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ORAȘELE

PRIMĂVARA in țară
DE LA CORESPONDENȚII 

NOȘTRI
Primăvara, în- 

noitoarea natu
rii, aduce un sti
mulent și în în
trecerea patri
otică desfășura
tă între orașele 
țării pentru o 
cit mai bună

gospodărire și înfrumusețarea lor. 
Lucrări de ordin gospodăresc-edi- 

litar s-au înfăptuit și se înfăptuiesc 
pretutindeni. în multe orașe obiecti
vele întrecerii sînt îndeplinite pas 
cu pas, cu perseverență și consec
vență, acordîndu-se atenție atît an
samblului, cît și amănuntelor ce țin 
de îngrijirea cartierelor, străzilor, 
imobilelor. Eforturile depuse în a- 
ceastă direcție de gospodarii locali, 
de cetățeni sînt vizibile pe chipul o- 
rașelor, obligînd în continuare la 
noi realizări. La Galați, prin munca 
patriotică a cetățenilor s-au efectuat 
lucrări a căror valoare trece de 
23 de milioane de lei, repre- 
zentînd amenajări la plaja Brateș, 
un loc de agrement în pădurea Gîr- 
boavele, amenajări și întrețineri de 
parcuri și spații verzi, de străzi și 
trotuare, nivelări și taluzări de tere
nuri, plantări de arbori și flori etc. 
Rod bogat s-a cules pe tărîmui în
trecerii și în alte orașe regionale ca 
Tg. Jiu, Brașov, precum și în orașe
le raionale Hîrșova, Bocșa, Gherla 
etc. în 1963 prin munca patriotică a 
cetățenilor din orașe și sate s-au 
executat lucrări gospodărești a că
ror valoare se ridică la sute de mi
lioane de lei.

Am pășit în primăvară, anotimp 
prielnic lucrărilor de gospodărire și 
înfrumusețare a orașelor, pe care 
sfaturile populare le desfășoară cu 
sprijinul maselor de cetățeni. Echipe 
de zugravi aștern var proaspăt pe 
fațadele caselor, se lucrează la ex
tinderea rețelelor de apă, de ca
nalizare, la pavarea străzilor, se 
pregătește haina de flori și ga
zon, se sădesc puieți. Miile de apar
tamente construite cu efort de către 
statul nostru, creează în rîndurile 
celor ce se folosesc de ele do
rința de a contribui cu o par
te din timpul lor liber la mun
ca patriotică desfășurată în car
tiere. Milioane de oameni ajută ca 
acțiunile sfaturilor populare să fie 
și mai rodnice, să se termine mai 
degrabă, să se efectueze mai multe 
lucrări cu aceleași fonduri. Exemplul 
deputaților joacă în această privință 
un rol deosebit de însemnat. Ei an
trenează masele, muncesc în mijlo
cul lor. Cu asemenea participa
re s-a amenajat și se între
ține un stadion de la Tg. Jiu, s-au 
executat lucrări de construire a dru
mului Brașov—Warthe—Poiana, s-au 
efectuat întrețineri de străzi și tro
tuare la Hîrșova etc. Din ce în ce 
mai multe orașe ale țării pot fi nu
mite — și unele sînt de pe acum 
— orașe ale florilor : Ploiești, Ga
lați, Sibiu, Tr. Severin, Tg. Mureș, 
Onești, Tîrgoviște. Gospodarii unor

orașe unde mai întîlnești neglijențe
— ca de pildă în Cîmpulung Muscel
— ar putea să ia exemplu, să îm
prumute din experiența orașelor 
bine îngrijite.

Este bine ca sfaturile populare 
să-și concentreze atenția asupra ce
lor mai importante lucrări gospodă- 
rești-edilitare. Vegetația bogată nu 
va putea ascunde vizitatorului lipsa 
de grijă a gospodarilor unora dintre 
orașe pentru întreținerea fondului 
de locuințe. Acolo unde imobilele 
sînt bine întreținute, ca la Tecuci, 
Huși, Sighișoara etc., orașul are un 
aspect mai plăcut. In unele locuri 
însă, lucrări de întreținere din
tre cele mai necesare nu se fac 
sau se efectuează cu mare întîr- 
ziere, după repetate insistențe și 
sesizări ale locatarilor. Sfaturile 
populare au datoria de a urmări 
în același cadru al întrecerii, 
felul cum sînt îngrijite locuințele 
și în interiorul lor, de către loca
tari, în rîndurile cărora trebuie să
dit cît mai profund simțul răspun
derii față de apartamentele pri
mite în folosință.

Importante sînt și lucrările de a- 
menajare a parcurilor și spațiilor 
verzi, de construcție și reparație a 
trotuarelor, străzilor, ș.a. Mult mai 
multă atenție decît i se acordă 
în prezent necesită executarea 
unor astfel de lucrări în cartie
rele noi. Din păcate, unele între
prinderi de construcții și-au făcut 
ciudatul obicei de a lăsa în urma 
lor mormane de moloz, drumuri 
desfundate. Ca și întregii locali
tăți, cartierului nou îi șade bine cu 
drumuri bune de acces la blocuri, 
cu spații verzi, cu flori ; fără 
îndoială că asemenea amenajări 
se vor efectua cu participarea 
multor cetățeni, cărora le e drag să 
muncească pentru înfrumusețarea 
străzii, a cartierului lor. Materiali- 
zînd munca fiecăruia și a tuturor 
laolaltă, podoabele cartierului vor 
fi ocrotite cu mai mult spirit gos
podăresc ; celui care va încerca să 
rupă o floare sau să calce pe iarbă 
i se va spune : „Stai, noi am lucrat 
aici !“.

în cadrul întîlnirilor cu deputății,, 
cetățenii propun numeroase soluții 
gospodărești pentru rezolvarea pro
blemelor locale. Multe dintre ele, 
judicioase, sînt adoptate și aplicate, 
în întrecerea dintre orașele țării, 
sfaturile populare sînt chemate să 
răspîndească metodele bune de lu
cru, experiența orașelor care ob
țin succese în întrecere, organizînd 
cu chibzuință munca patriotică a 
cetățenilor.

Poporul nostru sărbătorește anul 
acesta cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării patriei. întîmpinînd acest 
măreț eveniment cu noi succese în 
toate domeniile de activitate, oa
menii muncii se preocupă în același 
timp ca localitatea în care trăiesc 
și muncesc să aibă un aspect cît mai 
frumos, să fie cît mai bine gospo
dărită.

Conferințe regionale 
ale femeilor

Ieri a avut loc conferinfa femeilor 
din regiunea București. Au participat 
un mare număr de femei — munci
toare fruntașe în întrecerea socialistă, 
colectiviste, intelectuale — alese ia 
conferinfele raionale ale femeilor, 
invitate. Darea de seamă a fost pre
zentată de tovarășa Elena Grigoriu, 
președinta comitetului regional al fe
meilor. Tot ieri au avut loc confe
rințe ale femeilor din regiunile Ar
geș, Dobrogea, Crișana și Maramu
reș. In dările de seamă și în cadrul 
discuțiilor la care au luat parte un 
mare număr de delegate s-au relevat 
succesele obfinute de femeile care 
muncesc în industrie și agricultură, 
aportul lor la activitatea culiural- 
educativă și obștească. Delegatele au 
exprimat hotărîrea femeilor de a 
contribui activ la succesele pe care 
poporul nostru le obfine în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei.
A

h emisie
BAIA MARE —- Ieri și-a încheia! 

excursia prin (ară un grup de 100 de 
colectiviști din raionul Carei, care 
timp de 6 zile au vizitat, cu autoca
rele O.N.T.-Carpafi, diferite unități 
socialiste din industrie și agricultură. 
Itinerariul a cuprins orașele Cluj, 
Sibiu, București, Sinaia, Brașov, Tîrgu- 
Mureș, precum și localități și 
stațiuni de odihnă de pe Valea Ol
tului și Valea Prahovei. La Codlea, 
Hărman și Cristian, în regiunea Bra
șov, Ștefănești, regiunea Argeș, și 
Răscruci, regiunea Cluj, colectiviștii 
au fost oaspeții gospodăriilor colec
tive din aceste localități. Tot ieri, un 
grup de 200 de oameni ai muncii din 
Baia Mare au vizitat orașul Cluj și au 
asistat la întîlnirea de fotbal dintre 
C.S.M. Cluj și Minerul Baia Mare.

La cabanele Izvoarele și Mogoșa 
alți excursioniști au participat la con
cursuri de schi și săniuțe.

de artă

IAȘI — Ieri s-a deschis expoziția 
de artă plastică a elevilor școlii 
medii de muzică și artă plastică ,,Oc- 
tav Băncilă" din localitate. Sînt ex
puse 130 de lucrări de pictură și 
grafică și 15 lucrări de sculptură. La 
cel de-al Vl-lea festival republican 
al școlilor și institutelor de artă care 
se va desfășura în curînd la Bucu
rești, elevii ieșeni vor fi prezenfi cu 
peste 60 de lucrări de pictură, gra
fică și sculptură, precum și cu 8 so
liști vocali și instrumentiști.

luminarea diplomei 
de comună fruntașă

CLUJ. — Coresp. „Scînteii". Ieri, 
într-un cadru sărbătoresc, a fost în- 
mînată diploma de comună fruntașă 
pe regiune în întrecerea patriotică 
pe anul 1963 sfatului popular din 
comuna Iad, raionul Bistrița. Cu a- 
cest prilej au primit insigna de frun
taș în gospodărirea satelor un în
semnat număr de colectiviști, depu- 
tați care au participat activ la ac
țiunile menite să facă tot mai fru
moasă și mai bine gospodărită co

muna lor. Festivitatea a fost urma
tă de un bogat program artistic dat 
de formațiile artistice ale căminu
lui cultural,

în regiunea Cluj locurile II și III 
în întrecerea patriotică pentru o cît 
mai bună gospodărire și înfrumuse
țare a orașelor și comunelor au fost 
atribuite comunei Apahida, orașului 
Cluj, și respectiv comunei Măgura 
Ilvei, raionul Năsăud.

Seminar cu activiști 
culturali

AIUD — Sîmbătă și duminică a 
avut loc în orașul Ocna Mureș semi
narul activiștilor culturali din raionul 
Aiud. Au fost dezbătute probleme 
ale organizării și desfășurării celei 
de-a doua etape a fazei intercomu- 
nale a celui de-al 7-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori. Di
rectorii căminelor culturale din co
munele Unirea, Noșlac și Cisteiu de 
Mureș au vorbit despre propaganda 
prin conferințe, munca cu cartea și alte 
acțiuni culturale de masă ce s-au 
desfășurat în cursul iernii. în înche
iere au fost stabilite sarcinile actua
le ale instituțiilor culturale din raion.

O latură a noii magistrale din orașul Onești

IN REGIUNEA GALAȚI

Pămînturi 
întinerite

Din 1959, în regiunea Galați ca
lendarul agricol cuprinde o rubrică 
nouă : „Munca de terasare“. Pînă 
atunci, mii de hectare de pămînt 
deluros, erodat, stăteau nefolo
site. La îndemnul comuniștilor, 
membrii cîtorva gospodării co
lective din raioanele Bujor, Galați 
și Tecuci au urcat pe coastele roase 
de ape și pe baza unor proiecte fă
cute de specialiști au început acțiu
nea de terasare. Pînă în toamnă, în 
cele trei raioane amintite au fost te- 
rasate 335 ha.

De atunci au trecut doar 4 ani. 
Munca de punere în valoare a tere
nurilor neproductive sau slab pro
ductive, situate în pantă, s-a trans
format într-o acțiune de mari pro
porții, organizată pe baze științifice 
și condusă de peste 150 de specia
liști. Inginerii și tehnicienii oficiului 
regional de proiectare și organiza
rea teritoriului au întocmit schițe 
de evidență și folosire rațională a 
pămîntului în toate gospodăriile a- 
gricole de stat și gospodăriile co
lective din regiune.

Prin schițele înainte amintite s-a 
stabilit o evidență necesară pentru 
folosirea cît mai completă și rațio
nală a fiecărei porțiuni de pămînt. 
Lucrările efectuate au permis și 
identificarea de noi surse pentru 
creșterea suprafeței terenului arabil 
din regiune. în anul trecut suprafa
ța arabilă a regiunii a crescut cu 
4 000 de hectare.

Valorificarea unor suprafețe mari 
de teren prin amenajarea lor în te
rase se datorește și experienței ob
ținute de multe gospodării colective 
din regiune care au realizat produc
ții însemnate de pe astfel de tere
nuri. De exemplu, gospodăria colec
tivă din comuna Smulți, raionul Bu
jor, a obținut în 1962 un venit de 
1 106 345 lei de pe o suprafață de 
100 hectare amenajate în terase și 
plantate cu vie. în ultimii 4 ani pe 
terenuri deluroase au fost amenajate 
peste 10 000 de hectare pentru plan
tații vitipomicole. Dealurile Bujoru
lui, ale raioanelor Galați și Tecuci 
care nu produceau nimic arată acum 
ca niște amfiteatre pe care butucii de 
viță de vie dau rod din ce în ce 
mai bogat. înainte de a fi amena
jate în terase, terenurile în pantă 
ale gospodăriei agricole colective din

Bălcni nu produceau aproape ni
mic. După ce colectiviștii au efec
tuat lucrările de terasare au plantat 
viță de vie. în acest fel gospodăria 
a obținut anul trecut peste 6 500 kg 
de struguri la ha.

Și în acest an, acțiunea de pune
re în valoare a terenurilor în pantă 
și slab productive se desfășoară cu 
intensitate. In acest scop se fac stu
dii temeinice. Prima fotografie înfă
țișează un colectiv de tehnicieni și 
ingineri ai oficiului regional de pro
iectare și organizare a teritoriului, 
condus de ing. Constantin Impăratu, 
discutînd ultimele detalii ale proiec
tului de organizare interioară și în
ființarea plantației de vie la gospo
dăria colectivă din Priponești, ra
ionul Tecuci.

