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PE TEMELE ZILEI Din reziduuri ij-v"/-

FOLOSIREA JUDICIOASA produse valoroase

Mijloacele cu care este dotată ca
lea ferată, bogata experiență a ce
feriștilor permit să se obțină lună 
de lună indici superiori în exploata
rea parcului de locomotive și va
goane în continuă dezvoltare. Or- 
ganizîndu-și mai bine munca, întă
rind colaborarea cu întreprinderile 
beneficiare, ceferiștii au obținut în 
acest an noi ' realizări în întrecerea 
socialistă. In luna februarie sarcini
le de plan la exploatarea parcului 
rulant a fost depășit pe întreaga 
rețea de cale ferată cu 5,8 la sută 
față de plan. Comparativ cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
în acest an s-au realizat cu 
383 971 mii tone nete km în plus. 
La tone expediate, primele locuri 
sînt ocupate de ceferiștii din direc
țiile regionale Craiova și Timișoara. 
Pe întreaga rețea s-au expediat în 
plus aproape 1 410 609 tone, față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea producției întreprinde
rilor, buna aprovizionare a fabricilor 
și șantierelor noilor obiective aflate 
în construcție, a orașelor și satelor 
de pe întreg cuprinsul țării nece
sită transportarea pe calea ferată a 
unui volum tot mai sporit de măr- 
ftifi. Iată de ce se cere utilizată cit 
m?-, eficient întreaga capacitate de 
transport existentă. Folosirea cu in
dici ridicați a locomotivelor și a va
goanelor constituie principalul o- 
biectiv al activității ceferiștilor — o 
mare rezervă în acest domeniu fiind 
reducerea rulajului vagoanelor de 
marfă, indice sintetic al calității 
activității căilor ferate. îndeplinirea 
acestui indicator cere ceferiștilor să 
depună eforturi susținute pentru 
micșorarea în continuare a timpului 
de staționare a vagoanelor la ope
rațiile de încărcare-descărcare, să 
sporească viteza comercială, să ex
tindă marșrutizarea și acțiunea de 
remorcare a trenurilor cu tonaj spo
rit, pentru a putea transporta astfel 
un volum mai mare de mărfuri cu 
același parc de locomotive și vagoa
ne. In lunile februarie și martie ru
lajul vagonului de marfă a fost sim
țitor îmbunătățit.

Strîns legată de cerința utilizării 
cu eficiență maximă a parcului de 
material rulant este obținerea unei 
regularități exemplare a circulației 
trenurilor. Perfecționarea procese
lor tehnologice la compunerea și 
descompunerea trenurilor, revizia 
tehnică periodică și efectuarea unor 
reparații de calitate la locomotive 
și vagoane, respectarea riguroasă a

graficelor de parcurs, ridicarea con
tinuă a pregătirii tehnico-profesio- 
nale a ceferiștilor sînt mijloace 
importante de sporire a eficienței 
transporturilor pe calea ferată.

Pentru a face față cu succes sar
cinilor ce le revin, colectivele de ce
feriști din întreaga rețea au dato
ria să dovedească o și mai mare 
preocupare pentru reducerea pro
centului de parcurs gol al vagoane
lor de marfă — component al ru
lajului vagoanelor — care în acest 
an, pînă acum, nu este realizat în 
conformitate cu prevederile planu
lui. După calculele făcute, prin re
ducerea unui singur procent de 
parcurs gol se obține o îmbunătățire 
a rulajului vagoanelor cu 0,6 la 
pe rețeaua căilor ferate din 
noastră.

In unele direcții regionale — 
sînt cele din Cluj, Brașov, Iași — 
sînt încă mari rezerve nefolosite în 
ce privește colaborarea cu întreprin
derile beneficiare pentru realizarea 
indicatorului tone expediate și a 
timpului de încărcare-descărcare a 
vagoanelor. Majoritatea întreprinde
rilor care colaborează cu calea fe
rată se achită la timp de sarcinile 
privind descărcarea operativă a va
goanelor. Sînt totuși unele— ca baza 
de la Deva a Trustului regional de 
construcții Hunedoara, depozitele 
din Lupeni și Vulcan — care în mod 
frecvent provoacă blocarea frontului 
de descărcare a vagoanelor. Anul 
trecut, datorită întârzierilor în des
cărcarea vagoanelor s-au pierdut pe 
întreaga rețea un mare număr de 
ore. Și în acest an se semnalează 
astfel de practici dăunătoare. Iată 
cîteva exemple. Uzinele „Steagul 
Roșu" din Brașov au imobilizat 
100 vagoane, pierzîndu-se 3 531 
ore, întreprinderea șantiere con
strucții montaje a Ministeru
lui Industriei Petrolului și Chi
miei a ținut un timp nedescăr
cate în stația Slatina 117 vagoane, 
pierzîndu-se 733 ore. Astfel de ca
zuri influențează negativ buna des
fășurare a transporturilor pe calea 
ferată. Pe lîngă faptul că se plătesc 
locații — ceea ce încarcă nejustifi
cat prețul de cost — în același timp 
se imobilizează însemnate capacități 
de transport.

Prin evitarea unor asemenea si
tuații va spori eficiența transportu
rilor pe calea ferată, se va asigura 
îndeplinirea în bune condiții a sar
cinilor de plan. |

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — La 
Combinatul chimic Borzești rezultă 
în procesul de fabricație, alături de 
produsele principale, și numeroase 
produse secundare și reziduuri. Co
lectivul combinatului acordă o mare 
atenție valorificării acestor reziduuri, 
transformîndu-le în produse valo
roase. Unul din produsele secundare, 
care a început să fie recuperat și va
lorificat pe scară largă, este acidul 
clorhidric organic. Prin valorifica
rea acestui acid se obține clorura de 
calciu, întrebuințată în industria fri
gului, în industria chimică și în alte 
domenii.
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DIN TOATA ȚARA
In cinstea fruntașilor 
in întrecere

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri dimineață, în fotoliile din sala 
Teatrului muzical al Galațiului au 
luat loc cîteva sute de fruntași în 
întrecerea socialistă din întreprin
derile gălățene, împreună cu fami
liile lor. 6 formații artistice de a- 
matori — și ele fruntașe — au pre
gătit un frumos program dedicat 
fruntașilor în întrecere. In sală se 
aflau Petre Ariton, șef de brigadă, 
maistrul Petru Butuc, de la șantie
rul naval, mecanicul de locomotivă 
Constantin Muscă, filatoarea Euge
nia Gălățeanu de la întreprinderi
le textile și numeroși alți frun
tași. In întreprinderile gălă
țene strălucesc acum 2 230 de 
„stele" de fruntaș pe pieptul celor 
mai vrednici muncitori, ingineri și 
maiștri care s-au distins în între

cere. 196 de echipe și brigăzi 
se bucură de aceeași prețuire.

Fruntașii și brigăzile fruntașe au 
adus o însemnată contribuție la 
realizarea, în industria orașului, a 
unei productivități cu 8 la sută mai 
mari decît în 1962 și la obținerea 
de economii peste plan în valoare 
de aproape 42 000 000 lei în 1963. In 
prezent, fruntașii în întrecere din 
industria orașului Galați sînt un 
exemplu în muncă pentru realiza
rea angajamentelor luate în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei.

Flori pentru grădinile 
uzinelor

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — In 
aceste zile se amenajează spațiile verzi 
din incinta uzinelor brașovene. In sere 
s-au pregătit pentru plantat milioane de 
fire de flori diverse. Numai la Uzina de 
tractoare se vor planta pe alei și în 
parcurile din fafa uzinei peste 600 000 
de pansele, miozofis, petunii, tranda
firi, precum și arbuști ornamentali ; la 
Uzina „Steagul Roșu” numărul firelor de 
flori se ridică la 500 000, iar la „Rul- 
menful” — la 200 000. O frumoasă gră
dină de trandafiri se amenajează și la 
Uzina „Electroprecizia”. La acfiunea de 
amenajare și înfrumusețare a spațiilor 
uzinale participă mii de muncitori, 
tehnicieni și ingineri.

Peisajul Inspiră... Unul dintre pri
mii pictori amatori pe malul lacului 

Herăstrău
Foto ; Gh. .Vințilă

Paradă a modei la lași
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — In 

cursul zilei de ieri, Casa de cultură 
a sindicatelor din Iași a găzduit o 
paradă a modei. I.C.R.T.I.-Iași, în 
colaborare cu Fabrica de confecții 
și tricotaje din București și fabri
ca ieșeană de confecții, a prezentat 
peste 300 de modele noi de îmbră
căminte și încălțăminte pentru 
copii, femei și bărbați, în special 
pentru sezonul de vară și toamnă. 
Modelele prezentate completează 
cerințele contractuale ale organiza
țiilor comerciale pentru semestrul 
II al anului. Cu acest prilej a fost 
prezentată și o variată gamă de 
costume pentru plajă, precum și de 
pantofi, poșete, pălării etc. Nume
roși spectatori și-au consemnat pă
rerile și sugestiile în chestionarele 
înmînate cu acest prilej.

Indici superiori 
de valorificare

La sectorul de exploatare Cernatu 
din cadrul întreprinderii forestiere 
Brașov s-au luat o serie de măsuri 
pentru sporirea productivității mun
cii și realizarea unor indici superi
ori de valorificare a masei lemnoa
se. încă din faza de întocmire a de
vizelor de exploatare s-a preconizat 
ca depozitele din parchete să fie do
tate cu linii decovil. Astăzi aceste 
linii au fost montate în toate par
chetele sectorului Cernatu ; ele au 
dus Ia mărirea capacității de sorta
re. La aceasta se adaugă și folosirea 
funicularelor tip „Ciucaș“, prin care 
transportul lemnului se face în 
trunchiuri lungi și în „catarge". 
Sortarea efectuată, corect și operativ, 
cu fierăstrăul mecanic, duce la creș
terea indicilor de valorificare supe
rioară a masei lemnoase.

importante economii 
de piele

Croitorii în 
încălțăminte 
tală realizează importante economii 
de piele. Prin aplicarea unor meto
de perfecționate de croit — încadra
rea minuțioasă a tiparelor și însem
narea defectelor pielii pentru a fi 
ocolite la croit — s-au realizat, 
de la începutul anului, la atelie
rul confecții încălțăminte cusută 
prin ramă o economie de 94 900 
dm. pătrați de piele, iar la atelierul 
de încălțăminte vulcanizată o eco
nomie de 92 000 dm. pătrați piele, 
din care se pot croi 6 340 fețe ghete. 
La obținerea acestor economii au 
contribuit muncitorii D. Măgărdici, 
Gh. Crivea, Oprea Ștefan, D. Mitu- 
lici, Nicolae Juncu și alții. (De la 
Nicolae Militaru, coresp. voluntar).

piele de la Fabrica de 
„Pionierul" din Capi-

îndiguiri în lunca Brateșului
In lunca de jos a lacului Brațe? 

s-a deschis un nou șantier de îm
bunătățiri funciare. De-a lungul 
Prutului, de la Șivița și .pînă- la 
punctul pescăresc Ghimia, pe o dis
tanță de 19,5 km .se construiește un 
dig care va apăra de inundații mai 
mult de 10 000 hectare de pămînt. 
Toate lucrările sînt executate me
canizat. Pe șantier au fost aduse 
numeroase screpere, buldozere, gre-

dere-elevator și alte utilaje mo
derne de înaltă productivitate. Pa
ralel se lucrează la construcția al
tor două 
malurile 
cum și la 
sălcii din 
suprafața
hectare vor fi cultivate cu porumb 
chiar în acest an.

diguri de apărare pe 
Privalului-Ghimia, pre- 
defrișarea pădurilor de 

incinta îndiguită. Din 
îndiguită, circa 3 000

\Statiunile balneare
în prag de sezon

DEZVOLTAREA REȚELEI DE BALNEO-HZIOTERAPIE 
NOS RESURSE NATURALE PUSE ÎN VALOARE 
BAZINE HELIOTERME ARTIFICIALE 
URMĂRIREA EFICIENȚEI TRATAMENTULUI BALNEAR

oscilează în- 
Plajele lito- 

peste munți 
alb al zăpezi-

Aprilie, capricios, 
tre două anotimpuri, 
ralului sînt pustii, 
stăruie încă zăbunul 
lor. Poștașii aduc totuși și în aceste
zile ilustrate din stațiuni, deoarece 
multe dintre ele primesc oaspeți în 
toate anotimpurile. în vederea des
chiderii noului sezon se fac pregătiri 
intense, cu multe luni înainte. Pen
tru a informa pe cititori asupra sta
diului lucrărilor, asupra măsurilor 
luate în vederea perfecționării con
tinue a deservirii medicale din sta
țiuni, un redactor al ziarului nostru 
a avut o convorbire cu tov. dr. Ser
giu Ștefănescu, director ai Direcției 
balneo-climaterice din Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale. .

