul lui Jack Ruby, în 
sala arhiplină au pătruns șapte puș
căriași care au reușit să fugă din 
încăperea alăturată pentru deținuți. 
După cum se știe, sala în care se 
desfășoară procesul lui Jack Ruby 
se află în clădirea închisorii din 
Dallas. Pătrunzînd în sală, cei șapte 
fugari au imobilizat pe una din 
funcționarele tribunalului șl folo
sind-o drept pavăză au reușit să se

SCURTE
PARIS. Vineri seara, maestrul 

Tudor Arghezi a plecat din Paris 
cu destinația Viena. După o scurtă 
oprire în capitala Austriei, el se 
înapoiază în țară.

CAIRO. La Cairo a fost dat pu
blicității un decret în care se anun
ță naționalizarea completă a 11 
companii comerciale. Aceste compa
nii, potrivit declarației ministrului e- 
conomiei al R.A.U., erau numai 
parțial naționalizate.

BONN. După cum anunță B.T.A., 
în urma tratativelor dintre delega
țiile guvernamentale ale R.P. Bul
garia și R. F. Germane, a fost sem
nat un acord pe termen lung cu pri
vire la schimbul de mărfuri și la 
plăți și cu privire la deschiderea u- 
nei reprezentanțe comerciale a Bul
gariei la Frankfurt pe Main și a u- 
nei reprezentanțe comerciale a 
R.F.G. la Sofia. Potrivit acordului, 
volumul schimbului de mărfuri a- 

în actuala structură discriminatori« 
a statului, pentru a întări astfel do
minația minorității albe.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate-* 
rilor, reprezentantul Irakului a ară
tat că se cere din partea Marii Bri
tanii o declarație clară că nu va sa-i 
tisface cererea guvernului Rhodesiei 
de sud, atîta timp cît țara nu va fi 
guvernată de reprezentanți al mai 
jorității poporului.

țările respective există o mare dis* 
crepanță, în defavoarea acestora dln( 
urmă, se spune în comunicat.

Delegații la sesiune și-au expri* 
mat, de asemenea, îngrijorarea în 
legătură cu creșterea foarte lentă a 
producției agricole din unele țări 
asiatice. Producția agricolă sporește 
anual în aceste țări numai cu 0,5 la 
sută, în timp ce sporul de popu-< 
lație este mai mare de 2 la sută.

declarat ziariștilor la Ankara că re* 
zoluția Consiliului de Securitate în 
problema Ciprului „nu știrbește 
dreptul Turciei la intervenție“ în 
Cipru. ★

NEW YORK 7 (Agerpres). — „Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
are de făcut față unor serioase di
ficultăți în eforturile sale de a con
stitui o forță a O.N.U. pentru me/ 
tinerea păcii în Cipru“, transm 
agenția Reuter. Corespondenții •. 
creditați la O.N.U. subliniază faptul 
că răspunsurile statelor solicitate 
să trimită unități pentru forța in
ternațională nu corespund așteptă
rilor. „Acum, transmite corespon
dentul agenției Associated Press, 
O.N.U. are de făcut față unor pro
bleme la fel de complicate ca și dis
puta cipriotă însăși. Secretarul ge
neral a găsit o pronunțată lipsă de 
entuziasm în rîndurile țărilor a că
ror contribuție militară a cerut-o“.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
Departamentul de Stat a făcut cu
noscut că S.U.A. sînt dispuse să 
pună la dispoziție avioane pentru 
transportul unităților ce vor fi tri
mise în Cipru. De asemenea U Thant 
a efectuat — potrivit agenției Reu
ter — sondaje pentru a afla dacă 
R.F.G. și Elveția sînt de acord să 
subvenționeze întreținerea forței in
ternaționale ce urmează să fie tri-* 
misă în Cipru.

LA DALLAS
mulți ziariști și operatori de televi
ziune, câre au fost chemați pentru 
a asista la transferarea lui Oswald 
la o altă închisoare.

Tribunalul a trecut apoi la audie
rea martorilor apărării. Primii doi 
martori audiați vineri au fost o dan
satoare din localul lui Ruby și pro
prietarul unui bar de noapte. Ei au 
încercat în depozițiile lor să spri
jine versiunea apărării cu privire 
la motivele crimei, fiind însă ne- 
voiți să recunoască că Ruby nu pur
ta deobicei revolverul la el. Dezba
terile vor fi reluate luni dimineața.

.. pînă șl in Texas
strecoare afară. Unul din pușcăriași 
avea în mînă un „pistol“ care după 
cum s-a dovedit apoi, a fost con
fecționat din săpun și hîrtie.

In momentul în care grupul ce
lor șapte fugari a pătruns în sală, 
martora Bennett a exclamat 
„Doamne, au venit să mă ia !“ și a 
leșinat. Toate acestea s-au desfășu
rat în fața obiectivelor camerelor 
de televiziune instalate în sala tri
bunalului.

Patru fugari au fost reținuți la 
scurt timp după aceea de poliție, 
care continuă să-i caute pe ceilalți 
trei.

Șeriful care conduce urmărirea 
celor trei deținuți evadați a decla
rat corespondenților : „Cît de mult 
aș dori să fiu șeriful unui alt dis
trict“.

Ș T ! 1 g 
nual va reprezenta aproximativ 460 
milioane mărci, față de 284 milioa
ne mărci în cadrul acordului din a- 
nul 1959.

LEIPZIG. La 7 martie și-a în
ceput aci lucrările cea de-a 19-a 
Conferință a muncitorilor pe întrea
ga Germanie. La conferință partici
pă reprezentanți ai muncitorilor din 
R. D. Germană, precum și un mare 
număr de muncitori din R. F. Ger
mană, membri ai sindicatelor vest- 
germane și ai partidului social-de
mocrat.

CAIRO. S-a anunțat oficial în
cheierea cu succes a probelor de în
cercare a primului avion cu reacție, 
construit în Republica Arabă Unită.

ADDIS ABEBA. Potrivit relatări
lor agenției France Presse, luptele 
reîncepute joi seara la frontiera din
tre Somalia și Etiopia au încetat în 
cursul dimineții de vineri.