O dată cu primele semne ale pri
măverii, geodezii oficiului regional 
de proiectare și organizare a terito
riului au pornit la lucru, așa cum 
se poate vedea în a doua fotografie. 
Pe dealurile dintre comunele Vî-i 
nători și Odaia Manolache, raio
nul Galați, ei fac măsurători care 
vor permite mecanizatorilor și co
lectiviștilor ca în primăvara aceasta 
să pună în valoare alte zeci de hec
tare de pămînt.

în fotografia a treia o imagine din 
Tulucești, raionul Galați ; aproape 
100 de colectiviști din brigăzile con
duse de Bratu I. Ioniță și Severin S. 
Panaghin au finisat zilele trecute 
terasele din „Valea Odăii“, executa
te în toamnă. Din 1961, colectiviștii 
din Tulucești au amenajat și plantat, 
cu viță de vie și pomi fructiferi 170 
de hectare. în primăvara aceasta ei 
vor mai planta pe terase încă 25 ha 
cu viță de vie.

Alături de specialiști, statul a tri
mis în sprijinul colectiviștilor nu
meroase mașini necesare amenajă
rii în terase a terenurilor deluroase. 
Brigada de tractoare condusă de 
Ion Stavăr de la S.M.T. Chiraftei, a 
lucrat fără întrerupere la amenaja
rea de terase în 12 gospodării colec
tive din raioanele Bujor și Focșani. 
Ultima fotografie prezintă tracto
riștii în plină activitate pe dealurile 
gospodăriei colective Chiraftei, ra
ionul Bujor.

Fotoreportaj de V, DELEANU 
și M. ANDREESCU
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Ascultam deunăzi explicațiile unui 
inginer, tehnolog, de la Uzina „Se
mănătoarea" din Capitală, despre 
felul cum au fost reorganizate li
niile de fabricație din sectorul de 
mecanică: — Există numeroase re
zerve interne ale unei bune organi
zări — îmi spunea el — de care 
depinde, alături de tehnica nouă, 
creșterea indicelui productivității 
muncii. Totul e să știi să concreti
zezi principiile generale la fața lo
cului.

Ca afirmațiile sale să aibă mai 
multă greutate, el ne-a invitat prin
tre șirurile de mașini. Un sector de 
producție bine organizat îți evocă 
— deși comparația ar părea ha
zardată — o încăpere bine mo
bilată, în care toate obiectele sînt 
așezate la locul cuvenit, nimic nu-ți 
stînjenește mișcările. Poate de aceea 
și cuvîntul a gospodări are o în
trebuințare comună în ambele ca
zuri. Mașinile din sectorul de meca
nică au fost astfel gospodărite, 
incit să alcătuiască cinci linii de fa
bricație (1. carcase, 2. axe, 3. roți 
dințate, 4. piese mici, 5. suban- 
samble) de-a lungul cărora piesele 
înaintează în flux de la o operație 
la alta, pînă la finisaj, cu firescul 
unei ape ce curge spre vărsare, și 
ți-e imposibil să-ți închipui cum ar fi 
putut să fie cîndva altfel. Pie

sele finite converg către „magis
trala" din mijlocul halei, trec prin 
controlul tehnic și se îndreaptă 
către hala de montaj sau către alte 
secții. Toate se află la locul potri
vit, așezate în ordine, ca într-o în
căpere bine aranjată. Dar asta nu 
înseamnă că s-a ajuns într-un stadiu

definitiv. Acțiunea de perfecționare 
a organizării producției continuă da
torită spiritului inovator al tehnolo
gilor. Printre măsurile luate în ve
derea îndeplinirii planului pe 1964, 
figurează noi prevederi pentru folo
sirea cît mai rațională a spațiului de 
producție.

în secția do prelucrări mecanice de la Uzina „Semănătoarea” din Ca
pitală

Dar pentru a înțelege avantajele 
actualei organizări a secției referi
rea la situația anterioară e obliga
torie, ca termen de comparație, în- 
trucît prevederile pe 1964 se bazea
ză pe înfăptuirile din anii prece
dent. Reamintind situația de acum 
cîțiva ani, inginerul O. Ghede, ad
junct al șefului de sector, și maiș
trii Teodorescu de la linia 5 suban- 
samble, și Ion Dobre de la „a doua 
axe" subliniază de la bun început 
avantajele noului sistem, mai rațio
nal, de organizare.

înainte, cînd sectorul era organi
zat pe grupe de mașini: un rînd de 
strunguri, un rînd de freze ș.a.m.d., 
drumul unui reper de la intrare în 
producție pînă la finisaj era extrem 
de complicat. După efectuarea unei 
operații la strung, trecea la linia de 
freze, în prealabil fiind supus unui 
control semifinal. Apoi de la freză 
către vreo mașină de găurit și even
tual din nou la strunguri, fiecare din 
aceste deplasări, presupunînd, bine
înțeles, alte și alte controale semi
finale. Mai tot timpul reperul și-1 
pierdea cu trambalările inutile, sau 
așteptîndu-și rîndul la control. De 
aici cheltuială de efort inutil, perso
nal auxiliar de prisos, dificultatea 
de a avea o evidență exactă a pro
ducției.

Acum, fluxul reperelor curge atît 
de firesc, operațiile se succed atît 
de logic, încît te întrebi mirat : de 
ce nu s-a trecut de la început la 
acest sistem logic și rațional ?

Reorganizarea sectorului de me
canică, pe linii de fabricație, a fost 
cerută de viața însăși, de complexi
tatea din ce în ce mai mare a pro
ducției Atîta vreme cît „Semănătoa
rea" fabrica unelte agricole, care 
necesitau prelucrări mecanice sim
ple și nu prea numeroase, vechiul 
sistem de organizare, pe linii de 
mașini, își găsea justificarea. Dar 
cînd uzina și-a sporit gradul de teh
nicitate, ma: ales după intrarea în

Vasile NICOROVICI

(Continuare în pag. ÎH-a)
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învățămîritj|||ii
de partid de la sate SLa televiziune

CoHsiiRațO 
și expuneri

Pentru ca învățămîntul de partid 
la sate să se încheie cu rezultate 
bune în toate cele 208 cercuri și 
cursuri care au funcționat în acest 
an în gospodăriile agricole colecti
ve, gospodăriile agricole de stat și 
S.M.T.-urile din raionul nostru, Co
mitetul raional de partid Pașcani a 
luat din timp o serie de măsuri. S-a 
stabilit ca activiști ai comitetului 
raional, precum și cei 60 de lectori 
să răspundă de pregătirea încheierii 
anului școlar în cîte un cerc sau 
curs de partid, să participe la con
vorbirile recapitulative, ale căror 
teme au fost fixate de comitetul ra
ional, să-i ajute pe propagandiști în 
legarea strînsă a dezbaterilor de 
specificul fiecărei unități.

De un mare folos în pregătirea 
convorbirilor recapitulative sînt 
consultațiile și expunerile ținute în 
fața cursanților. Noi ne-am propus 
ca în această perioadă să organi
zăm în fiecare comună puncte de 
consultații la sediile comitetelor de 
partid sau ale gospodăriilor colec
tive unde, fie un activist de partid, 
fie unul dintre lectorii amintiți, in
structorul teritorial sau secretarul 
comitetului de partid din gospodăria

Pregătirea 
propagandiștilor

Se știe că buna desfășurare a în
vățămîntului de partid depinde în- 
tr-o foarte mare măsură de pregă
tirea propagandiștilor. Acum, cînd 
sîntem în perioada de închidere a 
învățămîntului de partid la sate, 
comitetul raional de partid acordă 
o deosebită atenție pregătirii propa
gandiștilor- în vederea conducerii se
minariilor recapitulative care au 
loc în toate cercurile de studiu. Con- 
sultînd activiști de partid, tovarăși 
din activul obștesc al cabinetului, 
ingineri agronomi, comitetul raional 
a stabilit problemele pe baza cărora 
se va desfășura această pregătire la 
cabinetul de partid.

Mai multe expuneri și consultații 
abordează probleme actuale ale 
dezvoltării bazei tehnico-materiale a 
socialismului, industrializării socia
liste, întăririi orînduirii de stat, 
creșterii rolului conducător al parti
dului, probleme ale situației inter
naționale. Locul principal în aceste

Ce probleme 
sg discută

In gospodăria colectivă „Olga 
Bancic“ din Palazul Mare, regiunea 
Dobrogea, seminariile recapitulative 
sînt în plină desfășurare. La cercul 
de studiere a Statutului P.M.R., de 
pildă, care cuprinde zece noi membri 
și candidați de partid și zece colecti
viști din activul fără de partid, s-au 
stabilit pentru discutarea în semi
nariile recapitulative temele : „Creș
terea rolului conducător al partidu
lui în etapa desăvîrșirii construcției 
socialiste în țara noastră“, „Rolul și 
însemnătatea statutului în viața și 
activitatea partidului“, „Congresul 
al III-lea al P.M.R. și Plenara C.C. 
al P.M.R. din 23—25 aprilie 1962 
despre creșterea și întărirea conti
nuă a rîndurilor partidului" și „Lo
cul și rolul crescînd al organizației 
de bază în viața și activitatea gos
podăriei colective“. Pregătind aces
te seminarii, propagandistul Hrisțu 
Dima și-a făcut un plan cuprinză
tor și amănunțit de conducere a 
discuțiilor. La tema privind hotărî- 
rea Plenarei C.C. al P.M.R. din apri
lie 1962, el și-a propus să se discute 
și despre felul cum se aplică preve
derile acestei hotărîri în or
ganizația de bază. El și-a notat, în
tre exemple, primirea direct în rîn-

POȘTA SÄPTÄMlNI
Intr-una din nopțile trecute, doi ce

feriști de la stația Caransebeș au pornit 
să caute unde s-a produs un defect pe 
linie, care fusese semnalat de aparatele 
stației — ne-a scris corespondentul vo
luntar Gheorghe Nichita. Cercetînd li
nia cu atenție, din traversă în traversă, 
ceferiștii loan Fueru și Iancu Romînu 
au descoperit o șină ruptă. Au luat 
măsuri imediat pentru oprirea trenului 
de marfă care se apropia și s-au apucat 
de lucru. După o oră și jumătate de 
muncă încordată, șina-era consolidată și 
s-a dat drum liber trenurilor. Pentru 
conștiinciozitate și spirit de răspundere 
în muncă, cei doi ceferiști au fost pre- 
miați.

Corespondentul voluntar Iosif To- 
dea, din Miercurea Ciuc, ne informea
ză cum s-a rezolvat o problemă difi
cilă la fabrica de cherestea din Sîn- 
dominic : stivuirea buștenilor. Din lipsă 
de spațiu, depozitul fabricii nu mai pu
tea primi bușteni pentru gatere. Se 
părea că nu există altă soluție decît fo
losirea unui teren din apropiere. Dar a- 
ceasta ar fi pricinuit cheltuieli în plus. 
Tehnicianul Eugen Daboczi a găsit o 
altă soluție : stivuirea buștenilor în de
pozitul existent cu ajutorul unui tractor 
cu troliu. El a adus o modificare la 
cablul de tras și acum stivuirea se face 
cu ușurință. Productivitatea muncii 
la stivuit este de peste 3 ori mai mare 
decît Ia stivuitul manual, se elimină po
sibilitatea ivirii accidentelor, iar costul 
este mai mic cu 15 lei pe m c. 

colectivă să dea lămuririle necesare 
cursanților. Pe lîngă consultațiile 
individuale, aceștia vor face și o se
rie de expuneri cu privire la princi
palele probleme ale politicii parti
dului, situația internațională, con
strucția de partid. Pentru cursanții 
de la cursurile serale și pentru cei 
care studiază Statutul P.M.R., de 
pildă, se vor ține expuneri pe teme 
ca : „Principiile de organizare a 
partidului“, „Calitatea de membru 
de partid“, „Formele și metodele 
prin care organizațiile de partid din 
unitățile agricole socialiste își exer
cită dreptul de control" etc. Pe 
baza propunerilor colectivelor de. 
activiști, care au fost trimise în ul
tima vreme de comitetul raional de 
partid să ajute organizațiile de bază 
din gospodăriile colective mai puțin 
dezvoltate, ca cele din Brăești, Si- 
rețel și Cristești, noi am inclus în 
planul pregătirilor pentru închide
rea învățămîntului de partid ține
rea a mai multor consultații și expu
neri în cercurile de aici și la punc
tele de consultații, în legătură cu 
căile de dezvoltare multilaterală 
a gospodăriilor colective, planifica
rea producției și organizarea mun
cii în gospodăria colectivă, folosirea 
chibzuită a zilelor-muncă etc. Ne-am 
propus totodată să organizăm o 
vizită a celor aproape 100 de 
cursanți pe care îi avem la Sirețel, 
la gospodăria colectivă fruntașă Tătă-

seminarii îl vor ocupa problemele 
politicii partidului la sate ; de aceea 
s-au prevăzut consultații pe teme ca : 
„Dezvoltarea agriculturii raionului 
în etapa actuală“, „Importanța folo
sirii raționale a fondului funciar“, 
„întărirea organizațiilor de bază din 
gospodăriile agricole colective“ etc. 
O expunere este consacrată infor
mării propagandiștilor asupra hotă- 
rîrilor recentei conferințe regionale 
de partid. '

Pe lîngă aceste expuneri și con
sultații de interes general, care 
sînt audiate de toți propagandiștii, 
se face o pregătire diferențiată, 
pe forme de învățămînt. Pen
tru cercurile de studiere a eco
nomiei și organizării producției 
în gospodăriile colective, urmează 
ca un număr de propagandiști — 
ingineri agronomi cu experiență în 
munca propagandistică — să pre
zinte, în cadrul pregătirii la cabi
netul raional, scurte referate care 
vor trata aspecte ale problemei 
puse în discuție în lumina reali
tăților din gospodăria colectivă 
în care își desfășoară activitatea 
cercul respectiv. Iată subiectele a- 
cestor referate : Importanța crește
rii fondului de bază pentru consoli
darea economico-organizatorică a 

dul membrilor de partid a unora 
dintre cei mai buni colectiviști ca : 
N. Faur, brigadier legumicol, Du
mitru Tincu și M. Atanase, șefi de 
echipă, Elena Purcea, crescătoare 
de păsări, care muncesc cu multă 
tragere de inimă pentru creșterea 
aVerii obștești, pentru întărirea pre
stigiului gospodăriei. La ultima 
temă, le va cere cursanților să de
monstreze ei înșiși cu fapte din 
viață rolul crescînd al organizației 
de bază în conducerea treburilor 
obștești, în orientarea eforturilor și 
inițiativei colectiviștilor spre dez
voltarea sectoarelor cheie și de 
perspectivă ale gospodăriei — în 
primul rînd sectoarele zootehnic și 
legumicol.