Ce ne puteți spune despre sta
diul pregătirilor pentru noul sezon ?

In majoritatea stațiunilor pregăti
rile se află într-un stadiu avansat. 
Au fost construite vile și pavi
lioane noi, dotate cu mobilier

Ce s-a întreprins pentru sporirea 
posibilităților de tratament balnear ? 

în tratamentul diferitelor afec
țiuni s-au dovedit deosebit de efica
ce lacurile helioterme. Avem lacuri 
naturale de acest fel la Sovata ' și 
Ocna Sibiului, dar acestea înseamnă 
încă puțin. Cu sprijinul cercetători
lor de la Institutul de balneologie și 
fizioterapie extindem bazinele helio
terme. în afara celor existente la Te- 
chirghiol și Gura Ocniței, vor mai 
putea fi folosite în acest an și cele 
amenajate la Slănic Prahova și Te
lega. Institutul și-a adus contribu
ția și la modernizarea, extinderea și

modern, posibilitățile terapeutice dotarea bazelor de tratament. în ul- 
au crescut prin punerea în va- timul timp au fost date.în exploa- 
loare a unor noi resurse naturale. Au 
fost amenajate și numeroase săli 
de tratament utilate cu aparataj 
medical nou. în prezent, preocu
parea principală este de a se crea 
toate condițiile care să asigure o 
bună deservire a oaspeților, din cli
pa cînd coboară din tren și pînă 
la plecare. Anul trecut au fost 
numai la cură balneară aproa
pe 400 000 de oameni ai muncii. 
Numărul lor va fi și. mai mare în 
acest an. Balneo-fizioterapia cunoaș
te la noi o largă dezvoltare. Rolul 
ei este atît de a însănătoși pe bol
navii cu afecțiuni cronice, de a ame
liora starea lor, cit și de a preveni 
îmbolnăvirile, cronicizările, compli
cațiile. Stațiuni ca Eforie-Nord, 
Mangalia, Borsec, Călimănești, Olă
nești, Govora, Victoria și altele stau 
la dispoziția oamenilor muncii în tot 
cursul anului.

Primăvara a poposit și in stațiunile balneare de pe Valea Oltului

tare noi izvoare de apă minerală 
la Călimănești, Olănești, Sîngiorz, 
secțiile de electroterapie din Buziaș, 
de electro și hidroterapie de la 
Herculane, pavilionul de tratament 
din Sinaia etc. La Bazna se lucrea
ză în prezent la mărirea debitului 
de apă' minerală prin forarea a șase 
izvoare noi, la Mamaia și Mangalia 
se modernizează policlinicile, iar la 
Borsec s-a dat în folosință un nou 
serviciu de radiologie. Capacitatea 
de tratament a sanatoriului Grand 
din Eforie-Nord se dublează prin 
crearea a două servicii de fiziotera
pie, la Căciulata au fost amenajate 
săli noi pentru băi de lumină, împa
chetări cu termofor, împachetări u- 
mede, masaje, împachetări cu para
fină. S-ar mai putea da și alte exem
ple care reflectă creșterea posibili
tăților de tratament. Se cuvine 
menționat încă un aspect. Aplicarea 
unui nou procedeu terapeutic pre
supune, de cele mai multe ori, exis
tența unei aparaturi noi. In ultima 
perioadă, stațiunile au fost dotate 
cu aparate moderne, de mare efica
citate. Printre ele amintesc galva- 
nostatele — folosite în combaterea 
reumatismelor cronice, nevralgiilor 
și nevritelor, a bolilor cronice ale a- 
paratului digestiv și cardiovascular; 
mesele vibratorii — utilizate în tra
tarea unor tulburări ale sistemului 
nervos ; bipulsatoarele — aparate 
cu acțiune calmantă în crize dure
roase — lumbago, mialgii, nevrite, 
nevralgii etc ; instalațiile pentru 
dușuri de apă și altele.

Cum se urmărește eficiența trata
mentului balnear ?

Institutul de balneologie și fiziote
rapie studiază eficiența curei bal
neare pe un lot de bolnavi stabilit 
dinainte de către specialiști. Efec
tul curei se urmărește la acești pa- 
cienți timp de cinci ani. Printre pri
mele rezultate se află constatarea că 
alegerea celei mâi bune stațiuni pen
tru cură balneară reduce la o treime 
numărul zilelor de incapacitate de 
muncă al celor care urmează acest 
tratament.

Ca și în celelalte zile, ieri, pe ogoa
rele regiunii Ploiești s-a lucrat din plin 
la întrejinerea arăturilor și la semănat. 
La gospodăriile colective din comunele 
Fîniînele, Gura Vadului, Finfești, ca de 
altfel în toate unitățile din raionul Mi- 
zil, semănatul culturilor din prima epo
că s-a terminat. De aceea, toate forjele 
au fost concentrate la pregătirea tere
nului pentru semănatul porumbului. Pe 
una din tarlalele gospodăriei colective 
din Fînfînele lucrau la întrejinerea o- 
goarelor de toamnă tractoriștii din bri
gada lui Dumitru lonijă, de la S.M.T.- 
Inotești. Din cele 450 ha de teren care 
vor fi însămînjate cu porumb, ei au 
pregătit pînă acum mai mult de 250 ha. 
Inginerul gospodăriei, tovarășul Con
stantin Păpurică, împreună cu doi bri
gadieri, controlau calitatea lucrărilor. 
Din cele relatate de ei rezultă că anul 
acesta tractoriștii au lucrat pămîntul 
mult mai bine, ceea ce constituie o pre- 
miză pentru objinerea unei producjii 
sporite de cereale. S-au evidenfiat în 
mod deosebit tractoriștii Ion Stroescu 
și Gheorghe Bojină (fotografia nr. 1).

La gospodăria de stat Săhăteni s-au 
însămînfat ieri ultimele hectare ’cu bor- 
ceag în plantajiile tinere. Brigadierul 
pomi-viticol Ion Rădan și tractoristul 
Vasile Ceaușu (în fotografia nr. 2) au 
încheiat astfel prima parte a campaniei. 
Semănînd culturi furajere în plantajiile 
tinere, lucrătorii din această unitate fo
losesc cu pricepere terenul gospodăriei 
și asigură totodată furaje mai multe 
pentru animale.

O activitate intensă s-a desfășurat și 
la gospodăria colectivă „Drumul belșu
gului" din comuna Vadul Pașii, raionul 
Buzău. Colectiviștii de aici au însămîn
fat peste 300 ha cu borceag, sfeclă și 
floarea-soarelui, adică toate culturile din 
epoca I. Acum ei se pregătesc pentru 
semănatul celor 900 ha cu porumb pre
văzute. Ieri, în timp ce șapte tractoare 
lucrau la întrejinerea ogoarelor, ingine
rul Grigore Moisescu, împreună cu șe
ful de brigadă Constantin Nifă de la 
S.M.T. Poșta Cîlnău, făceau un ultim re
glaj al semănătorilor pentru porumb 
(fotografia nr 3). Pînă seara au fost pro
bate 12 semănători. Acum, totul este 
pregătit pentru începerea semănatului 
porumbului.

Burnija din zorii zilei nu i-a împiedi
cat nici pe mecanizatorii din raionul 
Ploiești să iasă la cîmp. La gospodăria 
colectivă din comuna Gorgota tracto
riștii din brigada condusă de I. Pană, 
de la S.M.T. Bărcăneșfi, semănau ulti
mele suprafefe cu floarea-soarelui. Din 
sifuajia încheiată la sfîrșitul zilei reie
șea că colectiviștii din Gorgota au ter
minat complet însămînjările din prima 
epocă și au pregătit cele 300 hectare pe 
care le vor însămînfa cu porumb. Du
minică a fost o zi de muncă rodnică 
pentru mecanizatorii și colectiviștii din 
marea majoritate a unităților agricole 
din regiune.

Gheorghe BALTĂ

Foto : M. Andreescu

Vizita în țara noastră 
a vicecancelarului Austriei 
dr. Bruno Pittermann

. Azi sosește la București, la invita- Romîne, vicecancelarul Austriei, dr. 
ția guvernului Republicii Populare Bruno Pittermann.

. Bruno 1 Pitter
mann s-a născut 
la 3 septembrie 
1905, la Viena, din- 
tr-o , familie de 
muncitori. - .

Și-a făcut stu
diile medii la gim
naziul din Land
strasse și a urmat 
apoi cursurile fa
cultății de. istorie, 
geografie și filo
zofie din cadrul 
Universității , din 
Viena, pe care le-a 
absolvit primind ' 
titlul de doctor în 
filozofie în 1928.

In anii urmă
tori a obținut și 
doctoratul în 
drept. După o pe
rioadă de activi
tate ca profesor 
la fosta școală de 
construcții de ma
șini și electroteh
nică din Viena, a 
fost numit în anul 
1929 în postul de 
secretar al Came
rei de muncă din 
Klagenfurt.

Din motive politice, în februarie 
1934 a fost destituit. După ocupa
rea Austriei de către Hitler, i s-a 
interzis dr. Pittermann să exerseze 
profesia de jurist sau profesor. După 
terminarea războiului, dr. Pitter
mann a fost numit secretar al Se
cretarului de Stat pentru adminis
trarea socială din Ministerul federal 
pentru administrație și asigurări so
ciale, unde s-a ocupat în special 
de reînființarea Camerei de muncă 
a muncitorilor și funcționarilor. In 
august 1945 devine prim-secretar al 
Camerei de muncă a muncitorilor și 
funcționarilor din Viena. în noiem
brie 1945, dr. Pittermann a fost ales 
în Consiliul național (Camera depu- 
taților), din care face parte și astăzi.

In 1948 el devine mai întîi secre-

tar, apoi șeful executiv (liderul) al 
clubului parlamentarilor socialiști.