Cursanții de la cursul seral, anul 
II, vor discuta la seminarul recapi
tulativ temele : „Victoria socialis
mului la sate“, „Sarcinile trasate de 
Congresul al III-lea al P.M.R. și se
siunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale din aprilie 1962 în 
domeniul dezvoltării agriculturii so
cialiste. Sarcinile organizațiilor de 
partid din G.A.C. privind creșterea 
producției agricole vegetale și ani
male“, „Statul democrat-popular — 
stat socialist. întărirea continuă a 
statului nostru democrat-popular în 
perioada desăvîrșirii construcției 
socialiste“. înaintea discutării aces
tor teme în seminar, propagandistul 
Ion Găureanu, locțiitorul secretaru
lui organizației de bază, dă consul-

In planul de producție pe acest an 
al gospodăriei colective din Băcești, re
giunea Iași, s-a prevăzut plantarea cu 
pomi a unei suprafețe de 20 ha teren 
de coastă, impropriu culturilor de cîmp 
— se arăta în scrisoarea trimisă de în
vățătorul Ioan Trifan. încă din prima 
jumătate a lunii februarie colectiviștii 
au terminat săpatul gropilor. Intnicît 
gospodăria mai avea 10 ha teren slab 
productiv, colectiviștii au hotărît să-l 
pregătească pentru a fi plantat tot în 
primăvara aceasta. Acum, întreaga su
prafață este pregătită și îndată ce timpul 
va fi prielnic colectiviștii vor începe 
plantatul pomilor.

Din Coteana, raionul Slatina, colecti
vistul Vasile Tonu, ne scrie că gospo
dăria are terenuri care trebuie să fie 
redate agriculturii, că fiecare colectivist 
vrea să-și lucreze cît mai bine și tere
nul din jurul casei. Dar cum să execute 
aceste lucrări dacă la cooperativă nu se 
găsesc casmale, lopeți, tîrnăcoape ? Din 
decembrie anul trecut, conducerea coo
perativei cere bazei comerciale din Sla
tina să aducă astfel de unelte. Credem 
că conducerea U.R.C.C. ar trebui să 
dea mai mare atenție aprovizionării coo
perativelor pentru ca înainte de a în
cepe lucrul în cîmp să găsim uneltele de 
care avem nevoie — încheie corespon
dentul voluntar.

Cu începere de la 7 martie, pe linia 
Craiova-Petroșeni s-a trecut la remor- 
carea tuturor trenurilor directe de mar

ruși, precum și o vizită a cursanți- 
lor din Brăești la gospodăria colec
tivă Tîrgu Frumos. Aceasta va da 
posibilitatea ca la convorbirile re
capitulative cu cursanții din gospo
dăriile colective Sirețel și Brăești să 
se discute mai temeinic și mai con
cret despre căile de punere în prac
tică în gospodăriile colective a celor 
învățate la cursuri și văzute în gos
podăriile colective fruntașe.

Cu sprijinul bibliotecii raionale și 
al bibliotecilor comunale am asigu
rat, la punctele de consultații, bi
blioteci volante cuprinzînd principa
lele documente de partid, din care 
se recomandă bibliografia în vede
rea seminariilor recapitulative : 
Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul al 
III-lea al P.M.R., Raportul' la 
sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale din aprilie 1962, 
expunerea la adunarea activu
lui de partid din regiunea Iași, cu- 
vîntarea la Conferința organizației 
de partid a orașului București, do
cumentele sesiunii Marii Adunări 
Naționale din decembrie 1963 cu 
privire la planul de stat pe 1964, 
precum și diferite alte cărți, manua
le, broșuri, reviste, ziare.

Ilse DODEA
secretar al Comitetului 

raional de partid Pașcani

gospodăriei colective din Gherăești; 
Cum este folosit pămîntul gospodă
riei colective din Săbăoani; Ramurile 
de producție ale gospodăriei colecti
ve din Averești și preocuparea noas
tră pentru dezvoltarea lor ; Rolul 
bazei furajere în dezvoltarea secto
rului zootehnic și experiența G.A.C. 
din comuna Ion Creangă în asigu
rarea bazei furajere. Vicepreședin
tele consiliului agricol raional va 
vorbi propagandiștilor despre că
ile care duc la creșterea pro
ducției de cereale la hectar 
în condițiile de sol și climă ale 
raionului nostru. Desigur, aceste re
ferate, bazate pe experiența activi
tății economice a gospodăriilor co
lective, vor da posibilitate să se 
tragă concluzii valoroase pentru dis
cuțiile din cercuri. în mod asemă
nător se face și pregătirea propa
gandiștilor de la celelalte forme de 
învățămînt.

La pregătirea propagandiștilor vor 
participa nemijlocit membrii birou
lui raional de partid, care vor ține 
expuneri și vor da consultații, vor 
conduce seminarii.

Grigore DUMITRU 
consultant la Cabinetul 
raional de partid Roman

tații unora dintre cursanți, lămu
rind problemele insuficient înțelese.

Cadrele de conducere ale gospo
dăriei care fac parte din cercul de 
studiere a economiei și organizării 
producției în G.A.C. vor dezbate în 
seminariile recapitulative temele : 
„Ziua-muncă și rolul ei în cointe
resarea materială a colectiviștilor 
pentru sporirea producției agricole 
vegetale și animale“, precum și „Ro
lul și sarcinile brigăzilor de produc
ție din G.A.C.“. In alegerea acestor 
teme propagandistul cercului, ing. 
agronom Mihai Roth, a pornit de la 
faptul că gospodăria a dobîndit o a- 
numită experiență în economisirea 
zilelor-muncă, ceea ce permite co
lectiviștilor să tragă unele concluzii 
pentru activitatea de viitor. Despre 
rolul brigăzilor de producție se va 
discuta, de asemenea, prin prisma 
sarcinilor pe care le ridică începe
rea campaniei de primăvară pentru 
brigăzile de cîmp, brigăzile legumi
cole, zootehnice etc.

Stabilirea răspunderii personale 
a membrilor birourilor organizațiilor 
de bază pentru buna desfășurare a 
cîte unui seminar recapitulativ, ca 
și prezența la fiecare dintre acestea 
a unui activist de partid dovedesc 
atenția și seriozitatea cu care orga
nele de partid privesc închiderea 
învățămîntului de partid la sate.

Gheorghe ZAMFIR

fă cu locomotive Diesel-electrice — ne 
anunța tehnicianul Teodor Stoicescu, 
din Direcția regională C.F.R. Craiova. 
Iată cîteva dintre avantajele tehnico-ma
teriale ale acestei măsuri: se folosesc 
mai puține locomotive, se elimină trac
țiunea dublă pe unele porțiuni ale tra
seului, se mărește viteza comercială cu 
circa 10 km pe oră etc.

Tehnicianul A. Fulgu, din Galați, ne 
relatează că i-au făcut o impresie ne
plăcută unele neglijențe în finisarea 
confecțiilor produse de F. C. Botoșani. 
„Vrînd să cumpăr un pantalon de la ra
ionul de confecții al magazinului din 
cartierul Țiglina — se arată în 
scrisoare — am răscolit tot teancul 
de pantaloni și n-am găsit unul care 
să nu aibă nasturi lipsă sau cusuți la 
întîmplare; butonierele sînt atît de 
mici îneît te dor degetele pînă închei un 
nasture. Pînă la urmă, am luat un pan
talon, dar a trebuit să-i cos un nasture 
care lipsea și să mut locul celorlalți 
pentru că nici unul nu se găsea în drep
tul butonierei lui. Mă întreb : cu ce 
se ocupă controlul de calitate la F. C. 
Botoșani ?“

In acest an, la Combinatul chimic din 
Tîrnăveni se acordă o mare atenție pro
pagandei tehnice — ne-a scris corespon
dentul voluntar loan Hasașiu. S-au ți-

Joi seara, televiziunea a inaugurat o 
nouă emisiune : „Clubul tinereții". Au 
fost invitați în studio tineri de diferite 
profesii, cu preocupări diferite, băieți și 
fete care — ignorînd parcă prezența 
regizorului, a operatorilor — au discu
tat despre activitatea și despre proiec
tele lor, au ascultat împreună muzică, 
au dansat și au cîntat într-o atmosferă 
de spontaneitate și bună dispoziție cu 
adevărat tinerească. Urmărind pe micul 
ecran emisiunea, te-ai simțit antrenat de 
această voie bună, furat de lucrurile 
interesante spuse de participant în ca
drul unui program „de club" variat, al
cătuit cu grijă.

Merită salutată, în primul rînd, iniția
tiva televiziunii de a organiza o emi
siune distractivă și educativă destinată 
tineretului. Realizatorii programului (re
gizor — Cornel Popa ; redactor — 
Ileana Pop) au slujit această inițiativă 
cu talent și inventivitate.

Spicuind din program, menționăm 
apariția actorului Sebastian Papaiani, 
care a povestit unele amănunte amu
zante de la turnarea filmului „Un surîs 
în plină vară", vorbind apoi despre 
munca sa în teatru, despre proiectele 
sale. Un tînăr muncitor, matrițerul Lucian 
Popescu de la Uzinele „Electroputere", 
a pus în lumină cîteva din tainele me
seriei sale, iar o muncitoare de la a- 
ceeași întreprindere, Elena Drăgulescu, 
și-a dezvăluit pasiunea pentru sport, doi 
sfudenți de la arhitectură, Mariana Ce- 
lak și Andrei Pop, au făcut să se îm
bine, în imaginația noastră, prezentul 
cu viitorul — și pasiunea cu care au 
schițat înfățișarea orașelor de mîine a 
trecut dincolo de ecranul televizorului, 
emoționîndu-ne. L-am ascultat pe tînă- 
rul poet llie Constantin recitind din- 
tr-un volum recent apărut, iar balerinii 
Lăcrămioara Stan și Aurel Popa ne-au 
demonstrat că grafia și măiestria se ob
țin prin muncă perseverentă. La vioi
ciunea și firescul emisiunii au contribuit

Agendă muzicală
Marți, 24 martie, ora 20, în sala mică 

a Palatului R.P. Romîne corul Filarmo
nicii de stat „George Enescu”, dirijat de 
D. D. Botez, va susține un concert de 
muzică veche. în program lucrări de 
Bach, Palestrina, O. Lasso, ș.a.

La ora 20, în studioul Radioteleviziunii 
va avea loc un concert simfonic prezen
tat de orchestra de studenți a Conserva
torului „Ciprian Porumbeșcjj“. în pro
gram : Concert pentru orchestră de coar
de de Ion Dumitrescu ; Poem concertant 
pentru violoncel și orcjicstră de Florin 
Eftimesou. Solist Götz ■ Teutch ; Simfo
nia a IlI-a „Eroica” de Beethoven. Va 
dirija Paul Popescu.

Miercuri, 25 martie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R.P. Romîne va avea 
loc un recital de pian dat de Al. De- 
metriad.

Joi, 26 martie, ora 19,50, în studioul 
Radioteleviziunii va avea loc un con
cert al orchestrei de studio și al corului 
Radioteleviziunii. în program : Două 
scene din baletul „Prinț și cerșetor“ de 
Laurențiu Profota (primă audiție); Con
certul nr. 1 în Mi bemol major pentru 
pian și orchestră de Liszt. Solist : Cristea 
Zalu ; Arii, 'coruri și pagini orchestrale 
din opere de Mascagni, Boito, Verdi, 
Leoncavallo, Beethoven, Glinka. Soliști : 
Arta Florescu, David Ohanezian. Va di
rija Carol Litvin.

Vineri, 27 martie, ora 20, în sala mică 
a Palatului R.P. Romîne, va avea loc un 
recital de lieduri dat de Martha Kessler, 
acompaniată la pian de Hilda Jerea.

Sîmbătă, 28 martie, ora 20, în studioul 
Radioteleviziunii va avea loc concertul

Săptămâna aceasta
(pe ecrane

Lovilura de pedeapsă — come
die satirică, producție a studioului 
„Maxim Gorki".

Cele trei lumi ale iui Gulliver — 
film în culori realizat de studiourile 
„Columbia“-S.U.A., după „Călătorii
le lui Gulliver" de Jonathan Swift.

îndrăgostitul — comedie realiza
tă în studiourile franceze, în regia 
lui Pierre Etaix. Comedia a fost 
distinsă cu Premiul Louis Delluc, 
în 1963, și cu Diploma de onoare a 
Festivalului internațional al filmu
lui de la Moscova, 1963.

nut conferințe legate de specificul teh
nologiei din combinat pe teme ca : ma
teria primă, materialele auxiliare și pro
dusul finit; indicii de consum și im
portanța reducerii normelor de consum; 
utilizarea energiei electrice etc. Pentru 
popularizarea cărții tehnice s-au pregă
tit și prezentat în fiecare secție recen
zii despre cărțile Chimia pentru mun
citori, Procese și aparate în industria 
chimică, Tehnologia acidului sulfuric și 
altele.

Muncitorii N. Simioana, C. Manda și 
Gh. Oancea, din orașul Cîmpulung, re
giunea Argeș, ne sesizează că deseori 
întreprinderea de panificație pune în 
vînzare pîine neagră necoaptă, acră. 
Ei propun ca sfatul popular orășenesc 
să controleze mai atent, cu mai multă 
exigență activitatea întreprinderii, să tri
mită brutari la întreprinderi din alte o- 
rașe pentru a învăța să facă pîine de 
bună calitate și să organizeze o consfă
tuire cu participarea lucrătorilor din 
panificație în cadrul căreia consuma
torii să-și spună părerea despre calita
tea pîinii.

Zilele trecute, prin părțile noastre a 
suflat un vînt puternic și rece, care 
putea pricinui pagube în sectorul ovin 
al gospodăriei — ne scrie Florea A- 
chim, de la G.A.S. Moțăței, regiunea 
Oltenia. La chemarea conducerii gos
podăriei și comitetului de partid toți 
salariații gospodăriei au muncit din 
răsputeri pentru a închide o latură a 
saivanului. 

substanțial cei doi prezentatori : Val. 
Plătăreanu și Mariana Mihuț.

Partea muzicală a adus, în primă au
diție, un cînfec inspirat, dedicat tinere
tului de compozitorul George Grigoriu 
(interpretat cu dezinvoltură și persona
litate de eleva de școală medie Mi
haela Stănculescu) : „La braț cu tine
rețea". Tot George Grigoriu, împreună 
cu Temistocle Popa, au scris muzica 
unui nou dans modern — „Hopșa" —■ 
bazat pe ritmuri și mișcări ale jocului 
popular romînesc ; bine venit înfr-o 
emisiune dedicată tineretului, acest dans 
(conceput de maestrul de balet Teodor 
Vasilescu, de la Ansamblul U.T.M.) a 
fost prezentat de autorul său într-un 
mod original, explicat în detaliile sale.

„Clubul tinereții" a avut, așadar, 
un debut reușit. Este de sperat că noua 
emisiune va deveni — prin calitățile ei 
și prin regularitatea programării — un 
punct de atracție pentru telespectatori. 
Ea poate îmbrățișa o sferă extrem de 
largă de preocupări, între care nu tre
buie să lipsească, desigur, temele edu
cative, ale comportării în muncă și în 
viață, subiectele menite să contribuie la 
dezvoltarea patriotismului socialist. Ar 
fi interesant ca în cadrul „clubului" să 
fie dat cuvînful unor tineri care să vor
bească despre probleme ale vîrsfei lor, 
despre dragoste și prietenie, de pildă, 
ar putea fi prevăzute schimburi de 
opinii despre cărți, filme, piese de tea
tru, unele emisiuni ar putea da sugestii 
pentru organizarea unor izbutite „joi ale 
tineretului" etc.; educația estetică — de 
la știința de a privi un tablou și pînă la 
modă, sau felul de a dansa — ar me
rita, de asemenea, să fie în atenție. Im
portant este ca paralel cu grija față de 
conținutul și varietatea programelor, 
realizatorii să caute, în continuare, 
forme originale, atractive de prezen
tare, asigurînd totodată emisiunii acea 
spontaneitate care (cu excepția unor 
mici stridențe) a plăcut joi seara tele
spectatorilor.

Dorian COSTiN

orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu“, dirijată de Chura 
Macherras (Marea Britanie). în program : 
Variațiuni pe o temă de Fr. Bridge de 
Britton ; Concert pentru violoncel și or
chestră de Haydn. Solist : Radu Aldu- 
lescu ; Simfonia a VIII-a de Dvorak. 
Concertul va fi repetat duminică, 29 
martie, ora 11.

La ora 20, în studioul Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu”, va avea loc o 
seară de opere. în program : „La serva 
padrona“ de Pergolesi ; Actul al II-lea 
din „Nunta lui Figaro” de Mozart. Actul 
al III-lea din „Alexandru Lăpușneanu" 
de Alex. Zirra ; Actul al II-lea din 
„Paiațe” de Leoncavallo.

Duminică, 29 martie, ora 20, orchestra 
simfonică a cinematografiei, dirijată de 
Constantin Bugeanu, va prezenta în sala 
mică a Palatului R.P. Romîne al II-lea 
program din ciclul de concerti grossi de 
Händel.

Noi discuri „Elecțîecoidj1
I Opera

Înregistrarea operei „Trubadurul” de 
Verdi — editată recent de „Electre- 
cord" — reunește pe cijiva dintre ar
tiștii reprezentativi ai Teatrului de O- 
peră și Balet sub bagheta dirijorului 
Egizzio Massini. Rolurile principale sînt 
interpretate de Octav Enigărescu (con- 
fele de Luna), Elena Dima-Toroiman 
(Leonora), Zenaida Pally (Azucena), 
Cornel Stavru (Manrico) și Constantin 
Dumitru (Ferrando). înregistrarea îi sur
prinde pe protagoniști într-o perfectă 
formă vocală astfel că ariile și scenele 
celebre ale operei sînt redate cu acea 
strălucire a cîntului care e prima cerin
ță a artei operistice italiene. In ansam
blu de altfel, execuția se situează pe li
nia unui stil autentic ; dicțiunea în lim
ba italiană este corectă fără a fi însă 
suficient de clară totdeauna și la toți 
cîntăreții.

în unitatea și autenticitatea interpre
tării pe disc a „Trubadurului" recu
noaștem aportul baghetei experimen
tate și energice a dirijorului Egizzio 
Massini. Conducînd orchestra cinemato
grafiei, corul operei și grupul de so
liști, dirijorul asigură execuției, de la 
prima la ultima măsură, un accentuat 
dinamism și o mare forjă de expresie.

De la „Bărbierul din Sevilla" prima 
operă înregistrată integral de Electre
cord la „Trubadurul", cîștigul de expe
riență al tehnicienilor casei noastre de 
discuri este evident. De-a lungul între
gii înregistrări (trei discuri de 30 cm 
diametru) ambianța sonoră este unita
ră, vocile au relief, orchestra, așa cum

C RI E M A ® TELEVIZIUNE
CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 

film pentru ecran panoramic : Patria 
(bd. Magheru nr. 12—14). Un surîs în 
plină vară : Republica (bd. Magheru nr. 
2), Victoria (bd. 6 Martie nr. 7), Aurora 
(bd. Dimitrov nr. 118), Volga (Șos. I. 
Pintilie nr. 81), Flamura (Șos. Giurgiu
lui nr. 155). Domnișoara Barbă Al
bastră : Carpați (bd. Magheru nr. 29). 
Capitol (bd. 6 Martie nr 16), Feroviar 
(Calea Griviței nr. 80), Miorița (Calea 
Moșilor nr. 127), Melodia (Șos. Ștefan cel 
Mare, colț cu str. Lizeanu). Totul rămî- 
ne oamenilor : București (bd. 6 Martie 
nr. 6), Bucegi (bd. 1 Mai nr. 57), Tomis 
(Calea Văcărești nr. 21). O zi ca leii : 
Festival (bd. 6 Martie nr. 14), Excelsior 
(bd. 1 Mai nr. 174), Grivița (Calea Gri
viței — podnl Basarab), Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1). Dezrădăcinații : Cen
tral (bd. 6 Martie nr 2), Giulești (Calea 
G'iulești nr. 56), Unirea (bd. 1 Mai nr. 
143), Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). 
A treia repriză — cinemascop : Lumina 
(bd. 6 Martie nr. 12). Tu ești minunată : 
Union (str. 13 Decembrie nr. 5—7). Fun- 
tik și castraveții ; Ignorantul învață ; 
Furnicuța lăudăroasă ; Soarele, apa și 
cățelul (dimineața) ; Doina (str. Doam
nei nr. 9). Locotenent Cristina (după-a- 
miază) : Doina, Arta (Calea Călărași nr. 
153), Drumul Sării (str. Drumul Sării nr.

„Pădurea" de Ostrovski, pe scena Teatrului de stat din Brăila

Scenă din piesa „Punctul culminant", de Gh. Vlad, la Teatrul regional 
București

se cuvine într-o operă verdiană, se află 
pe un plan secundar, de acompania
ment, iar dinamica intensităților este 
largă — mergînd de la șoapta abia 
perceptibilă la sonorități de mare am
ploare. Maestrul de sunet al înregis
trării (ing. Em. Bernfeld) a acordat o 
mare atenție îmbinării vocilor, urmă
rind atît liniile esențiale ale muzicii cit 
și „regia" spectacolului.

Discurile sînt însoțite de o mapă ti
părită în bune condiții grafice, care 
cuprinde o prezentare a operei, li
bretul integral în limbile romînă și ita
liană, precum și fotografiile inlerpreți- 
lor principali ; nu ar fi fost poate rău 
ca aceste fotografii să fi fost însoțite 
de scurte note biografice.

!„ T e a t r u 
pe d 2 sc"

„Chirița în provincie" de Vasile A- 
lecsandri, ultima apariție din seria 
„Teatru pe disc", este interpretată de 
un colectiv al Teatrului Național din 
lași avînd în fruntea distribuției pe Mi
luță Gheorghiu. Continuator al tradiției 
lui Matei Millo, actorul ieșean joacă de 
mulți ani „în travesti" rolul coanei Chi
rița, personajul principal al ciclului de 
vodeviluri prin care Alecsandri denunța, 
cu mijloacele satirei, tarele morale ale 
boierimii, ale acelora care „au păti
mit... ca patrioți, la 1848... sub cuvînt 
că le-a fost frică".

Acest disc evidențiază o dată mai 
mult personalitatea originală a lui 
Miluță Gheorghiu, artist care știe să 
dea personajului un relief uimitor, fie 

30) . Bastonul alb , Oameni și furtuni ; 
Pămînt pierdut ; Oameni și măști ; Ga
leria națională ; Supărare ; Știință și 
tehnică nr. 12/1963 : Timpuri Noi (bd 6 
Martie nr. 18). Foto Haber : înfrățirea 
între popoare (bd. Bucureștii-Noi), Cos
mos (bd. 30 Decembrie nr. 89), Lira (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196). Ucigașul și 
fata : Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). 
Vi-1 prezint pe Baluev — cinemascop : 
Dacia (Calea Griviței nr. 137). Scano 
Boa : Buzești (str. Buzești nr. 9—11), 
Viitorul (str. M. Eminescu nr. 127), Co- 
troceni (Șos. Cotroceni nr. 9). Pi
sica de mare : Crîngași (Șos. Crîn- 
gași nr. 42). Ioiantha : Flacăra (Ca
lea Dudești nr. 22), Luceafărul (Ca
lea Rahovei nr. 118). A 12-a noapte : Vi- 
tan (Calea Dudești nr. 97). Tudor — ci
nemascop (ambele serii) : Munca (Șos. 
Mihai Bravu nr. 221). Rusalka — ci
nemascop ; Popular (str. Mătăsari nr.
31) . Pași spre lună : Moșilor (Calea Mo
șilor nr. 221) Doamna Tu Hau : Colen- 
tina (Șos. Colentina nr. 84). Renul alb : 
Floreasca (str. J. S. Bach nr. 2). Miste
rele Parisului — cinemascop : Progresul 
(Șos. Giurgiului nr. 3). Noi doi, bărba
ții ; Pacea (bd. Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Știință și tehni

și numai prin inflexiunile vorbirii. Cele 
două acte ale „Chiriței în provincie" 
sînt un adevărat recital de artă teatrală, 
de un umor totdeauna autentic, nici
odată îngroșat prin efecte ieftine. Vete
ranul scenei ieșene este înconjurat de 
o echipă talentată care sub îndrumarea 
regizorului Mihai Zirra îi dă replica pe 
același ton sprințar, în același dulce grai 
moldovenesc.

ISSmfonii de Haydn 
și Mozart

In domeniul muzicii simfonice, cea 
mai recentă înregistrare cuprinde sim
foniile nr. 83 în sol major de Haydn și 
nr. 36 în do major „Linz" de Mozart. 
Ambele lucrări sînt interpretate sub ba
gheta dirijorului elvețian Richard Schu
macher, care conduce în simfonia de 
Haydn orchestra Radioteleviziunii, iar în 
cea de Mozart, Filarmonica de stat 
„George Enescu". Execuțiile, de un ni
vel apreciabil, atestă capacitățile or
chestrelor noastre de frunte, precum și 
buna colaborare cu dirijorul oaspete. 
Arta lui Schumacher se impune prin se
riozitatea concepției, prin evitarea solu
țiilor de efect exterior.

Interpretarea este pusă în valoare 
printr-o redare sonoră foarte vie, tin- 
zînd, conform tehnicii moderne de în
registrări, spre favorizarea sunetelor 
înalte ceea ce într-adevăr mărește gra
dul de fidelitate al audiției. Muzical și 
tehnic, acest disc se înscrie pe linia 
bunelor producții ale Casei Electrecord.

Radu GHECIU

că pentru tineretul școlar : Din aplica
țiile electronicii. 19,40 — Revista specta
colelor. 20,30 — O plimbare prin Riga 
— film documentar. 21,00 — Agenda mu
zicală. 21,50 — Telesport. în încheiere : 
Buletin de știri și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară. Vremea a fost călduroasă 

și umedă cu cerul acoperit. Au căzut 
ploi intermitente mai ales în sudul țării. 
Vîntul a suflat slab din sectorul sudic 
Temperatura aerului la orele 14 osci’ 
între 2 grade în nordul Mr>’-’ 
Avrămeni, și 17 grade la Fc 
lărași.

Timpul probabil pentru zi
și 26 martie a.e. In țară 
călduroasă, cu cerul vâri; 
acoperit. Vor cădea preci- 
mă de ploaie, mai ales în 
dică a țării. Temperatur 
ușoară. Local ceață. In B 
me relativ călduroasă, cu 
rar noros, favorabil ploii 
ratura în creștere îișoar
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sehr puternici
Luptele — unul dintre sporturile 

cele mai populare pe toate parale
lele și, meridianele ;— se bucură de 
frumoase tradiții în țara noastră. Pe 
lîngă clasicele confruntări, care ne-au 
adus atîtea satisfacții în competiții 
de amploare — campionate mondia
le, turnee olimpice sau balcanice
— înregistrăm de la un timp 
progrese notabile ale reprezentan
ților noștri la „libere". Acest gen de 
întrecere a cucerii de altfel sufragiile 
publicului, datorită varietății proce
deelor și rapidității în execuție — a- 
fribufe care-i conferă, în ochii mul
tora, un plus de spectaculozitate.

Ar fi fost de așteptat ca primul 
concurs mai de seamă din acest 
inaugurind campionatul republican 
echipe, să se desfășoare într-un 
dru deosebit. Cu atît mai mult 
cit în cele două „triunghiulare"
Capitală se intilneau formații de cer
tă valoare, ca Steaua, Progresul, 
C.S.M. Reșița și altele.