în această funcție, dr. Pittermann 
a colaborat în diverse comisii la e- 
laborarea a numeroase legi și era 
considerat ca unul dintre cei mai 
buni oratori ai parlamentului.

După ce dr. Pittermann a activat 
mai mulți ani de-a rîndul ca șef al 
partidului socialist din Viena, în 
1957, o dată cu alegerea lui A. 
Schärf ca președinte federal, a de
venit șeful partidului socialist aus
triac și concomitent a ocupat postul 
vacant de vicecancelar.

Ca urmare a schimbărilor interve
nite în guvern după alegerile pentru 
Consiliul național din mai 1959, vice
cancelarul dr. B. Pittermann a pre
luat și funcția de ministru al indus
triei etatizate, în iulie. 1959,
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Pe ecranele cinematografelor

Eugenia Popovici, G. Ca-

Controlul obștesc în acțiune

a oferi oaspeților posibili- 
a cunoaște viața cultural- 
a țării noastre, se vor or-

Totul despre Eva“
Reuniunea internațională
a oamenilor de teatru de b București

|||»|

Blocuri de locuințe pe Șoseaua Giurgiului din Capitală

La îmbunătățirea deservirii cetățenilor 
de către unitățile comerciale și sanitare 
din Pitești aduc o însemnată confribufie 
cele 65 de echipe de control obștesc, 
organizate de Consiliul local al sindica
telor. Ele controlează cum se fabrică și 
se distribuie plinea, cum sint respectate 
regulile de igienă și de deservire a con
sumatorilor în unitățile comerciale, mai 
ales cele alimentare, cum sint îngrijifi 
bolnavii In policlinici și spitale.

Pentru asigurarea unor controale com
petente și eficiente s-a ținut seama ca 
echipele să fie formate din oameni care, 
prin pregătirea lor profesională, cunosc 
problemele sectorului de activitate în care 
exercită controlul. Se face instruirea pe
riodică a echipelor, iar la unele con
troale, ele sint însoțite de reprezentanți 
ai inspecției comerciale de stat, ai or
ganizațiilor comerciale și ai organelor 
sanitare.

In ultimul 
obștesc au 
merciale că
lingurițele sint oxidate, că magazinul de 
produse industriale Găvana, „Magazinul 
general" și altele stau prea mult închise 
pentru inventar, 
respecta 
mărfurile

timp, echipele de control 
semnalat organizațiilor co
la cofetăria „Macul roșu"

In alte unităfi nu se 
programul de funcționare sau 

erau depozitate în condiții

necorespunzătoare. Comisiile de control 
obștesc au semnalat că la ospătăria Pie
ței se servesc meniuri care nu corespund 
rețelarului etc. In urma acestor sesizări, 
conducerile organizațiilor 
inspeefia comercială de stat au luat mă
suri de îmbunătățire a aprovizionării ma
gazinelor cu mărfurile solicitate de con
sumatori, pentru respectarea regulilor 
unui corner) civilizat și sanctionarea celor 
care le încalcă. De multe ori, membri ai 
echipelor de control obștesc, participînd 
la consfătuirile de producție organizate 
in unitățile comerciale, au făcut propu
neri judicioase pentru înlăturarea defi
cientelor constatate cu prilejul controale
lor.

In activitatea lor, echipele de control 
obștesc sint sprijinite de consiliul local al 
sindicatelor, comitetul executiv al sfatu
lui popular orășenesc și inspeefia comer
cială de stat. Membrii echipelor fin o le
gătură strînsă cu cetățenii, participă la 
consfătuiri organizate periodic în car
tiere, cercetează condicile de sugestii și 
reclamații, ceea ce îi ajută să cunoască 
deficientele și să facă propuneri pentru 
îmbunătățirea deservirii.

comerciale și

Gheorghe UNGUREANU

„Să aștept sau nu autobuzul ?"

participa circa 70 de oaspeți din 
peste 20 de țări, printre care : Rosa
mond Gilder (S.U.A.), președinte al 
I.T.I., Arvi Kivimaă (Finlanda), vice
președinte ai I.T.I., Jean Darcante 
(Franța), secretar general al I.T.I. ; 
M. I. Țarev (U.R.S.S.), “ ‘

Dimineaja, cînd pornesc spre întreprin
dere, îmi pun întrebarea : să aștept sau 
nu autobuzul 1 Căci de multe ori se în- 
tîmplă să aștept în zadar și ajung cu în- 
tîrziere la lucru. Pentru a fi mai sigur, 
plec mei devreme și... grăbesc pasul. Și 
alfi craioveni sînt nevoifi să procedeze la 
fel. Pe autobuzele care circulă pe liniile

2 și 3 nu te poți bizui. Dacă s-ar ocupa 
cu mai multă grijă de îmbunătățirea de
servirii cetățenilor, conducerea Întreprin
derii de transporturi Craiova ar putea în
lătura lipsurile existente în circulația auto
buzelor.

Teodor PLATON 
inginer

Trece și așa
Întreprinderea comerțului cu ridicata 

pentru produsele alimentare (I.C.R.A.) — 
București primește zilnic de la fabrici din 
Capitală și din fără însemnate cantități de 
conserve pentru a fi repartizate magazi
nelor de desfacere. Calitatea conservelor 
este in general bună.

Din păcate, se mai întimplă ca unele 
fabrici de conserve să trimită diferite sor
timente de calitate necorespunzătoare. In 
această situație, I.C.R.A.-București refuză 
recepția, barînd pătrunderea în magazine 
a unor astfel de produse. In ultima vre
me, fabricii de conserve „Valea roșie" 
i-au lost refuzate peste 17 tone de bor
cane cu mazăre. Borcanele conțineau un 
procentaj mai mare, decît cel admis, de 
boabe pătate, cu un grad de aciditate 
sporit. Fabricii „Fructus" din Timișoara 
i-au fost respinse la recepfie 30 tone 
castravefi în oțet fiindcă erau moi, 
gust neplăcut, iar fabricii „Fructonil" 
Giurgiu — 30 tone de conserve de 
gume din cauză că borcanele aveau 
pacele bombate și chiar desprinse. De ce 
oare fabrici cunoscute, care produc con
serve apreciate de consumatori, livrează 
și produse de proastă calitate l După pă
rerea mea, nu poate fi vorba decît des
pre lipsă de exigentă din partea cadrelor 
tehnice din fabricile respective, care nu 
exercită un control riguros pe toate fa
zele procesului de producție, tolerează a- 
bateri de la normele stabilite, considerînd 
că, pe lingă conservele de bună calitate, 
„vor putea frece" și cele de proastă ca
litate. Urmările : fabricile respective sufe
ră pagube, spatiile depozitelor I.C.R.A. 
sînt ocupate cu produse care nu pot fi 
puse în vînzare, cheltuieli de circulafie 
inutile. Așteptăm ca în noul sezon, ingi
nerii, tehnicienii și muncitorii din fabri
cile de conserve să ia toate măsurile pen
tru a produce numai conserve de bună 
calitate.

între 7—13 aprilie se va desfășura 
în Capitală o reuniune internaționa
lă a oamenilor de teatru, organizată 
de Comitetul național romîn al In
stitutului Internațional de Teatru 
(I.T.I.).

Marți dimineață, după ședința
festivă de deschidere, reuniunea își 
va începe lucrările prin prezentarea 
a trei referate consacrate formării 
profesionale a tînărului actor. 
Despre „Principalele caracteristici 
ale procesului de pregătire profesio
nală a actorului. Locul improvizației 
în cadrul acestui proces“ va vorbi G. 
Dem. Loghin, prorector al Institutu
lui de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale“. Michel Saint- 
Denis, președintele Comisiei profe
sionale a Institutului Internațional 
de Teatru, inspector general al spec
tacolelor din Ministerul Afacerilor 
Culturale al Franței, va trata în re
feratul său despre „Improvizația ca 
mijloc de dezvoltare a aptitudinilor 
fizice și psihice ale actorului“. Ar
tistul poporului al U.R.S.S. V. O. 
Toporkov va ține referatul : „Rolul 
improvizației în realizarea scenică a 
caracterelor interpretate“.

în zilele următoare se vor purta 
discuții și vor avea loc exemplificări 
practice susținute de studenții celor 
două institute de teatru din țara 
noastră precum și de studenți din 
Cehoslovacia, Italia, Polonia, S.U.A.

La întîlnirea de la București vor

Enrique 
Buenaventura (Columbia) — membri 
in Comitetul executiv al I.T.I., René 
Hainaux (Belgia), redactor șef al pu
blicației I.T.I. „Théâtre dans le 
Monde“; dr. Hont Ferenc, directorul 
Institutului de cercetări teatrale din 
Budapesta ; dr. Jan Kopecky, profe
sor la Universitatea „Karol“ din Pra
gs ; William Gaskill, director ad
junct al Teatrului Național din Lon
dra ; Horst Coblenzer, profesor la 
Max Reinhardt-Seminar din Viena ; 
■Jaques Lecocq, director al școlii de 
teatru „Mima Théâtre“ din Paris și 
alții.

Delegația romînă la reuniune va fi 
alcătuită din : Radu Beligan, Costar 
ehe Antoniu, Sică Alexandrescu, Ion 
Finteșteanu, Gheorghe Kovacs, G. 
Dem. Loghin, Szabo Lajos, Moni 
Ghelerter, Dina Cocea, Radu Pen- 
ciulescu, 
rabin.

Pentru 
tatea de 
artistică 
ganiza întîlniri și discuții cu oameni 
de teatru și profesori, se vor viziona 
spectacole, vor fi vizitate instituții 
de cultură, așezăminte studențești.

Z8CALÀ
Luni, 6 aprilie, ora 20, în sala Dalles 

va avea Ioc un recital vocal-instrumental 
susținui de studenții Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu".

Marți, 7 aprilie, ora 20, în sala mică a 
Palntului R.P. Romînc, va avea loc un reci
tal de vioară dat do Varujan Cozighian, La 
pian Florina Cozighian.

avea Ioc un spectacol de operă susținui de 
studenții anului HI. în program : „Lupta 
Iui Tancred cu Clorinda", madrigal dra
matizat după „Ierusalimul eliberat" de 
Torquato Tasso. Muzica de Cl. Monteverdi; 
„La Serva Padrona“ de Pergolesi; „Orfeu” 
do Gluck. Regia artistică : 
Gropșanu. Dirijori : Mircea 
Grigore Iosub.

conf. Eugen 
Cristescu și

Așa cum. promite și titlul, această 
incursiune în lumea artistică ameri
cană ne povestește totul despre Eva, 
o „stea“ răsărită pe firmamentul 
Broadwa.y-ului. Reconstituită retro
spectiv prin intermediul unor mar
tori care cunosc de aproape căile de
loc netede și deloc oneste parcurse 
de țînăra și frumoasa actriță pentru 
a ajunge în vîrful piramidei teatra
le, cariera Evei Harrington e de
parte de a lăsa pe ecran impresia 
unui caz izolat, întîmplător. Filmul 
stăruie asupra caracterului simpto
matic al întregii istorii, înlătură stră
lucirea de fațadă a mitului vedetei 
abil întreținut în Occident de un vast 
sistem de reclamă ; apariția în epi
log, în somptuosul apartament al 
Evei, a unei admiratoare necunos
cute, modestă și blajină, care știe 
însă bine ce urmărește cînd se de
clară gata să facă orice pentru a fi 
în preajma celebrei actrițe, preci
zează ideea reluării ciclului, con
form unui mecanism social irever
sibil Căci ascensiunea Evei a înce
put, la rîndul ei, din seara cînd a 
reușit, cu un aer la fel de timid și 
modest, să pătrundă în cabina marii 
actrițe Margo Channing, căreia ul
terior nu s-a sfiit să-i ia locul. După 
cum menajera și prietena acesteia 
din urmă a cunoscut și ea, la un 
moment dat, mirajul amețitor al 
succesului pe scenă, pentru ca apoi 
să se piardă în anonimat.