Organizată sub auspiciile clubului 
din șoseaua Ștefan cel Mare, reu
niunea de ieri dimineață a oferit cî
teva dispute atracțioase, remarem- 
du-se dintre combatanți Ion Tobă 
(Progresul), autor a două victorii prin 
tuș, Nicolae Cristea (Dinamo Bucu
rești), care a rezolvat ambele dueluri 
în cîteva minute, Al. /Marmara și N. 
Dragomir, a căror ciocnire a ținut în
cordată atenția spectatorilor pînă . la 
gongul final.

Lucruri mai puțin îmbucurătoare ar 
fi de spus despre consacrații Al. 
Radu și I. Poalelungi, care s-au măr
ginit la un fel de „masaj" prietenesc, 
timp de zece minute, în ciuda aver
tismentelor arbitrului și a dezapro
bării tribunelor, — sau despre tînăra 
speranță Ștefan Stîngu, un luptător 
dotat cu forță excepțională, dar prea 
puțin dispus să se consume în dis
puta sportivă.

în ceea ce privește organizarea, 
amfitrionii au făcut cam tot ce pu
teau face — însă, la drept vorbind, 
poate că era cazul să se apeleze la o 
sală mai propice. Sîmbătă seara, de 
pildă, ar fi fost oare imposibil ca me
ciurile de baschet — două la număr
— să aibă loc la Dinamo, iar sala 
Floreasca să găzduiască luptele li
bere ? în aceeași ordine de idei, n-ar 
fi rău ca presa de specialitate să a- 
corde un interes sporit campionate
lor republicane de lupte libere și cla
sice, anunțînd, cel puțin in preziua 
galei, principalele întîlniri.

Oare „sportul celor puternici" me
rită mai puțină atenție decît — să 
zicem — boxul sau hocheiul ?

Dan DEȘLIU

Ș.ti-
Bucureșteim înscriu nou
(fază din meciul Știința Cluj — 

ința București)

O Două noi întîlniri contînd pentru 
competiția de rugbi „turneul celor 5 na
țiuni" s-au desfășurat sîmbătă. La Cardiff, 
echipele Țării Galilor și Franței au termi
nat la egalitate (11—11), după ce la pauză 
rugbiștii francezi au condus cu 11—3. Pe 
stadionul din „Murrayfield” reprezentativa 
Scoției, în mare formă, a dispus cu 15—6 
(10—0) do echipa Angliei. După disputarea 
acestor jocuri, pe primul loc în clasament 
se află Scoția și Țara Galilor cu cîte 6 
puncte. A mai rămas de disputat un singur 
meci (Franța-Irlanda), care nu mai poate 
influența primul loc în clasament. Conform 
regulamentului, competiția a fost cîștigată, 
la egalitate de puncte, de echipele Scoției 
și Tării Galilor.

® Cu prilejul campionatelor de natație 
ale R. D. Germane, care se desfășoară la 
* eipzig în bazin acoperit, înotătorul Egon 

ninger a egalat recordul european în 
\ de 100 m. bras, realizînd timpul de

cadrul unei reuniuni internaționale 
țre desfășurată la Szombathely 
ngară) au fost stabilite noi recor- 
liale de juniori. La cat. mijlocie, 

Czimek a obținut la stilul 
. kg, iar la „aruncat“ 163 kg. 
lifinalele probei de simplu din 
ului internațional de tenis de la 
, Bamfes l-a învins cu 6—3 ; 
pp iugoslavul Jovanovici, iar 
gat după trei ore în fața ita-

Steaua, dar mai ales Dinamo 
București nu se pot declara satisfă
cute de jocul prestat ieri, în meciu
rile cu C.S.M.S. și, respectiv, Știința 
Cluj. Punctele cîștigate în clasament 
își au desigur valoarea lor ; dina- 
moviștii, învingători la limită, sînt 
acum singuri pe primul loc în cla
sament, iar Steaua, prin victoria cu
cerită, a trecut pe locul trei după 
Progresul.

Pe drept cuvînt spectatorii aș
teptau ca cele două cunoscute echi
pe bucureștene, în componența că
rora se află majoritatea selecționa- 
bililor în lotul olimpic, să practice 
un fotbal pe măsura posibilităților 
pe care le au. Terenul a fost moale, 
e adevărat. Ploaia, persistentă și 
rece, a constituit un alt impediment. 
Oricum însă acestea nu pot scuza cî- 
tuși de puțin greșelile de , tehnică 
individuală, destul de numeroase și 
ieri, lipsa de orientare tactică în 
multe momente ale întrecerii, dezin
teresul față de joc, ca și ieșirile ne
sportive. Că jocul putea fi de cali
tate corespunzătoare o dovedește 
printre altele faptul că 
înscris în repriza secundă cîteva go
luri de toată frumusețea, că dinamo- 
viștii au avut și ei unele incursiuni 
pasionante, că una din echipele în
vinse (Știința Cluj) a impresionat 
în mod plăcut prin avîntul cu care 
și-a susținut șansa, prin claritatea 
și calitatea fotbalului practicat. 
N-am vrea să se creadă totuși că 
clujenii au dat ieri o lecție de fotbal. 
Ei au atacat cu curaj, au dominat 
majoritatea timpului, însă nu și-au 
văzut eforturile încununate de suc
ces datorită lipsei finalizatorilor. 
Este o carență serioasă a acestei for
mații, ai cărei componenți au do
vedit totuși că știu fotbal mai mult 
decît arată locul codaș ce-1 
echipa în clasament după 15

Victoria dinamoviștilor 
reșteni în fața clujenilor este 
tatul cîtorva perioade de dominare 
a primilor în repriza secundă. Au
torii celor trei goluri au fost Petru 
Emil șj Pîrcălab (pentru Dinamo), 
Alexandru Vasile (pentru Știința), 
învingătorii au arătat lipsuri seri
oase la înaintare. Nehotărîrea

Steaua a

SERIA I. Poiana Cîmpina — Me
talul Tîrgoviște 4—1 ; Flacăra Mo
roni — Știința Galați 2—0 ; Foresta 
Fălticeni — Știința București (amî- 
nat); Unirea Rm. Vîlcea — Chimia 
Făgăraș 2—2; Metalul București — 
Știința Craiova 2—1; Tractorul Bra
șov — Ceahlăul Piatra Neamț 0—1; 
Dinamo Bacău — C.F.R. Pașcani 
3—0.

Sala Floreasca din Capitală a 
găzduit ieri dimineață patru partide 
de baschet din campionatele repu
blicane. în cel mai spectaculos meci 
s-au întîlnit formațiile masculine Ra
pid și Dinamo. Echipa dinamovistă 
pornea favorită, mai ales că ju
cătorii feroviari se prezentau fără 
căpitanul echipei, Cristian Popescu, 
tiind accidentat. La sfîrșitul primei 
reprize scorul era 34—33 
tru

pen-
Dinamo. După pauză rolu

rile s-au inversat, Rapid fiind echipa 
care domină permanent. Jucătorii 
Predulea și Tursugian, ieri foarte 
buni, au fost principalii autori ai 
victoriei echipei rapidiste, reușind 
numeroase intercepții și pătrunderi 
pe cît de spectaculoase pe atît de 
eficace. Rapidul a cîștigat cu 65—61.

Celelalte rezultate ale întîlnirilor 
din sala Floreasca : Rapid-Voința 
Oradea (f) 101—41; Știința București- 
Mureșul Tîrgu Mureș (f) 82—53;
Știința Cluj-Știința București (m) 
68—59.

IS U G B I
Etapa a doua a campionatului re

publican a confirmat pe de o parte 
diferența de pregătire dintre echi
pele bucureștene și cele din provin
cie, iar pe de altă parte că noile

Hanului Pietrangeli cu 8—6 ; 2—6 ; 6—3 ; 
8—6 ; 6—4. în finala feminină, se vor în- 
tîlni jucătoarele Durr (Franța) și Ramirez 
(Mexico).

® Au început campionatele de atletism 
alo Australiei. în proba de 1 milă, Albert 
Thomas a stabilit un nou record australian 
cu timpul de 3’58’’3/10. Un alt record 
australian a fost înregistrat în proba de 
440 yarzi, cîștigată de Ken Roche în 
46’8/10.

o Pe pîrtiile stațiunii de sporturi de iar
nă de la Zakopane s-au disputat întreceri
le de schi din cadrul Memorialului „B. 
Czeh și I. Marusaj”. Proba de sărituri de 
la trambulină a revenit polonezului Iosef 
Preszbila cu 224 puncte. Cea mai lungă să
ritură a sa a măsurat 98,5 m.

PRONOSPORT
Concursul nr. 12 din 22 martie

U.T.A.-Rapid
Steaua-C.S.M.S. Iași
Dinarno Pitești-Progresul
Crișul-Steagul roșu
Siderurgistul-Farul
Dinamo București-Știința Cluj
Știința Timișoara-Petrolul 
Poiana-Metalul Tîrgoviște 
Milan-lnternazionale 
Roma-Bologna
Bari-Torino
Juventus-Lazio

a lui Pîrcălab, Ene, fragilitatea 
Ghergheli, ezitările de a șuta ale 
Frățilă au creat multe greutăți 

echipei campioane. Toate acestea au 
făcut ca greul jocului să-1 ducă a- 
părătorii. Din păcate, nu toți și nu 
totdeauna componență comparti
mentelor defensive au rezolvat cu 
corectitudinea cuvenită atacurile 
adversarului. Popa a folosit placaje 
ca la rugbi pentru a-1 opri pe S.i- 
monfi, Nunweiller IV a uzitat prea 
mult de intervențiile prin... alune
care etc.

Etapa a XV-a, rezultata tehnice :

Steaua — C.S.M.S. 5—1 (1—1) ; Di
namo București — Știința Cluj 2—1 
(0—0) ; U.T.A. — Rapid 0—1 (0—0) ; 
Crișul — Steagul Roșu 2—0 (0—0) ;
Dinamo Pitești — Progresul 3—2 
(1—0) ; Siderurgistul — Farul 1—0 
(0—0) ; Știința Timișoara — Petrolul 
1—0 (1—0).

29 martie

CLASAMENTUL
Dinanto București, 15 10 2 3 34 :14 22
Progresul 15 8 4 3 31 : 25 20
Steaua 14 8 1 5 38 : 24 17
Rapid 15 7 3 5 24 : 25 17
Petrolul 15 G 4 5 17 : 9 16
Farul 15 8 0 7 18 : 19 16
Crișul 15 6 3 6 15 : 21 15
Steagul roșu 15 6 2 7 20 : 19 14
Dinamo Pitești 15 6 2 7 17 : 22 14
C.S.M.S. 15 6 1 8 21 : 27 13
U.T.A. 14 5 2 7 15 : 18 12
Știința Cluj 15 5 1 9 19 : 25 11
știința Timișoara 15 5 1 9 18 : 24 11
Siderurgistul 15 4 2 9 12 : 27 10

Elapa a XVI-a, duminică

Brașov ; Steagul roșu — Știința 
miȘOara ; Araci : — - -

Tb 
__ ___ , _____ U.T.A — siderur- 
gistul ; București : Progresul — Di
namo București, Steaua — Rapid ; 
Pitești : Dinamo — Farul ; Ploiești : 
Petrolul — Crișul ; Cluj : Știința — 
C.S.M.S.

ocupă 
etape, 
bucu- 
rezul-

SPOR

în meciul Steaua-C.S.M.S., după 
un minut, Constantin înscrisese un 
gol ieșenilor. Se întrevedea o victo
rie categorică a primei formații. Re
plica C.S.M.S.-ului, destul de vigu
roasă, a făcut însă ca pînă în minu
tul 72, scorul să se mențină 1—1 
(Milea a adus egalarea în min. 29). 
Am asistat apoi la un joc mai inte
resant, Steaua fiind aceea care și-a

SERIA A II-A. A.S.M.D. Satu 
Mare — Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii 2—0 ; Mureșul Tg. Mureș — 
Flamura Roșie Oradea 3—0; A. S. 
Cugir — Jiul Petrila 2—1 ; C.S.M. 
Sibiu — C.F.R. Timișoara 0—0 ; Mi
nerul Lupeni — C.S.M. Reșița 2—0 ; 
C.S.M. Cluj — Minerul Baia Mare 
0—2; Arieșul Turda — Gaz Metan 
Mediaș 0—0.

modificări ale regulamentului de 
rugbi nu sînt îndeajuns de cunos
cute, atît de către jucători cît și de 
arbitri. Echipele Progresul și Gloria 
au terminat la egalitate (3—3), după 
ce la pauză scorul era tot 
(0—0). Unirea a reușit să-și 
dece victoria datorită unei 
condiții fizice, capitol la care 
Petroșeni este încă deficitară.
rul 9—3 (9—0) pentru bucureșteni. 
Meciul vedetă din cuplajul de pe 
terenul Unirea dintre Dinamo și Ști
ința Cluj a constituit un etalon al 
diferenței de pregătire. Chiar dacă 
scorul este prea sever, 43—0 (19—0), 
el reprezintă totuși un semnal de a- 
larmă pentru oaspeți. Aceasta nu a- 
tît din cauza proporției, ci datorită 
faptului că s-a văzut încă odată că 
Știința Cluj nu știe să treacă peste 
momentele cheie dintr-un meci. Di
namo a jucat bine, cu multe atacuri 
pe trei-sferturi. la care studențij au 
răspuns printr-un joc curajos atîta 
timp cît le-a permis condiția fizică. 
Scorul partidei a fost realizat mai 
ales cu contribuția lui Giugiuc și 
Rahtopol, care au înscris cele mai 
multe puncte pentru Dinamo.

Alte rezultate : Rulmentul Bîrlad- 
Steaua 0—3 (0—0) ; Știința Timișoa
ra-Ancora Galați 15—6 (9—3) ; Gri- 
vița roșie-C.S.M.S. Iași 12—6 (9—3).

egal 
adju- 
bune 

Știința
Sco-

BOX
Boxerii noștri selecționați în lotul 

olimpic se pregătesc intens în vede
rea deschiderii sezonului internațio-

Plutonul cicliștilor seniori £n timpul cursei de ieri pentru „Cupa Prima- 
verii". învingător la sprint — cehoslovacul Rudolf Schelbal.

impus stilul. Introducerea lui Pavlo- 
vici a adus echipei militare un plus 
de vitalitate și eficacitate (acesta a 
și înscris două frumoase goluri). La 
3—1 Steaua a insistat mult în ofen
sivă și, după cîteva combinații reu
șite, a mai înscris de două ori. Șutu
rile lui Jenei și Sorin Avram, puter
nice și bine plasate, n-au putut fi 
oprite de portarul ieșenilor.

Corespondențele primite din pro
vincie menționează că meciurile de 
la Oradea, Pitești, Timișoara, Ga
lați, Arad au prilejuit dispute 
prige, victoriile revenind 
cepție) echipelor gazde, 
echipa locală, după 
un moment dat cu 
cu greu victoria la 
Emil Martin care a 
de la Oradea (Crișul-Steagul Roșu), 
ne-a relatat : „Jocul s-a desfășurat 
în cele mai bune condiții. Ambele 
echipe au luptat 
Orădenii, 
bună, au 
alunecos 
Cei circa 
țeni prezenți ieri pe stadionul „Du
nărea“ au fost satisfăcuți de victo
ria echipei favorite care, prin punc
tul înscris în minutul 53 de Banu, la 
o greșeală a apărării constănțene, 
terminat victorioși cu scorul 
1—0. Victoria Științei Timișoara 
fața formației Petrolul Ploiești 
explică prin aceea că timișorenii 
atacat permanent, în timp ce ploieș- 
tenii n-au tras la poarta apărată de 
Curcan decît de două-trei ori.

a-
(cu o ex- 

La Pitești 
condus la 
a obținut

limită. Arbitrul 
condus partida

ce a
3—0,

pentru victorie, 
cu o condiție fizică mai 
putut face față terenului 

și au cîștigat pe merit'1. 
15 000 de spectatori gălă-

au 
de 
în 
se 
au

Ion DUMITRU

nai. Cu prilejul unei reuniuni 
monstrative, care a avut loc sîmbătă 
ia Uzinele „1 Mai" din Ploiești, se- 
lecționabilii au arătat în general o 
formă corespunzătoare. Dintre ei,
cel mai bine pregătit s-a dovedit a 
fi C. Buzuliuc, campionul țării la 
cat. muscă, care în viitoarele me
ciuri va evolua la cat. pană. O 
bună impresie au lăsat C. Ciucă 
(muscă), C. Crudu (cocoș), C. Nicu- 
lescu (semimijlocie), I. Dinu (u- 
șoară) și în special I. Mihalic (u- 
șoară), care s-a dovedit net supe
rior lui St. Popoacă și O. Baciu.

LUPTE
6 din cele 12 echipe care au inau

gurat ieri campionatul republican de 
lupte libere în sala Dinamo din Ca
pitală s-au întrecut cu dîrzeriie pen
tru întîietate. Luptătorii de la Stea
ua și-au impus net superioritatea, 7 
dintre ei cîștigînd toate întîlni- 
rile. Rezultate bune au obținut 
și luptătorii de la Dinamo, care 
au cîștigat atît în iața celor 
de la Siderurgistul Galați, cît și 
a celor de la Rulmentul Brașov. 
Sub așteptări s-au comportat spor
tivii reșițeni.

Iată rezultatele tehnice : Steaua- 
Progresul 14—2 ; Steaua-C.S.M. Re
șița 14—2 ; Progresul-C.S.M. Reșița 

Brașov14—2 ; Dinamo-Rulmentul
12—4 ; Dinamo-Siderurgistul Galați
11—5; Rulmentul Brașov-Siderurgis- 
tul Galați 10—6.

telefon). — De aici, 
Mediteranei, unde

TUNIS (prin 
de pe malul 
timpul este minunat (termometrul 
arătînd 22 grade), se va da luni ple
carea în cel de-al 5-lea tur ciclist al 
Tunisiei. Întrecerea se va desfășura 
pe un traseu lung de 1894 lcm, în 13 
etape, cu două etape contra crono
metru și o zi de odihnă. Startul se 
va da de la Bizerta, un frumos oraș, 
care de ieri găzduiește echipele a 
17 țări participante ; Algeria, Aus
tria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Maroc, Nor
vegia, Olanda, Polonia, România, 
Suedia, Tunisia.

Participarea numeroasă se expli
că prin faptul că acest tur constituie 
una din primele întreceri cicliste 
pentru amatori din actualul sezon. 
Majoritatea țărilor care și-au trimis 
echipele în turui ciclist al Tunisiei 
vor să folosească acest prilej pentru 
a verifica pregătirea sportivilor lor 
în vederea numeroaselor întreceri 
cicliste ale acestui an, mai ales pen
tru Jocurile olimpice de la Tokio.

Echipa țării noastre a sosit sîm
bătă seara la Tunis . La aeroportul 
El Aoina, sportivilor români li s-a 
făcut o frumoasă primire. Ei au fost 
apoi cazați într-un vechi castel aflat 
pe cornișa Mediteranei, la Bizerta. 
Conducătorul echipei române, Octa
vian Amza, a declarat ziariștilor la 
sosire că turul ciclist al Tunisiei va 
constitui pentru cicliștii români un 
bun prilej de pregătire acum la în
ceput de sezon și că ei se vor strădui 
să obțină rezultate bune în această 
frumoasă întâlnire. De altfel, ziarele 
tunisiene, care acordă un spațiu 
larg întrecerii, vorbesc elogios des
pre echipa țării noastre. Ziarul „La 
Presse“, de exemplu, scrie că una 
din echipele care au mari șanse este 
cea a Romîniei și că n-ar fi exclus 
ca cicliștii români să producă o sur
priză.

Cu tot timpul frumos de aci, ci
cliștii vor avea de parcurs un traseu 
extrem de dificil. In nordul Tuni
siei, spre malurile Mediteranei, ei 
vor întîlni foarte multe urcușuri, iar 
în sudul țării, spre deșert, unde 
drumurile sînt pline de praf, vor 
avea de înfruntat o temperatură 
mult mai ridicată.

Augustin BUMBAC

O Intervenție tardivă a Ieșenilor. 
Voinea — primul din slînga — a șutat 
(fază din partida Steaua-C.S.M.S. 
disputată pe stadionul „23 August" 

din Capitală).

Foto : R. Costin

ACTUAUWI POLOîfEZE
IMAGINI VARSOVIENE

noi schimbări. Ne uităm spre 
în locul ruinelor, care 
trecut mai aminteau încă 

pustiirea orașului de către

a-

Permanent asaltate de mulțimea 
vizitatorilor din țară și de peste ho
tare, lifturile Palatului științei și cul
turii abia prididesc să transporte 
spre terasă pe doritorii de a admira 
priveliștea capitalei R.P. Polone. Ds 
sus, orașul se aseamănă cu un poli
gon neregulat, tăiat aproape pe din 
două do firul Vistulei. Plivirea răz
bate pînă departe, iar cel ce. cu
noaște in permanență peisajul var- 
șovian constată că, în numai cîteva 
luni, pe harta capitalei s-au petre
cut 
est. 
nul 
de 
ocupanții hitleriști, azi se înalță în 
ritm rapid așa-numita fațadă de 
răsărit a orașului. Siluetele prime
lor blocuri din oțel, beton, aluminiu 
și sticlă sînt încă învăluite în păien
jenișul schelăriei. în jurul lor se ro
tesc brațele macaralelor. Cînd vor 
fi gata, aceste construcții vor înca
dra armonios clădirea Palatului cul
turii și științei, dînd în același timp 
un aspect modern centrului capita
lei. Planurile au fost realizate de 
colectivul de urbaniști și arhi- 
tecți de sub conducerea profeso
rului arhitect Z. Karpinski. Se 
vede construirea unor clădiri 
tre care unele vor avea 14, 18 
chiar 24 etaje — un adevărat 
samblu urbanistic cu locuri pen
tru parcarea vehiculelor și cu încru
cișări subterane de străzi.

Pînă la sfîrșitul acestui an, primul 
fragment, cuprins între aleea Jerozo- 
limșka și strada Widok, va fi com
plet gata — ne-a spus inginerul ar
hitect P. Turczynowicz. în următorii 
trei ani se prevede realizarea între
gului ansamblu, care se va întinde 
pe mai bine de o jumătate de 
metru lungime.

Să pătrundem și în subteran, 
sub o parte a pieței Palatului 
furii și științei s-a 
centrală. Luminile fluorescente îm- 
pînzite în dantelăria de aluminiu, 
dau o imagine nouă gării, scoțînd 
în relief pereții lucitori de marmu
ră. Constatăm că aici s-a rezolvat

pre- 
din- 
sau 
an

kilo-

Aici, 
cul- 

construit gara
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Duminică dimineața s-a înapoiat 
în Capitală Mihail Florescu, minis
trul industriei petrolului și chimiei, 
care, împreună cu un grup de spe
cialiști și experți, a făcut o vizită 
în Austria, la invitația ministrului 
comerțului și reconstrucției al Aus
triei, dr. Fritz Bock.

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost de față membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior. 
Ministerului Industriei Petrolului și 
Chimiei, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

A fost prezent dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei la București.

mor mari personalități
ale aujlurii universal©

La recomandarea Consiliului Mondial 
al Păcii, în acest an în R. P. Română, 
ca și în alte țări, se sărbătoresc cîteva 
dintre marile personalități ale culturii 
universale. Printre aniversări se numără 
bicentenarul medicului și umanistului 
Cuban Tomas Romăy, care a adus o con
tribuție de seamă la apărarea sănătății 
poporului său. Se vor sărbători bicen
tenarul morții pictorului și criticului de 
artă William Hogarth, pionier al realis
mului englez, 150 de ani de la moartea 
compozitorului venezuelian Jose Angel 
Lamas, 900 de ani de la moartea filo
zofului, omului politic și poetului Abu 
Muhammed Ali Ihn Hazm, unul din cei 
mai originali gînditori din Spania, bi
centenarul morții filozofului coreean Li 
Ik (Sung Ho), centenarul nașterii reve
rendului Anagarika Dharmapale, luptă
tor pentru independența Ceylonului yi 
renașterea culturii naționale ceyloneze.

In rîndul marilor scriitori și poeți 
care vor fi sărbătoriți în acest an se

Arta de a organiza
(Urmare din pag. I-a)

cereale, o- 
s-au com- 
trimise de

de 
a- 
la 
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fabricarea

fabricație a combinei de 
perațiile s-au înmulțit și 
plicat. Reperele trebuiau 
la o linie la alta, creînd inconvenien
tele arătate mai sus. Reorganizarea 
sectorului dievenise necesară.

Această prroblemă a fost discutată 
acum cîțiva ani la o plenară a co
mitetului de partid. Pentru rezolvarea 
ei, tehnologii și cei de la secția me
canică s-au apucat de luciu. 
Exista o experiență mai veche în 
uzină, de organizare în „circuit în
chis" a fabricației, la atelierul 
transmisii cardanice. Ea trebuia 
daptată la noua situație, extinsă 
repere mai complicate. Sarcina 
era ușoară. Trebuia găsit un sistem 
de organizare elastic, potrivit tutu
ror nevoilor uzinei, a cărei produc
ție nu so limita numai la 
combinelor.

Toate reperele care 
lucrau în sector au fost 
cinci „familii". în funcție 
familii de repere, ce aveau carac
teristici asemănătoare, au fost alcă
tuite cinci linii de fabricație, cărora 
li s-au repartizat mașinile necesare. 
Aici a ieșit la iveală iscusința de a 
organiza a specialiștilor de la „Se
mănătoarea". Ei n-au inventat ni
mic nou, uimitor, ci au știut să 
aplice cu pricepere niște principii 
moderne de organizare a producției 
la situația reală din uzină, în așa fel 
îneît, prin mutarea unor mașini 
dintr-un loc în altul, să se obțină a- 
vantaje maxime. întreaga acțiune s-a 
desfășurat în mers, fără să aducă 
perturbări în activitatea secției. Or
ganizația de partid a antrenat gru
pele sindicale, în ședințele cărora 
s-au dezbătut obiectivele reorganl- 

se pre- 
grupate în 
de aceste

problema descongestionării circula
ției — peroanele de sosire și 
care fiind construite separat.

ple-

S-Â ftWTAT UN CUPTOR

O oră și jumătate a durat tensiu
nea.

Nu de mult, la Huța „Pokoj", una 
din cele mai vechi topitorii din ba
zinul silezian, s-a întîmplat un eve
niment deosebit. Un nou cuptor, greu 
de 2 300 tone, înalt cît o clădire cu 
22 etaje, avînd o capacitate de 483 
metri cubi, trebuia urnit din loc și 
împins la o distanță de 20 metri de 
unde fusese ridicat pentru a înlocui 
un vechi cuptor.

Scoaterea din funcțiune a vechiu
lui cuptor șf construirea în locul său 
a unuia nou ar fi durat, în condi
țiile de acolo, 130 de zile. Se punea 
problema evitării unei asemenea în
treruperi a producției. Soluția cea 
mai favorabilă era construirea nou
lui cuptor alături de cel vechi și 
apoi „înlocuirea" lui, fără ca în mod 
practic acesta din urmă să-și în
trerupă producția.

Planurile au fost elaborate cu 
sprijinul specialiștilor de la Acade
mia de mine și siderurgie din Cra
covia și ai politehnicii sileziene din 
Gliwice. Operațiile au fost conduse 
de un grup de 45 tehnicieni și ingi
neri, în frunte cu inginerul țan Sto- 
klosa. Dirijat din cele 40 de puncte 
speciale centimetru cu 
mai întîj au fost puse 
coloana și platforma 
apoi pe role de oțel a 
alunece însuși cuptorul, 
durat de la ora 14,30 
Reușita a fos* deplină.

CERAMICA DIN KIELCE

centimetru, 
în mișcare 
cuptorului, 
început să 
Operația a 

la ora 16.

cumîn „țara munților bătrîni", 
este denumită regiunea poloneză 
Kielce, pămîntul și-a dezvăluit, ne
contenit, bogățiile sale. Pe lingă mi- 
nereurile de fier, aramă și plumb, 
zăcămintele de pirită și piatră de 
var. gresie, caolin, marmură, dolo- 
mită și gips, . cunoscute dinainte, 
s-au descoperit în ultima vreme ca
riere de silex, vechi de 3 500—4 000 
ani, iar pe malurile Vistulei, geolo
gii au dat la iveală bogate zăcămin
te de sulf.
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Duminică dimineața s-au înapoiat 
în Capitală tovarășii Martin Isac, 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, membru al Comitetului 
Executiv al Federației Sindicale 
Mondiale, și Larisa Munteanu, secre
tar al C.C.S., care au participat la 
lucrările celei de-a 27-a sesiuni a 
Comitetului Executiv al F.S.M,, ce a 
avut loc la Sofia între 18 și 20 mar
tie a.c.