Adoptînd un stil detașat, de o 
obiectivitate impasibilă, care exclu
de aproape total accentele pe par
cursul evenimentelor relatate, sce
naristul și regizorul Joseph L. Man- 
kiewicz lasă faptele înseși să comu
nice adevărul privind sistemul lan
sării vedetelor și imoralitatea pe 
care acest sistem o generează. In a-

cest climat gloria scenică e efemeră ’ 
și poartă în sine germanele unui as
fințit trist — afirmă cineastul. Este, 
ceea ce filmul definește sobru și< 
exact, cu forță artistică. Personajele' 
și raporturile.dintre ele sînt tratate cu 
adîncime psihologică. Condusă cu o 
iscusință care trădează un meșteșug 
îndelung exersat, acțiunea se bizuie 
îndeosebi pe robustețea construcțiâi 
scenariului și pe calitatea dialogu
lui și prilejuiește cîteva creații ac
toricești remarcabile.

Cu toate că în centrul filmului e 
pus arivismul Evei, mascat de un 
devotament zelos și de o inocență 
ipocrit arborată, nu interpreta aces
tui rol, Anne Baxter, captează aten-~ 
(ia publicului. Actrița realizează ri-~ 
guros toate datele personajului după 
rețeta sigură: „diavol cu chip de în
ger“, dar prezența actoricească do
minantă în film este alta. Rolul 
Margo Channing ne oferă prilejul ' 
unei emoționante reîntîlniri cu 
Bette Davis, care nu-și dezminte cu 
nimic personalitatea prestigioasă. ' 
Intr-o infinitate de detalii și nuanțe ' 
ale privirilor și gesturilor, trecînd,. 
cu o rară finețe de la veselia nepă- 
sătoare la cea mai amară tristețe,. 
de la izbucniri de gelozie la un calm 
învăluitor, pe rînd lucidă, ironică, 
ridicolă în zbaterea ei de a-și apăra 
pozițiile, exaltată sau meditativă, 
marea interpretă joacă deopotrivă 
drama femeii care simte că îmbă- 
trînește și crede că-și pierde farme
cul, drama actriței presimțind apu
sul carierei și drama încrederii în-.^ 
șelate. Interesul pe care-l trezește 
filmul se datorește în bună măsură1̂ 
și creației realizate de Bette Davis.

Il 
.+Mihail LUPU

La ora 20. în studioul 
„Cinrian Porînnbcscu” se 
medalion „Mahler“. Va 
George Bălan.

Conservatorului 
va prezenta un 

vorbi lectorul

în studioul Ra-

19,30, în sala

de 
cu 

din 
le- 
ca-

Joi, 9 aprilie, ora 19,50, 
dioteleviziunii, va avea Ioc concertul or
chestrei simfonice a Radioteleviziunii. Diri
jor : Paul Popescu. în program : Simfonia 
I-a do Doru Popovici ; Concertul nr. 4 în 
Re major pentru vioară și orchestră de 
Mozart. Solistă: Gaby Grubea; Simfonia nr. 
4 în Re major de Haydn (primă audiție) ; 
Simfonia „Mathis pictorul" de Hindemith.

Vineri, 10 aprilie, ora 20, orchestra sim
fonică a Filarmonicii do stat „George 
Encscu“ va prezenta în studioul Radiote
leviziunii, un concert simfonic popular. Di
rijor : Mircea Cristescu. în program : Trei 
dansuri romînești de Rogalski ; Concert 
pentru pian și orchestră de Gricg. Solistă : 
Maria Cardaș ; Simfonia a VII-a de 
Beethoven.

Duminică, 12 aprilie, ora . ,
Palatului R.P. Romîno va avea Ioc con
certul orchestrei „Barbu Lăutaru". Dirijor : 
Nicu Stănescu. Soliști : Maria Lătărețu, 
Mia Barbu, Ana Ispas, Ion Cristorcanu, 
Ion Luican, Vlad Dionisie.

Filmele săptâmînii
Germanie, steluțele tale 1 (realizare 

a studiourilor din R. F. Germană, re
gia: Edwin Zbonek) dezvăluie unele 
dedesubturi ale vieții cinematogra
fice, punînd în lumină adevăruri 
despre faimosul „publicity", despre
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Nota redacției. Rețeaua transpor
tului în comun din orașul Craiova 
s-a dezvoltat mult. De curînd, s-au 
pus în circulație încă 30 de autobuze, 
s-au luat unele măsuri pentru re
partizarea lor pe trasee în funcție 
de cerințe. Adeseori însă, pe liniile 
2 și 3 mai sînt goluri în circulația 
autobuzelor ; „Golurile“ sînt prici
nuite, în multe cazuri, de faptul că 
unii șoferi pleacă în cursă după bu
nul lor plac, nu respectă itinerariul 
sau întîrzie pe trasee. De altfel, răs
punsul dat la sesizare de către Sfatul 
popular orășenesc Craiova confirmă 
că pe liniile 2 și 3 „există uneori o 
circulație cu goluri între autobuze",

★

Era de așteptat ca în răspuns să se 
arate și măsurile luate pentru îm
bunătățirea transportului în comun 
pe liniile amintite. Dar în legătură 
cu aceasta nu se spune nimic. Pe. 
semne că tovarășii de la sfatul 
popular orășenesc se împacă cu si
tuația existentă. Numai că cetățenii, 
care trebuie să aștepte în stații sau 
să parcurgă pe jos distanțe mari, nu 
sînt de aceeași părere.

Comitetul executiv al sfatului 
popular orășenesc are datoria să ia 
măsuri pentru folosirea judicioasă a 
mijloacelor de transport, pentru în
tărirea disciplinei în muncă în sec
torul transportului în comun.

Constantin BREHUESCU
merceolog, I.C.R.A.
— București

Sîmbătă, II aprilie, ora 20, orchestra sim
fonică a Filarmonicii de stat „George 
Enescu“ va prezenta un Concert simfonic 
în studioul Radioteleviziunii. Dirijor : 
Mircea Cristescu. în program : „Monumen- 
tum" de Aurel Stroe ; Rapsodia pe o temă 
de Paganini, pentru pian și orchestră op. 43 
de Rachmaninov. Solistă : Silvia Șerbescu, 
artistă emerită ; Simfonia a VII-a de 
Beethoven. Concertul va fi repetat dumini
că, 12 aprilie, ora 11, în aceeași sală.

Sîmbătă, IX aprilie, ora 20, în studioul
Conservatorului „Ciprian Porumbescu” va

PIERSICUL
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activitatea publicațiilor de scandal, 
împreună cu acest film va fi pre-. 
zentat scurt-metrajul artistic romî- 
nesc Politică cu.„ delicatese (adap
tare de Mircea Ștefănescu, după o 
schiță de I. L. Caragiale. Regia : 
Haralambie Boroș. Imaginea : Grigo-“ 
re Ionescu).’Filmul'ă fost distins cuu 
Diploma de onoare șj „Placa de ce-.-r 
ramică" la Festivalul internațional 
al filmului vesel de la Viena, 1964. 
Tot în această săptămînă este anun- . 
țat filmul Rude de singe — 
producție a studioului „Lentilm" 
consacrată dezbaterii unei proble
me de etică. (Regia : Mihail Erșov). 
Este anunțată și o coproducție a 
studiourilor italo-franceze Frații cor-,, 
sicani — transpunere a unui roman 
de Al. Dumas. La cinematograful 
„Timpuri Noi" voi rula o serie de 
noi documentare rominești printre 
care se numără : Turneul Teatrului ' 
de comedie în U.R.S.S,, Rădăcinile 
orașului, Cîntecul amintirii, Adevă-” 
rata putere. Ritmuri potrivite ș.a.
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Scenă din filmul „Germanie, steluțele tale 1”

un pom deosebit de valoros
• FRUCTE CU MULTE ÎNSUȘIRI BUNE @ SECRETUL RECOLTELOR 
MAR! CONSTĂ ÎN TĂIERILE DE FRUCTIFICARE ® ÎN VIITOR-DOUĂ

Cursuri speciale ale
MILIOANE DE PIERSICI ÎN MASIV

Crucea Roșie a experimentat un nou tip 
de cursuri, in cadrul cărora se predau cu
noștințele necesare îngrijirii bolnavului la 
domiciliu. Primele cursuri de acest fel au 
fost ținute in patru circumscripții din Ca
pitală, cu participarea a 100 de gospo
dine. Din rîndul absolventelor cursului 
s-au alcătuit colective care se ocupă In 
mod voluntar de îngrijirea unor bolnavi 
fără familie, aplicînd prescripțiile medi
cului. Pe baza rezultatelor obfinufe s-a

trecut la generalizarea acestor cursuri în 
întreaga fără. Numai în Capitală au fost 
instruite peste 6 000 de persoane în 
scopul asigurării îngrijirii la domiciliu. In
struirea s-a făcut in spital, la palul bol
navului, cu sprijinul unor medici cu ex
periență. La dispoziția cursantelor s-a pus 
și broșura „îngrijirea bolnavului la domi
ciliu", editată în tiraj de masă de Comi
telui Central al Crucii Roșii.

Dr. Dan ABUL1US

Zîmbiți, vă rog 1... Foto : A. Cartojan

Dintre toate fructele ce se obțin 
la noi în țară, recordul în ce pri
vește calitățile gustative și frumu
sețea îl dețin piersicile. Consumato
rii le apreciază pentru aroma, fine
țea și coloritul lor deosebite. Mai 
căutate sînt cele cu fructe mari, a 
căror pulpă este de culoare galbenă 
și se desface ușor de pe sîmbure. 
Intrucît există un număr mare de 
soiuri, se asigură o producție neîn
treruptă din luna iulie pînă în sep
tembrie 
tea sînt 
fructele.
racteristici 
mai puțin întîlnite la alte 
cii pomicole. Prima și 
importantă este creșterea 
rapidă, ceea ce face ca piersicul să 
rodească foarte repede. Este un a- 
vantaj economic deosebit de prețios, 
întrucît cheltuielile făcute cu în
ființarea plantației se recuperează 
după 3—4 ani de la plantare. Spre 
deosebire de alte specii, piersicul dă 
producții mari și constante. Acest 
lucru este determinat și de faptul 
că înflorește mai tîrziu decît caisul 
și de aceea este ferit de înghețurile 
tîrzii de primăvară. Dacă a suferit 
din cauza gerului se reface repede 
și în al doilea an rodește din plin.

în țara noastră, piersicul are con
diții naturale minunate pentru a 
crește și a asigura un rod bogat. El 
reușește cel mai bine în zona pod
goriilor, pînă la o altitudine de 350 
metri și pe alte terenuri bine în
sorite și eventual irigate. El s-a răs- 
pîndit îndeosebi în regiunile Bucu
rești. Dobrogea, Banat, Crișana etc.