La sosire, în Gara de Nord, au fost 
prezenți tovarășii Elena Lascu și Va
sile Mușat. vicepreședinți ai C.C.S., 
secretari și activiști ai C.C.S.

(Agerpres)

află scriitorul american Nathaniel Haw
thorne, Vuk Karadjici, creatorul litera
turii și limbii sîrbe moderne, poetul și 
publicistul ungur Madäch Imre, poe
tul romantic brazilian Goncalves Diaz 
— de la moartea cărora se împli- 
neso 100 de ani. Printre aniversările a- 
nului, vor fi marcate împlinirea a 150 
de ani de la nașterea poetului rus 
Mihail Lermontov, a 250 de ani de la 
nașterea pionierului literaturii realiste 
lituaniene Kristionas Donelaitis, cente
narele scriitoarei clasice germane Ri
carda Huch și scriitorului revoluționar 
ucrainean Mihail Koțiuhinski. De ase
menea, se vor sărbători în acest an 50 
de ani de la moartea publicistului so
cialist francez Jean Jaurès, fondatorul 
ziarului „1‘Humanité", precum și 50 de 
ani de la moartea scriitoarei yi luptă
toarei pentru pace austriece Berta von 
Suttner și a criticului și istoricului lite
rar brazilian Sylvio Romero. (Agerpres)

zării. Muncitorii au făcut numeroase 
propuneri.

încă din primele luni după luarea 
acestor măsuri, productivitatea a 
crescut considerabil. Aceasta se ex
plică, în primul rînd, prin eliminarea 
transporturilor inutile. Față de indi
cele de 100 pentru 1960, productivi
tatea muncii s-a ridicat la 118 în 1961, 
126 în 1962, la 132 în 1963. Dar cu a- 
ceasta nu au fost epuizate rezervele 
interne ale noului sistem. Productivi
tatea continuă să înregistreze o 
curbă ascendentă. Sporul continuu al 
productivității se realizează prin pu
nerea în valoare a unor noi factori, 
declanșați de adîncirea unor mă
suri prevăzute și la începutul anului 
1964 cum sînt : specializarea munci
torilor într-un anume 
ții, creșterea rolului 
urmărirea procesului 
(fiindcă acum el își 
toată atenția asupra
singure familii de piese avînd astfel 
posibilitatea să urmărească mai 
bine munca oamenilor, precum și 
calitatea muncii). Așa se face că as
tăzi s-a ajuns în secția mecanică la 
un nivel tehnic mai înalt al pro
cesului de producție — ceea ce con
stituie una din urmările cele mai 
importante ale reorganizării efec
tuate.

în lumina acestor rezultate, expe
riența dobîndită de Uzina „Semănă
toarea" are o semnificație mai largă. 
Ea demonstrează, concret și convin
gător, că o bună și chibzuită orga
nizare, făcută cu pricepere și talent, 
scoate la iveală numoroase rezerve 
interne de îmbunătățire a calității și 
a indicilor economici, constituind o 
pîrghie a ridicării nivelului produc
ției, a folosirii cu randament maxim 
a tehnicii moderne.

gen de opera- 
maistrului în 
de producție 
concentrează 

fabricării unei

Tocmai pe aceste pămînturi, bo
gate în minereuri și luturi speciale, 
s-au așezat vechii meșteșugari în 
arta olăritului, făurind cunoscuta 
ceramică de Kielce, artă despre care 
se afirmă că ar data pe aceste me
leaguri de peste o mie de ani.

Caracteristica ceramicei din Kielce 
constă, în primul rînd, în marea va
rietate a formelor, în minunatul 
smalț colorat în verde, brun și gal
ben, ca și în folosirea pe multe 
obiecte a ornamentelor imprimate, 
în locul celor pictate, ori lipite pe 
lutul crud. O altă specialitate a ce
lor din Kielce este ceramica nesmăl
țuită, arsă la roșu sau negru.

Nu de mult, am avut prilejul să 
fac un popas în localitatea Uza, ves
tită în regiune pentru iscusința meș
terilor de aici, fată o bogată colecție 
de oale, vase de flori cu siluete 
elegante, moderne, altele amintind 
de amforele antice, butelii largi sau 
înalte, vase perechi unite printr-o 
singură toartă, talere, căni etc. Fie
care obiect vădește grija deosebită 
a creatorilor pentru forma lui, pen
tru frumusețea ornamentației inspi
rate din motive populare.

Ceramiștii din Uza s-au speciali
zat, îndeosebi, în crearea de figu
rine. Autoarea figurinei care înfăți
șează eroul unui basm popular — 
„Twaidowski na kogucie" (Twar- 
dowski călare pe cocoș) — Jadwiga 
Kosiarka, continuă bogata tradiție 
a familiei sale, specializată în 
sculpturi de ceramică. Lucrările ei 
se remarcă prin realism și colorit o- 
riginal.

Un alt creator de talent este octo
genarul Stanislaw Pasztukiewicz 
care realizează, printre altele, intere
santele .'.Dwojaki" — două vase li
pite și unite printr-o toartă comună.

Figurina „Curcanul înfoiaf, 'exe
cutată cu măiestrie și delicatețe de 
Wincsnty Kitowski, atiage 'atenția 
prin marea precizie în realizarea 
formei și obținerea unei ample game 
de culori.

Bogata fantezie, îmbinată cu Inte
resai pentru viața și munca oame
nilor, inspiră pe maeștrii din Kielce 
în crearea unor adevărate obiecte 
de artă, pline de sensibilitate și 
poezie.

Gh. GHEORGHIȚĂ
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Situația din Cipru 
întrevederi la Geneva pentru desemnarea 
unui mediator el O. H. Ü.

GENEVA 22 (Agerpres). — Secre
tarul general ai O.N.U., U Thant, 
care se află la Geneva pentru a 
prezida deschiderea Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, 
a avut duminică o întrevedere cu 
ministrul de externe canadian, Paul 
Martin, in legătură cu situația din 
Cipru. Agenția France Presse anun
ță — referindu-se la surse ale dele
gației canadiene la conferință — că 
există posibilitatea ca generalul 
Burns, șeful delegației canadiene la 
lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, să fie 
ca mediator al O.N.U. în 
cipriotă.

Luni, U Thant urmează
întrevedere cu generalul indian 
Gyani, care a fost numit comandant 
al forței O.N.U. pentru Cipru.

Din Atena se anunță că G. Melas, 
ministrul grec al comerțului, urmea
ză să-1 întîlnească la Geneva pe 
ministrul de externe turc, Erkin.

desemnat 
problema

să aibă o

QUEBEC 22 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că sîm
bătă a plecat spre Cipru ultimul 
eșalon compus din 10Ü0 de soldați 
canadieni, afectat forțelor O.N.U. în 
Cipru. Cu acest transport se 
cheie deplasarea regimentului 
trimis în Cipru.

NICOSIA 22 (Agerpres). — 
Trachona, suburbie a Nicosiei, a 
bucnit sîmbătă seara un schimb 
focuri între ciprioții greci și ciprio- 
ții turci, anunță agenția France 
Presse. Pe de altă parte, agenția 
semnalează lupte între greci și turci 
în apropiere de portul Kyrenia, în 
nordul Ciprului, unde o arteră im
portantă de circulație se află în 
prezent în mîinile ciprioților turci.

NEW YORK 22 (Agerpres). — La 
21 martie a sosit la New York Ky- 
prianu, ministrul afacerilor externe 
al Ciprului. La sosire, el a declarat 
că vizita sa este în legătură cu în
deplinirea rezoluției Consiliului de 
Securitate în problema cipriotă.

î n-
22

La 
iz- 
de

După cum relatează agențiile de pre
să, la 22 martie, Adunarea Șeicilor, cea 
mai înaltă autoritate constituțională a 
Arabiei Saudite, s-a reunit în încerca
rea de a aplana diferendul dintre 
regele Saud și primul ministru, emirul 
Feysal. Este pentru a doua oară cînd 
Adunarea Șeicilor trebuie să se pronun
țe în conflictul dintre aceștia.

Regele Saud fusese constrîns, din 
1958, printr-o hotărîre a membrilor 
familiei regale, să renunțe la prerogati
vele lui. Apoi el a plecat „într-o călă
torie“ în Europa, puterea executivă 
fiind preluată de Feysal. In luna ianua
rie, anul acesta, regele Saud, care a 
participat la Conferința șefilor de state 
arabe, și-a făcut cunoscută hotărîrea 
de a-și relua drepturile de conducător 
unic al țării. Feysal a respins cererea 
lui Saud. După cum transmite France 
Presse, în țară domnește calmul, pri
mul ministru Feysal și sprijinitorii săi 
controlează întreaga situație.

PROPUNERI ALE S.U.A.
PENTRU REGLEMENTAREA
DIVERGENTELOR CU PANAMA

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Johnson, a 

dat citire sîmbătă în fața corespon
denților de presă, la Casa Albă, u- 
nei scrisori adresate președintelui 
Organizației Statelor Americane. în 
scrisoare se arată că Johnson 
numi un reprezentant 
Statelor Unite, 
împuternicirile 
tratativelor cu 
tului Panama, 
și-a exprimat 
baza pentru reglementarea 
gențelor dintre S.U.A. și Panama.

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților, Johnson a spus că, îna
inte de începerea tratativelor, tre
buie restabilite relațiile diplomatice 
dintre cele două țări. El a răspuns 
și la o serie de alte întrebări puse 
de ziariști.

va 
special al 

dispunînd de toate 
necesare, în vederea 
reprezentanți ai sta- 
Președintele S.U.A. 
speranța că există 

diver-

Angajamente fi dezacorduri
După refuzul Bonn-ului de a accepta planul Mansholt

Ziarul „PARIS JOUR" califică re
fuzul Eonnului de a accepta planul 
Mansholt, privitor la prețurile pro
duselor agricole, drept „o lovitură 
sub centură pentru Piața comună".

Sub titlul „O nouă criză agrară", 
ziarul scrie : „O asemenea atitudine 
contravine angajamentelor asuma
te de guvernul de la Bonn și de 
partenerii săi din Piața comună. Cei 
șase au căzut de acord să stabi
lească prețul griului înainte de 15 
aprilie. Săptămîna viitoare, la în-

H. Wiîson

despre economia britanică

a miniștrilor 
indică furtu- 
guvernul ie-

tîlnirea de la Bruxelles 
agriculturii, barometrul 
nă. Dînd roata înapoi, 
deral riscă să declanșeze o nouă 
criză a Pieței comune în domeniul 
agriculturii"

Ziarul explică atitudinea guvernu
lui vest-german prin considerente 
electorale. „Cancelarul Erhard, scrie 
ziarul, nu ar dori ca, înainte de 
legerile generale din septembrie a- 
nul viitor, țăranii să fie împinși 
lagărul opoziției".

a-

în

V8Z8ÏA LA PEKIN A DELEGAȚIEI
P. C. DIN JAPONIA

TOII Mill SI «NUME

Declarațse a guvernului sovietic despre 
finanțarea unor operațiuni aie O.N.U.

LONDRA 22 (Agerpres). — Lide
rul laburist, Harold Wilson, luînd 
cuvîntul la Edinburg s-a referit la 
unele probleme ale economiei en
gleze, menționînd că situația eco
nomică a Marii Britanii continuă 
să rămînă nemulțumitoare. Din 
1955, a spus el, producția națională 
crește mult mai lent decît a altor 
țări. Wilson a relevat că ritmul 
creșterii producției engleze este mai 
mic decît al U.R.S.S.

PEKIN 22 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : La 21 martie, Liu 
Șao-ți și Ciu En-lai, vicepreședinți 
ai C.C. al Partidului Comunist Chi
nez, și Den Siao-pin, secretar general 
al C.C. al P.C. Chinez, au primit 
delegația Partidului Comunist din 
Japonia, condusă de Satomi Haka- 
mada, membru în Prezidiu, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
Japonia, care vizitează R. P. 
neză.

La convorbiri au participat
Cijen, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, Kan Șen, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, și alți reprezentanți ai P.C. 
Chinez.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

din 
Chi

Pin

NEW YORK 22 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că reprezen
tanța U.R.S.S. la O.N.U. a dat publi
cității o declarație a guvernului so
vietic în legătură cu faptul că, în ul
timul timp, în unele cercuri de la 
O.N.U. se discută despre refuzul U- 
niunii Sovietice de a participa la 
cheltuielile necesitate de operațiu
nile O.N.U. în Orientul mijlociu și 
în Congo. Guvernul sovietic arată 
din nou că răspunderea pentru li
chidarea consecințelor agresiunii, 
inclusiv consecințele financiare, tre
buie să revină acelor țări care au 
săvîrșit acțiunile agresive și acum 
încearcă să folosească O.N.U. drept 
paravan pentru acoperirea politicii 
lor colonialiste. Tocmai de aceea, U- 
niunea Sovietică nu participă și

guvernului sovietic 
că, întrucît Carta 

că hotărîrile privi-

Sesiunea Secretariatului 
Consiliului 
ai țărilor 
și Africa

de solidaritate 
din Asia

in- 
fi- 

fi

va participa la cheltuielile pentru 
operațiile O.N.U. în Orientul mijlo
ciu și în Congo.

în declarația 
se menționează 
O.N.U. prevede
toare la acțiunile de sprijinire a pă
cii și securității internaționale, 
clusiv stabilirea condițiilor de 
nanțare a acestor acțiuni, pot
luate numai de Consiliul de Secu
ritate și întrucît hotărîrile privind 
acoperirea cheltuielilor pentru ope
rațiunile O.N.U.. în Orientul mijlociu 
și în Congo au fost adoptate ocolin- 
du-se Consiliul de Securitate, nu se 
poate prine problema ca cineva să 
fie obligat să suporte aceste cheltu-

ALGER 22 
nică s-a deschis la Alger cea 
6-a sesiune a Secretariatului perma
nent al Consiliului de solidaritate al 
țărilor Asiei și Africii.