în scopul bunei aprovizionări a 
populației cu fructe de calitate su
perioară și a industriei alimentare 
cu materie primă pentru fabricarea 
dulcețurilor, gemului, compotului, 
sucurilor naturale etc., în ultimii ani

și chiar mai tîrziu. Aces- 
avantaje în ce privește 
Pomul are o seamă de ca- 

deosebit de valoroase, 
spe- 

cea mai 
foarte

au fost create în aceste regiuni plan
tații mari de piersic cum sînt cele 
de la gospodăriile de stat Medgidia — 
Dobrogea, Roseți — București, Șim- 
leul Silvaniei și Secuieni, regiunea 
Crișana. Ținînd seama de valoarea 
economică ridicată a acestui pom, 
cultura lui a fost extinsă cu bune 
rezultate și în unele gospodării co
lective cum sînt cele din Copăcetii 
— București, Cenad — Banat și al
tele. Trebuie arătat însă că în țara 
noastră cultura piersicului s-a dez
voltat cu mult sub posibilități. Este 
suficient să arătăm că el reprezintă 
abia 1,5 la sută din totalul pomilor 
fructiferi. Prin lucrările de raionare 
a pomiculturii s-a prevăzut extinde
rea piersicului, astfel ca să se ajungă 
la două milioane pomi în 
siv. Totodată s-a urmărit 
nătățirea sortimentului, 
zîndu-se cele mai valoroase 
atît pentru consum în stare 
pătă, cît și pentru industrializare. La 
Institutul de cercetări hortiviticole 
s-au obținut o serie de hibrizi noi 
de piersic care vor contribui la e- 
șalonarea producției pe toată pe
rioada de vară. Pentru ca într-un 
timp cît mai scurt să se poată crea 
plantații întinse din cele mai 
roase soiuri, recunoscute pe 
mondială pentru calitățile lor, 
timii ani s-au importat peste 
de pomi altoiți. Cu aceștia s-au fă
cut plantații mamă din care se vor 
recolta altoii necesari producerii ma
terialului săditor necesar, 
ra va contribui 
puzderia de soiuri vechi, cu valoare 
economică scăzută, să fie înlocuită 
în cea mai mare parte și astfel să se 
poată crea plantații noi, care să a- 
sigure producții mari, de calitate.

Sîntem în plină campanie de plan
tări. Specialiștii, membrii gospodă
riilor colective și lucrătorii din gos-

nu- 
îmbu 
extin 
soiuri, 
proas-

valo- 
piața 

în ul- 
20 000

Măsu-
ca în 2—3 ani

de tăiere asemănător cu cel 
la vița de vie se poate ob- 
producție mare de fructe și 
mai bună calitate. O bună

podăriile de stat, care înființează 
sau extind plantațiile de piersici, sînt 
chemați să facă această lucrare cu 
cea mai mare răspundere, astfel ca 
să se asigure un procent ridicat de 
prindere, iar materialul săditor exis
tent să fie folosit cît mai gospodă
rește. Piersicul este o cultură inten
sivă ale cărui fructe sînt solicitate 
la un consum imediat. De aceea este 
necesar să se facă plantații pe su
prafețe cît mai mari, mai aproape de 
căile de comunicație, asigurîndu-se 
astfel o bună valorificare a produc
ției.

O problemă tot atît de impor
tantă este și aplicarea lucrărilor de 
îngrijire. Piersicul, prin natura sa. 
fructifică spre vîrful ramurilor și 
dacă nu se aplică tăieri cores
punzătoare. ramurile se alun
gesc mult. Așa se explică faptul că 
mulți piersici, din cauză că nu au fost 
îngrijiți cum trebuie, rodesc numai 
la periferia coroanei, ramurile de ța 
interior fiind degarnisite. Printr-un 
sistem 
aplicat 
ține o 
de cea
experiență în această direcție există 
la gospodăria de stat Medgidia, re
giunea Dobrogea în iarna anului 
1962—1963. deși au fost geruri pu
ternice care au dăunat pomilor fruc
tiferi, plantația de piersici a acestei 
gospodării a iernat foarte bine. Lu
crările de tăiere făcute în primăvară 
și vară cît și irigatul rațional au 
contribuit la obținerea ■ unei recolte 
de 17 850 kg la hectar, la un preț de 
cost redus. Plantația de piersici a a- 
dus gospodăriei un beneficiu de 6 
milioane lei. Și la G.A.S. Roseți, ra
ionul Călărași, există o plantație a- 
semănătoare de 120 ha, irigată în în
tregime. Dar recolta de piersici rea
lizată în 1963 a fost mult mai mică, 
iar beneficiile neînsemnate. Trebuie 
adăugat și faptul că plantația este 
neîngrijită, jar unii piersici din co
lecția de soiuri adusă din străinătate 
s-au distrus. Care sînt cauzele ? Tă
ierile neraționale au dps la cheli- 
rea coroanei și degarnisirea ramu
rilor. Conducerea gospodăriei nu

a urmărit ca în timpul verii să 
se facă tăierile în verde, care asi
gură ramuri de rod, și a neglijat e- 
xecutarea irigării de aprovizionare. 
Combaterea bolilor și dăunătorilor 
s-a făcut în mod necorespunzător, 
ceea ce a dus la căderea fructelor. 
Așa se face că plantația de piersici 
a ajuns în declin și numai unele mă
suri hotărîte și bine gîndite ar pu- 
tea-o salva. Și în plantația de la 
G.A.S. Bordușani lucrările nu se fac 
în mod corespunzător și de aceea 
recoltele sînt cu mult sub posibili
tăți.

La piersic, ținîndu-se seama că 
trebuie executate tăieri speciale, ob
ținerea unor recolte bogate este ho- 
tărîtă de munca oamenilor, de pri
ceperea lor în stabilirea diferitelor 
lucrări și a momentului cînd trebuie 
executate. „Piersicarii“ sînt oameni 
care își iubesc 
unii cu alții Unul dintre 
tii buni este 
nom Nicolae 
gospodăriei de 
i se spune în glumă ..Nae Piersică 
Realizările gospodăriei 
muncii lui pasionate bazate pe

„Piersicarii 
meseria, țin legături 

specialiș- 
și inginerul agro- 
Ionescu. directorul 

stat Medgidia, căruia «
se datoresc 

o 
bogată experiență La secția Diosig 
a gospodăriei de stat Secuieni. 
giunea Crișana. întîlnim un alț 
sionat al acestei meserii Szoke 
sif. în gospodăriile colective din Ce
nad. regiunea Banat. Copăceni — 
București etc sînt oameni care cu
nosc temeinic lucrările de îngrijire 
a piersicului, le aplică cu răspun
dere și contribuie la obținerea unor 
recolte mari Cele întîmplate la 
G.A.S Roseți își găsesc explicația și 
in acee-i că in ultimii ani plantația 
de piersici n-a fost dată în 
unor oameni bine pregătiți, 
nați pentru această meserie.

Este necesar ca. paralel cu 
derea culturii piersicului, să 
o preocupare mai mare pentru for
marea de cadre bine pregătite. îh 
special în unitățile care au plantat 
piersic sau vor face asemenea plan
tații pentru a cunoaște temeinic cqm 
se pot obține producții mari la acest 
pom. îndeosebi cum se fac tăierile 
și o serie de lucrări specifice de în
grijire.

Răspîndind cît mai mult cultura 
piersicului, aplicînd regulile agro
tehnice. vom' reuși ca în scurtă vre
me să obținem recolte mari de fruc
te. iar unitățile agricole vor realiza 
pe această cale venituri importante.

re-
pa-
Io-

seama 
pasio-

extin- 
existe
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Sala Palatului R. P. Romine (rulează la 
orele 20 cu seria de bilete nr t 069), Car- 
pați t(bd. Magheru nr. 29). Festival (bd. 
6 Martie nr. 14). Grivfța (Calea Grlvitel
— podul Basarab), Modern (Piața G. 
Coșbuc nr. 1). ȘEHERAZADA _ film . 
pentru ecran panoramic: Patria (bd, l 
Magheru nr. 12—14). TOTUL DESPRE 
EVA; Republica (bd. Magheru nr, 2), 
București (bd. 6 Martie nr. 6), Excelsior : 
(bd. 1 Mal nr. 174), Feroviar (Calea Gri- i 
viței nr. 80). Melodia (Șos Stefan cel . 
Mare, colț cu str. Lizeanu). RUDE DE i 
SINGE; Capitol (bd 6 Martie nr. 16), 
Flacăra (Calea Dudeștl nr. 22). ÎNDRĂ
GOSTITUL: Victoria (bd. 6 Martie nr. 
7), Bucegi (bd. 1 Mal nr 57), Drumul , 
Sării (str. Drumul Sării nr. 30) LOVI. , 
TURA DE PEDEAPSA: Central (bd 6 , 
Martie nr. 2), Luceafărul (Calea Rahovel , 
nr. 118) UN SURIS IN PLINA VARA: 
Lumina (bd. 6 Martie nr. 12) Buzești 
(str. Buzești nr. 9-11), Tomis (Calea 
Văcărești nr. 21), Miorița (Calea Moșilor 
nr 127). DEZRĂDĂCINAȚI!: Union (str.
13 Decembrie nr. 5-7). Volga, Lira (Calea 
13 Septembrie nr. 196) AVENTURA LA 
MIEZUL NOPȚII: URECHILA, PE CU- j 
VINTUL MEU DE PISOI; CELE 12 LUNI; I 
CUM A ÎNCERCAT IEPURAȘUL SÄ 
PATINEZE (dimineața): Doina (str. 
Doamnei nr. 9). IOLANTHA (după-amia. 
ză) ; Doina. MUGURI IN SOARE > MIN
GEA DE FOTBAL: Timpuri No! (bd. 6 
Martie nr 18) DOMNIȘOARA.. BARBA- i 
ALBASTRA Giulești (Calea Gluleștl nr. i 
56), Unirea (bd 1 Mal nr 143) CELE i 
TREI LUMI ALE LUI GULLIVER : Infră. • i 
țirea între popoare (bd Bucureștil-Noi). 
Floreasca (str. J S Bach nr 2) LOCOTE- i 
NENT CRISTINA: Cultural A DISPARUT . 
O NAVA. Dacia (Calea Grivlțel nr 137). i 
TRAGEDIA OPTIMISTA' Crîngași (Șos 
Crîngași nr 42) PAȘI SPRE LUNA: 
Munca (Șos Mihal Bravu ni 221) NU-1 I 
LOC PENTRU AI. TREILEA Vitan (Ca- I 
lea Dudeștl nr 97) A TREIA REPRIZA
- cinemascop Popular rstr Mărăsari ni i
31) ERA NOAPTE LA ROMA (ambele t 
serii) Arta (Calea Călărași nr 153) O ; 
ZI CA LEII Moșilor (Calea Moșilor' nr. 
221) TOTU1 RAMTNE OAMENILOR: 
Aurora. Cotroeenl (Șos Cotrocenl nr 9) 
CĂLĂTORIE TN APRILIE Cosmos (bd 30 
Decembrie nr 89) VALEA VUI TURILOR: 
Viitorul (str M Emlnescu nr 127) TĂU
NUL Colentlna (Șos Colentlna nr 84). :
FOTO r-IABER Progresul (Șos Giurgiului
nr 3) VI I PREZINT PF BALUEV ci- 
nemascop Flamura (Șos Giurgiului nr. < 
155) HAIDUCII! DE PE CEREMUS Fe
rentari rCalea Ferentari nr 86). CAVA
LERII! PARDAILI.AN •- cinemascop: 
Pacea (bd Libertății nr 70 72)

TELEVIZIUNE
Orele 19.09 - Jurnalul televiziunii ,

19 10 - Știință șl tehnică pentru tinere, 
tul școlar Povestea cinematografului — 
în vizită la Muzeul tehnic 19 40 -. An
tologie contemporană 20 40 - Cu carul 
de reportaj la Fabrica de antibiotice - 
transmisiune di la Iași 20.55 - Seară 
de romanțe 21 30 - Telesport In înche. 
Iere - Buletin de știri si buletin meteo
rologic

CUM VÂ FI VREMEA I
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 

9 aprilie In țară Vremea va fi Instabilă 
și va continua să se răcească mal ales 
în prima parte a intervalului Cer va
riabil Vor cădea ploi locale în nord și 
regiunea muntoasă a țării Temporar 
lapovlță șl ninsoare Vînt potrivit din 
sectorul nordic Temperatura în scă- .) 
dere. Minimele vor fi cuprinse între » 
zero și 8 grade local mai coborîte în i, 
Ardeal, iar maximele între 8 și 16 grade. -■ 
In București ■ vreme instabilă și în 
răcire ușoară Cer variabil Temporar 
ploaie Vînt potrfyit din nord-vest. Tem. 
perațura în scădere.
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o adunare 
aniversări 
sub .jugul 
Gh. Pele,

mi
cite

s-a impus cu autoritate în 
întîlniri, Ella Constanti- 
luptat cu tenacitate pentru 
punct, iar junioara Eleo-

aproape de 
același 
înscriu

„Rapidul" cît și

consacrate
celei de-a 19-a aniversări

fW' I

Fazâ din derbiul feminin de baschet : Știința 
București—Rapid

BASCHET
Etapa de ieri a campionatelor repu

blicane a cuprins partide foarte impor
tante pentru configurația clasamentelor. 
La feminin, derbiul returului, întîlnirea 
Știința București — Rapid, a dat din 
nou cîștig de cauză studentelor. Dato
rită mizei mari a partidei, ambele echi
pe au jucat timorat, comițînd numeroa
se greșeli elementare, dintre care ratări 
în aruncările la coș. Acest lucru este 
reflectat de altfel și de scorul mic cu 
care s-a încheiat meciul : 39—36 pen
tru Știința.

jntîlnirea masculină Dinamo Bucu- 
reș'ii — Știința Cluj a fost cîștigată de 
gazde cu 79—69 (37—31). Dinamoviștii 
au acționat eficace și spectaculos, con
ducted la un moment dat cu mai mult 
de 20 de puncte.

Obținînd victoria cu 73—66, dar nu 
fără emoții, în fața Siderurgistului 
Galați, Știința București se menține în 
continuare în- plutonul echipelor frun
tașe.

în meciul de rugbi Steaua—Dinamo

i g|

O fazâ din partida Poiana Cîmpina—Știința București

Bazinul Floreasca : start în proba de 100 m spate

Sîmbătă și duminică, la bazinul aco
perit de la Floreasca, au avut loc în
trecerile de natație din cadrul ultimei 
etape a concursului republican de pri
măvară. Cu această ocazie au fost înre
gistrate și cîteva recorduri republicane. 
Astfel, la seniori, Tiberiu Șerban (Dina
mo) a înotat 200 m spate în 2 min. 25 
sec. 8/10, iar Emil Voiau (Dinamo) în 
primul schimb al ștafetei 4 X 200 m liber 
a fost cronometrat cu timpul de 2 min. 
11 sec. La juniori, Nicolae Tat (Olim-

pia-Reșița) a înregistrat, în proba de 
400 m mixt, timpul de 5 min. 36 sec. 
8/10.

Iată cîțiva din cîștjgătorii probelor : 
feminin : 100 m liber — M. Rotaru 
(Rapid) 1 min. 09 sec. 5/10 ; 200 m 
bras — M. Klosz (C.S.M. Mureș) 3 min. 
04 sec. 0/10 ; 100 m spate — A. Andrei 
(S.S.E. Reșița) 1 min. 26 sec. 3/10 ; 
masculin : 100 m liber — E. Voicu (Di
namo) 59 sec. 5/10 ; 100 m spate — 
T. Șerban (Dinamo) 1 min. 07 sec. 2/10.

Turul ciclist al Tunisiei

X.șvj.

TUNIS 5 (Agerpres). — Cel de-al 
5-lea Tur ciclist al Tunisiei a luat sfîr
șit ieri cu desfășurarea ultimei etape (a 
13-a) Monastir-Tunis (193 km). In 
capitala Tunisiei, unde mii de specta
tori au făcut o călduroasă primire spor
tivilor, primul a sosit alergătorul ceho
slovac Bugner, urmat de marocanul 
El Gotirch și Valter Ziegler, din e- 
chipa R. P. Romine. Toți trei au 
fost cronometrați cu același timp — 4h 
31'22” (medie orară 42 km).

Turul Tunisiei a fost cîștigat la ac

tuala ediție de suedezul Gosta Pe- 
tersson, care a purtat tricoul de li
der timp de 9 etape. In urma lui s-au 
clasat Aimar (Franța) la 6’41”, Godefroot 
(Belgia) la 6'42", G. Moiceanu (R. P- 
Romînă) la 13’, Vyncke (Belgia) la 19’26" 
etc. Pe echipe locul I a fost ocupat de 
Belgia. Selecționata R. P. Romine s-a 
situat pe locul 4 din 18 echipe care au 
luat startul în cursă.

în fotografie : Cicliștii trec prin- 
tr-o localitate tunisiană.

Vmtul și-a anihilat singur pina la 
urmă influența avută în derbiul de 
rugbi Steaua — Dinamo, desfășurat 
ieri pe stadionul Republicii.

Primii beneficiari ai rafalelor de 
vînt au fost rugbiștii de la Steaua. 
Jocul lor se desfășoară în imediata 
apropiere a buturilor dinamoviste. 
După numai 90 de secunde de joc, 
Penciu, primind balonul cîștigat de 
coechipieri la tușă, deschide scorul 
printr-o lovitură de picior căzută. 
Scorul se modifică din nou, tot în 
favoarea echipei Steaua, care în
scrie încă 3 puncte cu aceeași lovi
tură de picior.

Repriza secundă este dominată de 
Dinamo, care beneficiază la rîndu-i 
de rafalele de vînt. în minutul 45, 
Gh. Nica reduce din scor printr-o 
lovitură de pedeapsă de la circa 
30 m. După alte 5 minute este rîn
dul lui Giugiuc să se remarce, prin
tr-o frumoasă lovitură de picior că
zută. Deci egalitate : 6—6.

Pentru un timp meciul pierde dini 
intensitate. Iată însă că 
terminarea partidei, în 
nut (71), ambele echipe 
3 puncte. Așadar 9—9.

Celelalte meciuri disputate 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Unirea — C.S.M.S. 0—0, Rul
mentul Bîrlad — Grivița roșie 3—11 
(3—6), Știința Petroșeni — Gloria 
0—0, Știința Cluj — Ancora 21—9 
(6-3).

La București și la Bratislava, fe
tele au îmbogățit patrimoniul spor
tului romînesc cu două victorii 
prestigioase. Deși anticipate de ma
joritatea specialiștilor, succesele de 
sîmbătă entuziasmează în egală 
măsură pe suporterii culorilor 
noastre, înscriindu-se, după memo
rabila performanță de la Praga, în 
cartea de aur a rezultatelor pe 
1964. Titlurile de campioane ale 
continentului la handbal și tenis 
de masă se află, neîndoielnic, în 
posesia celor mai bune formații de 
club din Europa. Pentru felul cum 
au luptat de-a lungul dificilelor 
competiții, atît
„Voința" merită pe deplin admira
ția publicului.

Aspectul partidelor finale a fost, 
precum se știe, diferit. Handbalis
tele din orașul lui Hamlet s-au 
dovedit extrem de redutabile, în 
prima repriză. După pauză, supe
rioritatea bucureștenelor și-a spus 
cuvîntul și tabela de marcaj a în
ceput să exprime treptat adevăra
tul raport de forțe de pe teren. Cu 
patru minute înainte de sfîrșit, an
trenorii Rapidului — excelenți, în 
genere — au comis o eroare tacti
că, unica, poate, de pe parcursul 
întregii competiții, înlocuind pe 
Irina Nagy cu portarul de rezervă.

Din acest moment, avansul de șase 
puncte, care putea fi majorat, a 
început să se topească văzînd cu 
ochii. O dovadă mai mult că ad
versarul nu trebuie considerat în
vins pînă în ultima secundă ! In 
acest sens, jucătoarele de tenis de 
masă de la Voința s-au compor
tat exemplar, nelăsînd valoroaselor 
rivale de la Vörös Meteor nici un 
singur set.

In vervă deosebită, Maria Ale
xandru 
ambele 
neșcu a 
fiecare 
nora Mihalca a furnizat surpriza 
cea mare, întreeînd-o categoric pe 
Földi Eva, una din primele palete 
europene. Perseverența și modes
tia tinerei noastre sportive capătă 
astfel un prim galon al consacrării 
internaționale. Evoluînd și de a- 
cum înainte pe aceeași linie — ce
lelalte nu vor întîrzia.

Nădăjduim, totodată, că exem
plul fetelor de la „Voința" se va 
dovedi stimulator pentru colegii de 
specialitate de la C.S.M. Cluj, în 
finala similară a echipelor mascu
line pe care o susțin vineri cu 
Vasutepitôk, la Budapesta.

Membrii gospodăriei agricole co
lective „Prietenia Romîno-Ungară“ 
din comuna Ostrov, regiunea Dobro- 
gea, numeroși mecanizatori și alți 
oameni ai muncii din localitate-, au 
participat duminică la 
consacrată celei de-a 19-a 
a eliberării Ungariei de 
fascist. Au fost prezenți
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, precum și Jenö Kuti, ambasa
dorul R.. P. Ungare în R. P. Romînă. 
Despre sărbătoarea națională a Un
gariei populare a vorbit tov. Niculae; 
Poleacu. vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Sfatului popular ra
ional Adamclisi.

Jenö Kuti a urat membrilor goS' 
podăriei colective noi succese în ac
tivitatea lor viitoare. în încheierea 
adunării a fost prezentat filmul un
gar „Pînă mîine“.

Dan DEȘLIU

★

O adunare asemănătoare a avut 
loc și în sala cinematografului „Vie-/, 
toria“ din Tg. Jiu. Despre realizările 
R. P. Ungare, a vorbit tov. Delcea ț 
Ion, Erou al Muncii Socialiste, de
putat în Marea Adunare Națională, 
după care a luat cuvîntul György 
Kalmăr, consilier al ambasadei R.P. 
Ungare în R. P. Romînă.