Deschizînd sesiunea, Ahmed Ben 
Bella, președintele Republicii Alge
riene Derrfocratice și Populare, a che
mat pe participanții ia sesiune să 
sprijine mișcările de eliberare na
țională din Angola, Mozambic, Rho
desia de sud și Africa de sud, pre
cum și lupta popoarelor din sudul 
Arabiei pentru independență.

(Agerpres). — Dumi- 
de-a

țe plenare, precum și 5 comitete de 
lucru ; un al 6-lea urmează ,șă fie 
constituit ulterior pentru redactarea 
și adoptarea actului final al confe
rinței. Conferința va avea un preșe
dinte, 27 de vicepreședinți împărțiți 
pe regiuni geografice, precum și 
președinți de comitete.

Palatul Națiunilor, așezat în vesti
tul și minunatul parc de pe malul 
lacului Leman, se pregătește să facă 
față acestei neobișnuite aglomerări, 
întrucît nu are capacitatea sediului 
O.N.U. jdin New York, s-a prevăzut 
o strictă limitare a membrilor dele
gațiilor (8 de fiecare) pentru ședin
țele plenare, ceea ce înseamnă un 
total de 984 de persoane în cea mai 
mare sală a clădirii. De altfel, nici 
ziariștii, care au și început să mișune 
pe săli și culoare, nu au obișnuitele 
condiții : telefoanele și telexurile 
sînt puține, iar cele două săli de lu
cru destinate lor, dintre care una 
improvizată intr-un colț din holul 
delegaților, se dovedesc de pe acum 
neîncăpătoare, ceea ce îi face să re
grete cunoscuta Casă a Presei.

Cu mult interes este așteptată 
ziua deschiderii, luni după-masă la 
ora 14,45 (ora locală). La această 
primă ședință va lua cuvîntul secre
tarul general al O.N.U., U Thant, iar 
președintele Confederației Elvețiene, 
Ludwig von Moos, va saluta confe
rința. Potrivit programului, va urma 
alegerea președintelui conferinței, a- 
doptarea procedurii, precum și con
stituirea comitetelor. Activitatea nu 
se va limita desigur la ședințe și la 
încăperile din Palatul Națiunilor. De 
pe acum, agendele delegațiilor sînt 
pline de programe ale întîlnirilor 
reciproce. Geneva constituie un ca
dru potrivit întîlnirilor internațio
nale, și de aceea delegați și ziariști, 
sosiți aci, își exprimă încrederea că 
problemele dezvoltării comerțului 
internațional vor fi larg dezbătute, 
spre succesul acestei întîlniri și în 
folosul cauzei păcii și prosperității 
popoarelor.

înșirați de-a lungul falezelor și în 
parcuri, platanii cu brațe dezgolite 
și cu straniile lor siluete înfruntă 
de cîteva zile o vreme ploioasă. 
Sîmbătă, însă, au apărut primele 
înseninări promițătoare. în depre
siunea dintre Alpi și lanțul Jura, 
primăvara dă semne neîndoielnice.

L. RODESCU
GENEVA, 22 martie.

Pitorescul oraș de la poalele Alpi- 
lor va fi, începînd de luni, gazdă os
pitalieră Conferinței O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare.

Spre Geneva secolului XIII înce
puseră a se deschide căi de gervale 
(căruțe mari cu coviltir) cu mărfuri. 
Mica așezare de pe malul Lemanu- 
lui, cu numai cîteva mii de locuitori, 
a devenit cu timpul tîrg vestit, unde 
se întîlneau la schimb mărfurile mai 
multor burguri ale Europei. Bîntuiau 
pe atunci certuri și războaie lungi 
caracteristice evului mediu și ne
guțătorii găseau aici, la Geneva, vre
melnic, refugiu pentru vînzare și 
cumpărare, încheiau înțelegeri, legau 
prietenii.

Au trecut secole și în tradițiile ge- 
neveze au intrat și întîlnirile inter
naționale de natură politică : confe
rințe ca cea care a pus capăt războ
iului din Vietnam din 1954, ca cea 
a Laosului, a dezarmării, și întîlniri 
la nivel înalt, au coincis sau au al
ternat cu negocieri economice mul
tilaterale, cu lucrările Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Europa, cu 
expoziții sau tîrguri internaționale, 
de felul actualului Salon internațio
nal al automobilului înscris anual 
pe agenda geneveză.

Marea conferință pentru comerț și 
dezvoltare va avea șt ea loc conco
mitent cu lucrările Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare; adunarea 
Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.) și-a încheiat de două zile 
lucrările.

Dar afluxul delegațiilor străine a- 
bia a început. Șuvoaie de mașini a- 
duc zilnic de la aeroportul Cointrin 
și de la gara Cornavin sute și sute 
de participanți la Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare care se 
deschide luni. Sosesc mereu, de la 
începutul săptămînii, din toate re
giunile globului, numeroase delegații, 
multe din ele fiind eșalonate în 
cite două sau trei grupuri. Cifrele 
preliminare prevăd aproximativ 
1 500 de delegați și cîteva sute de 
corespondenți de presă, care au și 
început să aglomereze hotelurile și 
pensiunile; și asta înainte încă de 
începerea sezonului turistic. O ase
menea întrunire este fără precedent 
în analele geneveze și unele ziare, 
încercînd să-i redea plastic dimen
siunile, o numesc 
„Conferință gi
gant“.

In multe pri
vințe conferința 
la care ne refe
rim se aseamănă 
cu sesiunile Adu
nării Generale a 
O.N.U. Ca partici
pare le și întrece, 
fiindcă aici vor fi 
reprezentate 123 
de țări, cu 10 mai 
mult decît numă
rul membrilor 
O.N.U. Similară 
este și procedura 
lucrărilor : ședin

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Oamenii de știință sovietici au 
reușit să „privească“, pînă la 500 
—600 km în adîncul planetei 
noastre. Geofizicianul Andrei Ti
honov, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
a elaborat o metodă de sondare 
electromagnetică a pămîntului la 
mare adîncime. Metoda se ba
zează pe studierea oscilațiilor na
turale ale cîmpului electromag
netic al planetei.

Aceste oscilații sînt produse de 
procesele ce au loc în atmosferă 
și ionosferă sub influența activi
tății solare. Oamenii de știință 
trebuie să aștepte cîteva ore și 
uneori chiar cîteva 
primească răspuns 
electromagnetice.
la semnale sînt înscrise pe o pe
liculă fotografică specială. Da
tele obținute dau posibilitate să 
se explice cum s-a schimbat re
zistența electrică a 
restre, care sînt 
sale fizico-chimice, 
etc.

Anul acesta vor fi 
geofizice complete 
giune care se întinde de la Marea 
Baltică pînă la Marea Neagră.

se topesc

zile, pînă să 
la semnalele 
Răspunsurile

scoarței te- 
proprietățile 
temperatura

făcute studii 
într-o re-

Palatul Națiunilor din Geneva

Abdallah As-Sallal, președintele Republicii Arabe Yemen, aflai 
vizită în Uniunea Sovietică, rostește cuvîntul de salut la sosirea sa la 

Moscova.

Președintoie Mexicului, Lopez Mateos, întrețimndu-se cu generalul de 
Gaulle, care a vizitat săptămina trecută Mexicul.

emoționează : De
și gloanțe, munci-

O imagine care 
parle de bombe 
tori ciprioți — greci și turci — mun
cesc Iaoialtă într-unul din porturile 

insulei.

Junta mihtara de la Saigon și-a a- 
les un Comitet executiv din 6 ge
nerali, în frunte cu Nguyen Khanh, 
șoful guvernului. Agenția France 
Presse consideră că această reorga
nizare a fost hotărîtă de Khanh spre 
a dovedi „prinir-o măsură specta
culoasă" că „se bucură" de sprijinul 
întregii armate. A.F.P. adaugă că 
în ultimele săptâmîni acțiunile gu
vernamentale au fost viu criticate la 
Saigon. Fotografia din dreapta înfă
țișează un episod din cursul recente
lor lupto de la Tan Chan : sanitarii 
culeg soldați guvernamentali grav 
răniți în ciocnirile cu detașamentele 

de patrioțl.

• ■
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Demonstrație în capitala Republicii 
Populare Zanzibar. Poporul își mani
festă aprobarea față de măsurile 
noului guvern, printre care dreptul 
acordat de către Consiliul revolu
ționar președintelui Karume de a 
proceda la coniiscarea oricărei pro
prietăți fără compensații. (Fotografia 

din stingă)

Ziarul englez „TIMES" publică o co
respondentă în care se relatează :

„Oricum i s-ar schimba numele, An
tarctica va rămîne tot atît de friguroasă 
ca și în trecut. Dar dincolo 
Antarctic s-au întîmplat lucruri 
și recenta schimbare de nume 
constituie probabil cea mai 
ninsulă din lume — acum se va numi 
Peninsula Antarctica — este doar 
din ele.

Lucrurile s-au început odată cu 
Geografic Internațional în 1957—58 
colaborarea dintre diferitele expediții ști
ințifice în Antarctica s-a bucurat de atî- 
ta succes, încît în 1959 a fost semnat 
tratatul Antarctic, prin care regiunea a 
devenit b zonă demilitarizată.

Scopul urmărit prin tratat era de a 
îndepărta războiul rece de Antarctica.

Ceea ce a trecut aproape neobservat 
în perioada semnării tratatului este că 
savanfii înșiși erau întru totul de acord 
să colaboreze sincer. Iar acum, aceștia 
declară că după semnarea tratatului lu
crurile au mers din ce în ce mai bine. 
In prezent, de pildă, echipei engleze 
bazată în Insula Stonington i s-a alăturat 
un geolog sovietic, iar împreună cu e- 
chipa sovietică bazată la Novolazarevska- 
ia călătorește și un glaciolog britanic. 
(După cum s-a mai anunțat în presă, 
expediția sovieto-franceză de glaciologi 
care a părăsit stațiunea „Vostok-1 " în 
direcția observatorului „Mirnîi” a reușit 
să parcurgă 1 000 de km și se află în 
prezent la 400 km de destinație — n. r.).

Toate echipele sînt convinse că, da
torită stațiunilor radar și altor mijloace 
de detectare pe care le posedă fiecare 
din ele, nici una din echipele din Antarc
tica n-ar putea stabili centre secrete. Se 
poate deci afirma că savanții din An
tarctica au lăsat de o parte suspiciunile 
unii față de ceilalți, își acordă reciproc 
liberul acces la stațiunile corespunzătoa
re, la toate informațiile științifice și a- 
nunfă în prealabil ceea ce au de gînd 
să întreprindă.

Recent, intre stațiunile sovietice și en
gleze a avut loc un schimb de inspecții 
formale, prevăzute de litera tratatului, 
deși se știe că datorită colaborării știin
țifice existente, diferitele echipe cunosc 
fiecare ceea ce se petrece la celelalte.

Esfe un caz — se arată în încheierea 
corespondenței — care ilustrează cum 
bunăvoința internațională generată de a- 
cest tratat poate duce la rezultate apre
ciabile".
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SC URTE
CELEABINSK. Cu cele două 

concerte date la Teatrul de Operă 
din localitate, basul Nicolaie Florei, 
solist al Teatrului de Operă și Balet 
al R. P. Romîne, și-a încheiat tur
neul în U.R.S.S. Artistul romîn și-a 
atras admirația spectatorilor prin 
măiestria sa vocală și artistică.

ATENA. în sala cinematografului 
„Esperos“ a avut loc la 22 martie o 
adunare publică consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a stabilirii re
lațiilor diplomatice dintre Grecia și 
U.R.S.S., la care au participat peste 
2 000 de persoane. Deputatul F. Ip- 
silanti, din partea partidului de gu- 
vernămînt „Uniunea de Centru", a 
vorbit despre relațiile greco-sovie- 
tice și realitatea internațională.

CAIRO. Ministerul Afacerilor In
terne al R.A.U. a dat publicității re
zultatele alegerilor în Adunarea na
țională. In cursul celor două alegeri 
de la 10 și 19 martie, în noul parla
ment au fost aleși 350 de deputați, 
dintre care 114 reprezintă pe mun
citori, 74 — pe țărani și 162 cele
lalte pături ale populației. Prima 
sesiune a Adunării naționale se va 
deschide la Cairo, la 26 martie.

TRIPOLI. O declarație a guver
nului Libiei a anunțat că regele 
Idris — în vîrstă de 94 de ani — a 
intenționat să abdice, dar în urma 
intervenției membrilor guvernului a 
hotărît să-și păstreze tronul.

PARIS. Paul Verges, primul se
cretar al Partidului Comunist din

ȘTIRI
Reunion, care deține și funcția de 
consilier general, a fost arestat și în
temnițat pe termen de trei luni pen
tru că a publicat acum trei ani arti
cole care n-au fost pe placul auto
rităților.

BERLIN. Președintele Republicii 
Populare Zanzibar, A. Karume, l-a 
primit la reședința sa pe Wolfgang 
Kisewetter, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R.D.G. în cursul 
convorbirii, desfășurate într-o at
mosferă de încredere reciprocă, a 
avut loc un schimb de păreri în le
gătură cu probleme internaționale 
actuale și au fost discutate probleme 
referitoare la lărgirea relațiilor eco
nomice și comerciale dintre cele 
două state.

ISKENDERUN. Cele 21 de vase 
aparținînd flotei militare turce, care 
au efectuat la 20 martie exerciții de 
tir și manevre în marea Mediterană, 
s-au întors la Iskenderun.

ROMA. 800 000 de muncitori a- 
gricoli dintr-o serie de regiuni din 
centrul și sudul Italiei au organizat 
o grevă de două zile, revendicînd 
încheierea unor noi contracte colec
tive, precum și înfăptuirea unei 
largi reforme agrare.

YOKOHAMA. Sîmbătă a fost a- 
dusă în Japonia, cu un vas special, 
cunoscuta statuie Venus din Milo. 
Statuia va fi expusă începînd de la 
7 aprilie la Muzeul de artă națională 
din Tokio.

Această intrare în tunelul St. Bernard dintre Italia și T 
inaugurat la 19 martie, se află la 1 875 m altitudine
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