(Agerpres)
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Fotbaliștii noștri selecționabili în 
lotul olimpic au susținut ieri după- 
amiază un nou meci public de veri
ficare. Ei au întîlnit pe stadionul 
„Republicii" formația bucureșteană 
Progresul. Antrenorii lotului au pre
zentat pe teren următoarea formație : 
Mîndru-Popa, Nunveiller III, Koszka, 
Greavu-Petru Emil, Constantin-Pîrcă- 
lab, Fl. Voinea (N. Georgescu), Sasu, 
Crăiniceanu. Victoria a revenit se- 
lecționabililor cu scorul de 6—1 
(5—0), prin punctele înscrise de 
Pîrcălab (2), Sasu (2), FI. Voinea și 
Constantin. Progresul a marcat prin 
loiciülescu. Rezultatul înregistrat 
consemnează superioritatea pe care 
lotul olimpic a avut-o asupra ad
versarului său de ieri. Jucătorii de la 
Progresul au încercat, și uneori au 
reușit, să fie parteneri buni de între
cere, la înaintare maniféstînd un 
plus de combativitate. Ceva mai 
slab s-a comportat apărarea. Din 
cauza acestui fapt, specialiștii lotu
lui nu pot trage învățăminte prea 
concludente. Se remarcă totuși la 
selecționabilii noștri un potențial su
perior în ce privește jocul înaintării.

în cursul acestei dimineți, lotul 
olimpic al țării noastre urmează să 
plece în Iugoslavia, pentru a susți
ne miercuri la Sarajevo partida re
vanșă cu formația locală Sarajevo.

Seria I. C.F.R. Pașcani — Metalul 
București 1—0 ; Chimia Făgăraș — 
Știința Craiova 1—1 ; Știința Bucu
rești — Poiana Cîmpina 1—0 ; Tracto
rul Brașov — Știința Galați 2—0 ; Di
namo Bacău — Ceahlăul Piatra Neamț 
3—0 ; Flacăra Moreni — Metalul Tîr-

Corespondență din Amsterdam

In cooperația meșteșugărească

Farul Constanța — U.T.A. 0—0.
Crișul Oradea — Dinamo Pi

tești 0—0.
Siderurgistul Galați — Știința 

Cluj 1—1.
(Celelalte meciuri au fost ami

nate).

Dinamo București — Dinamo 
Pitești ; C.S.M.S. Iași — Crișul ; 
Știința Cluj — Progresul ; Știința 
Timișoara — Farul; Steaua — Si- 
derurgistul ; U.T. Arad — Steagul 
roșu ; Petrolul Ploiești — Rapid.

(coresp. „Scînteii"). 
în localitate între

CONSTANȚA 
Meciul disputat 
Farul și U.T.A., deși nu s-a situat la 
un nivel tehnic prea ridicat, a prile
juit un joc interesant, atractiv, prin 
ardoarea cu care s-a luptat pentru 
victorie. Farul se poate declara ne
mulțumit de rezultat pentru că a a- 
vut inițiativa aproape tot timpul, a 
creat unele faze frumoase și a avut 
mai multe ocazii de a înscrie. Tine
rii săi atacanți însă (Tufan, Zamfir, 
Ologu) n-au reușit să fructifice aces
te ocazii. Pe de altă parte, arădenii 
au meritul că, fără să neglijeze une
ori atacul, s-au apărat foarte bine. 
Portarul Coman, Capaș și Neamțu 
s-au remarcat în mod deosebit.

★

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Partida de fotbal disputată ieri la

Oradea, în prezența a peste 10 000 
de spectatori, a fost influențată de 
timpul ploios. Terenul alunecos n-a 
dat posibilitate echipelor să desfă
șoare un joc prea tehnic. Deși au 
existat multe ocazii de gol, întîlni
rea s-a încheiat cu un rezultat 
„alb". în prima repriză, Donciu 
(Crișul) și Cacoveanu (Dinamo) ra
tează ocazia de a înscrie, șutind în 
bară. în partea a doua a partidei, 
orădenii au dominat, însă n-au pu
tut finaliza din cauza bunei organi
zări a apărării oaspeților, din rîn
dul căreia s-au remarcat fundașul 
Barbu și portarul Matache. Jocul s-a 
desfășurat în limitele sportivității, 
deși ambele echipe au luptat cu 
ardoare pentru cîștigarea celor 
două puncte în clasament. La acea
sta a contribuit și 
prestat de

arbitrajul bun
Gh/ Dulea.

goviște 0—0 ; Unirea Rm. Vîlcea
Foresta Fălticeni 2—1.

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

(coresp. „Scînteii"). — La 
stadionul „Dunărea", pe

GALAȚI 
Galați, pe 
un timp ploios, în fața a peste 10 000 
de spectatori a avut loc meciul din
tre Siderurgistul-Galați și Știința- 
Cluj. Ambele echipe au înscris cîte 
un gol în prima repriză : Siderurgis- 
tul prin C. Matei și Știința prin 
Adam. Cu toate perioadele de do
minare pe care le-a avut, echipa lo
cală a trebuit să se mulțumească cu 
rezultatul de egalitate. în general, 
jocul prestat a fost anost.

Unitățile cooperației meșteșugărești 
sînt tot mai mult solicitate pentru exe
cutarea a diferite lucrări de comandă, 
reparații și alte prestări de servicii. în 
prezent aproape 2 000 de unități deser
vesc populația Capitalei cu peste 250 
feluri de prestări. Paralel cu lucrările ce 
se execută la sediul cooperativelor, au 
fost organizate și servicii de deservire la 
domiciliul cetățenilor. Cooperativele 
„Metalo-Cashica“ și „Tehno-Metalica“ 
execută lucrări de reparații și instalații 
sanitare, reparații de aragaze, întrețineri 
și reparații de frigidere, mașini de spă
lat rufe, aspiratoare. în cadrul coopera
tivei „Metalo-Casmca“ se va organiza și 
serviciul de mici reparații auto-moto la 
domiciliu. Cooperativa „Tehnica Sticlei“ 
execută la domiciliu montări de gea
muri, reargintăn de oglinzi ș.a. Pentiu 
aceasta cetățenii se pot adresa la tele
fonul nr. 22 28 08. O serie întreagă de 
lucrări la domiciliu execută și coopera
tiva „Mobilă și tapițerie“ ; plăpumi și 
saltele, lustruit mobilă și mici reparații, 
montări de perdele, galerii și jaluzele, 
în curînd se vor putea executa aici și 
huse pentru fotolii, canapele, scaune. 
Cooperativele „Sîrguința“ și „Sporul“ 
au secții organizate care execută con-,o 
fecții și reparații de îmbrăcăminte și>~- 
lenjerie. Prin cele două cêntre ale coo
perației „Deservirea“ — strada Bărăției 
33, telefon 15 54 40 și Calea Moșilor 
268, telefon 12 60 35, se pot executa ia 
domiciliu diferite lucrări gospodărești : 
spălat și călcat lenjeria, curățat parche
tul, bătut covoare ș.a. Deservirea la do- . 
miciliu cu anumite lucrări este organi
zată și la cooperativele „Fotografia“ și .. 
„Igiena“ ș.a. Pentru o mai bună in-^; 
formare a cetățenilor a fost editat și un 
ghid cu adresele tuturor cooperativelor 
din orașul București.

AMSTERDAM (prin telefon). — Dumi
nică, pe stadionul olimpic din Amster
dam, s-a desfășurat finala Turneului 
U.E.F.A. de juniori. La turneu, au partici
pat, după cum se știe, 24 de echipe. In 
partida decisivă s-au întîlnit echipele de 
juniori ale Angliei și Spaniei. Victoria a 
revenit englezilor la un scor categoric : 
4—0 (2—0).

Chiar de la început, fotbaliștii englezi 
atacă și după cîteva minute reușesc să 
înscrie. Knowles șutează puternic de la 20 
metri. Apoi, minute în șir jocul se des
fășoară la mijlocul terenului, fără faze pe 
poartă. In minutul 25, același Knowles 
șutează de departe. Portarul spaniol res
pinge și Rogers, care urmărise faza, în
scrie imparabil. In repriza a doua jucă
torii englezi mai înscriu încă două go
luri, în minutele 51 și 52, prin Sissons. 
Echipa spaniolă are spre sfîrșit momente 
cînd domină, dar nu reușește să finalizeze 
nici o aejiune.

a a tto a H n a Ah

Prin victoria obținută ieri, echipa An
gliei a mărit la 3 numărul victoriilor în 
turneul U.E.F.A. Englezii au mai cîștigat 
acest turneu în 1948 și în 1963.

Specialiștii și ziariștii prezenți la turneu 
sînt de părere că spre deosebire de anii 
trecufi, majoritatea echipelor au pus pe 
primul plan lupta, ceea ce a făcut să 
scadă din frumusețea jocului. Antrenorul 
echipei Irlandei de Nord ne-a declarat : 
„Jocul în forță, care constituie după cît 
se pare un fenomen în fotbalul practicat 
de echipele de seniori, a fost imprimat 
și juniorilor, fapt care face ca nivelul 
fotbalului în Europa și în lume să nu 
crească în mod corespunzător".

Tot duminică, însă la Roterdam,
loc partida pentru locurile 3—4 între 
echipele Portugaliei și Scoției. Fotbaliștii 
portughezi au cîștigat meciul cu 3—2, 
după prelungiri (2—2 ; 2—0).

Nicolae PLOPEANU

însemnări din R. P. Mongolă

a avui

• Cu o rundă înaintç de terminarea tur
neului internațional de șah de la Bordeaux, 
în clasament conduce maestrul bulgar Trin- 
gov cu 6,5 puncte, urmat de Matanovici 
(Iugoslavia), Darga (R.F.G.) 6 puncte ; 
Gheorghiu (R.P.R.), Forintos (R.P.U.), Mă
riei (Iugoslavia) 5,5 puncte etc. în runda a 
9-a Gheorghiu, cu piesele negre, a remizat 
cu liderul clasamentului, Tringov.

a Partidele disputate duminică în cea 
de-a 12-a rundă a turneului interna
țional de șah de la Sarajevo s-au 
soldat cu următoarele rezultate : Polu- 
gaevski-Parma l—0 ; Ciocîltea-Trifunovici 
remiză ; Goiak-Uhlmann 0—1 ; Hort-Ivkov 
remiză ; Damianovici-Bogdanovici 0—1 ; 
Pachmann-Gufeld remiză. Clasament : 1. 
Polugaevski. (U.R.S.S.) 9 puncte ; 2. Uhl- 
mann (R.D.G.) 8,5 puncte ; 3. Ivkov (Iugo
slavia) 7 puncte (1) ; 4—5. Pachmann și 
Hort (ambii R S. Cehoslovacă) 7 puncte ; 
6—8. Ciocîltea (R P.R.), Trifunovici, Bog- 
danovici (Iugoslavia) 6,5 puncte etc.

© Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Los Angeles. Dallas Long 
(S.U.A.) a stabilit un nou record mondial 
la aruncarea greutății ; 20,10 m.

O Echipa masculină S.K. Leipzig a cîș
tigat „Cupa campionilor europeni“ la volei, 
în meciul retur al finalei,. S.K. Leipzig a 
învins cu 3—1 (14—16; 15—11; 15—TI ; 
15—9), echipa Mladost Zagreb.

© Competiția internațională de spadă 
„Cupa Europei”, desfășurată la Heiden-

heim, a revenit echipei O.S.C. Budapesta, 
care în finală a terminat la egalitate 7—7 
cu formația poloneză Legia Varșovia. Spa
dasinii maghiari au primit însă trofeul da
torită unui tuș-averaj superior.

© La Paris s-a desfășurat ieri tradiționa
lul cros internațional organizat de ziarul 
„L’Humanité”. Proba feminină, disputată 
pe distanța de 2000 m, a fost cîștigată de 
atleta sovietică Gurevici, în 6’45”. Alte 
două concurente sovietice, Muhanova și Ko- 
rablene, au ocupat locurile următoare, la 
diferență de o secundă. Și în cursa mascu
lină victoria s-a decis pe linia de sosire. A 
învins sportivul maghiar Lajoș Mecser, care 
a parcurs 8 000 m în 24’06”.

PRONOSPORT
Concursul nr. 14 din 5 aprilie 

Flacăra-Mețalul Tîrgoviște 
Ç.S.M. Cluj-C.F.R. Timișoara 
Mureșul-C.S.M. Reșița 
Minerul Lupeni-Industria Sîrmei 
Bari-Sampdoria 
Catania-Lazio 
Genoa-Mantova 
Juventus-Milan 
Lanerossi-Bologna 
Modena-Atalauta 
Roma-Fiorentina
Spal-Torino

1964
x
1
X
1
1
1
1
2
2
1
x
2

— Darhanul nostru... Aceste cu
vinte rostite cu duioșie de părinte 
le-am auzit adesea in convorbirile 
avute la Ulan-Bator cu scriitori, oa
meni de știință, muncitori sau stu- 
denți. într-o zi, instalați într-un 
„Gaz", am pornit spre aimacul (pro
vincia) Selenga, cu destinația Dar
ii an.

Pe drum întîlnim o circulație vie 
și, potrivit unui obicei, numai puți
ne mașini gonesc pe șoseaua pro- 
priu-zisă ; cele mai multe străbat di
rect stepa pe pîrtia trasată de alte 
vehicule și revin la șosea doar cină 
drumul urcă crestele dealurilor sau 
străbate defileuri înguste. In goana 
mașinii, vedem la răstimpuri păs- 
cînd cămile, turme de oi sau cirezi 
de cornute ; de cele două părți ale 
drumului se întind ogoarele cu ară
turi adinei ale unei mari gospodării 
de stat.

lată-ne, în sfîrșit, la destinație. Ne 
oprim în zona unui șantier, unde 
sintern întîmpinați de tov. Lajimăr, 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid, care ne va călăuzi în timpul 
vizitei prin Darhan. De la el aflăm 
un șir de amănunte cu privire la a- 
ceastă așezare.

Aflăm că Darhanul este de fapt 
o regiune economică avînd ca centru 
orășelul cu același nume în care se 
construiește un complex industrial- 
energetic — cel mai important o- 
biectiv al actualului cincinal al R.P. 
Mongole.

Cu vreo 15 ani în urmă, pe locul 
unde se întinde astăzi localitatea nu 
exista nimic. De unde vine numele 
de Darhan ? E greu de spus. în 
limba mongolă, „darhan" înseamnă 
fierar și probabil că pe vremuri tră

ia pe aceste meleaguri vreun meșter 
făurar. Cert este însă că acum cîți
va ani geologii au descoperit în a- 
ceastă regiune importante avuții ale 
subsolului, mai ales zăcăminte boga
te de cărbune care pot fi ușor ex
ploatate.

— Locul este ideal — ne spune 
interlocutorul nostru — pentru ca, 
folosind energia electrică ieftină 
obținută cu ajutorul cărbunelui, să 
producem diferite materiale de con
strucție care să poată, acoperi par
țial sau chiar în întregime necesită
țile mereu crescînde ale țării, Exis
tenta liniei ferate asigură, la rîndul 
ei, posibilități rapide de transport. 
Planurile prevăd ca pînă în 1965 să 
se termine o bună parte din lucră
rile privind construirea unor fabrici 
de beton armat, oxigen, carbid, țevi 
de beton, a unei fabrici de ciment 
cu o capacitate anuală de 200 000 
tone șt a unei fabrici de cărămizi de 
siliciu.

După aceste explicații am pornit 
să vizităm localitatea. Iată — s-a 
terminat și a intrat în funcțiune ra
mificația de cale ferată, lungă de 60 
de km care leagă Darhanul de Șarîn- 
gol ; s-a încheiat. de asemenea, con
strucția liniei electrice de înaltă 
tensiune pe aceeași distanță.

Pe un drum în serpentine urcăm 
cu mașina creasta unui deal și de 
acolo avem în față panorama Dar- 
hanului. Peste tot forfotesc tractoa
re, buldozere, excavatoare ; se rotesc 
turnuri de macarale, se construiesc 
drumuri, sc sapă fundații, se ridică 
sau se finisează clădiri. Ca pe toate 
șantierele,' și aici există încă multe 
barăci și clădiri provizorii pentru 
constructori. Dar partea denumită

Darhan-Nord, sau cum i se spune 
aci „vechiul Darhan", a și căpă
tat contururi. S-au construit aci 
locuințe, magazine, școală, spital, 
casă de cultură etc. In dreap
ta noastră, la cîțiva kilometri depăr
tare într-o depresiune ferită de zgo
motul șt fumul fabricilor, va fi con
struit Darhanul Nou. cu străzi largi 
și drepte, cu blocuri de 4—5 etaje. 
Se prevede ca numai pînă tn 1966 să 
se mute acolo 10 000 de oameni.

Pe șantierele Darhanulw lucrează 
mulți oameni, printre care și ostași 
constructori Acești tineri sosiți de 
la țară, din aimacuri îndepărtate se 
califică. învață meserii pe care le 
vor putea valorifica în ținuturile lor 
natale Mulți dintre ei s-au atașat 
într-atît de noua așezare incit vor 
să rămână aici și după terminarea 
primelor construcții, pentru a deve
ni muncitori în noile întreprinderi 
industriale Stau de vorbă cu unul 
dintre acești tineri un flăcău de sta
tură înaltă cu umen solizi și care 
poartă numele de Sando A început 
să lucreze ca săpător, curînd a de
venit șef de echipă apoi a învățat 
pe rină meseriile de betonist. zidar, 
dulgher.

— Am îndrăgit într-atît Darhanul 
și munca de aici — spune el — incit 
am. hotărît să rămin și pe mai de
parte constructor al acestui nou o- 
raș ; șt poate nu va trece mult timp 
pînă cind. în mijlocul familiei mai 
mari a colectivului nostru de con
structori, îmi. voi întemeia și eu mica 
mea familie. Vom face parte din pri
ma generație a Darhanului ridicat 
chiar de noi.

Emil SORAN
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Evenimentele din Cipru
o Președintele Makarios anunță abrogarea tratatului privind 
menținerea de trupe grecești și turcești în insulă o Guvernul 
turc respinge această măsură o Noi incidente între membri 

ai celor două comunități

NICOSIA 5 (Agerpres). — Sîmbă
tă seara, președintele Makarios a 
transmis primului ministru al Tur
ciei, Ismet Inönü, o scrisoare în care 
îi face cunoscută abrogarea de către 
Cipru a tratatului cu privire la men
ținerea de trupe ale Turciei și Gre
ciei în această insulă. Un purtător 
de cuvînt cipriot a declarat că acest 
act a urmat refuzului contingentului 
turc de a se reîntoarce în cazărmile 
sale. De acum încolo, a precizat pur
tătorul de cuvînt, guvernul cipriot 
consideră ilegală prezența trupelor 
turcești în insulă.

în Cipru au avut loc noi incidente 
între membri ai celor două comuni
tăți. Satul grec Pinghenia a fost a- 
tacat sîmbătă seara de turci înar-

Generalul Branco propus candidat 
Sa președinția Braziliei

RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres). — 
Sase guvernatori ai statelor federale 
braziliene, întruniți la Rio de Jane
iro, au hotărît să propună Congre
sului național candidatura generalu
lui Castelo Branco la președinția 
Republicii.

★

MONTEVIDEO 5 (Agerpres). — 
Joao Goulart, președintele demis al 
Braziliei, a sosit sîmbătă seara în 
Uruguay. îndată după sosire, el a 
plecat la stațiunea balneară Scly-

Conferința de presă 
a președintelui S. U. A.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
în conferința sa de presă de sîmbă
tă, președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, a trecut în revistă ultime
le evenimente internaționale. în ul
timul timp, a declarat el, S.U.A. au 
trebuit să facă față unor probleme 
serioase de mare însemnătate. Re- 
ferindu-se la situația din Brazilia și 
Panama, președintele a arătat că 
Statele Unite au un mare număr de 
probleme și interese în această emi
sferă. El și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu evoluția evenimentelor 
în relațiile dintre S.U.A. și Panama. 
Johnson a subliniat că, după păre
rea sa, actuala situație economică a 
S.U.A. va influența rezultatul alege
rilor din noiembrie în favoarea de
mocraților. în același timp, însă, el a 
subliniat că în țară continuă să exis
te „prea mulți șomeri, iar o parte 
mare din capacitățile de producție 
nu sînt folosite“. Referindu-se la 
drepturile civile, Johnson a cerut 
Senatului să grăbească examinarea 
proiectului de lege în legătură cu 
această problemă. El a adăugat că 
deși se așteaptă la dezbateri mai în
delungate, totuși, speră că Senatul 
va aproba legea cu privire la drep
turile civile. 

mâți. Ciocniri armate au avut loc și 
în satele Massura și Kokina. Dumi
nică dimineața, în două raioane din 
Nicosia au fost auzite focuri de ar
tilerie. S-au înregistrat victime.

ANKARA 5 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Turciei, 
Erkin, a declarat că guvernul său 
respinge abrogarea de către preșe
dintele Ciprului, Makarios, a trata
tului cu privire la Cipru pe baza 
căruia Grecia și Turcia mențin trupe 
în Cipru. Un consiliu de miniștri ex
traordinar s-a întrunit sub preșe
dinția generalului Gürsel, președin
tele republicii, pentru a examina si
tuația. La ședință a luat parte și 
generalul Sunay, șeful statului ma
jor al armatei.

mar, unde se află soția și copiii săi. 
El a fost întîmpinat de generalul 
Omar Perez Fontana, ministrul ad
junct al apărării al Uruguayului, și 
de funcționari ai ambasadei brazi
liene la Montevideo.

în cadrul unei conferințe de presă, 
ținută la 5 aprilie în capitala Uru
guayului, Joao Goulart a declarat : 
„Nu am renunțat la postul de pre
ședinte al Braziliei. Mi-ar fi fost de 
altfel imposibil să prezint demisia 
mea parlamentului, căci acesta înce
tase de a mai funcționa“. Referin
du-se la activitatea sa ca președinte, 
Joao Goulart a spus : „Nu am vrut 
altceva decît să lucrez pentru apăra
rea țării mele și a intereselor po
porului meu, în special a claselor 
celor mai defavorizate“.

Marșuri pentru pare și dezarmare
OLANDA în seara zilei de

4 aprilie, la Am
sterdam a avut loc o mare de
monstrație organizată de partizanii 
păcii din Olanda. Peste 10 000 de de
monstranți au parcurs străzile ora
șului purtînd panouri cu lozinci ca : 
„Bomba atomică să fie interzisă !“, 
„Nici un fel de forțe nucleare mul
tilaterale !“. Demonstrația s-a ter
minat printr-un miting de masă. 
Vorbitorii au subliniat că dezarma
rea este în prezent problema nr. 1, 
că trebuie luptat cu hotărîre împo
triva răspîndirii armei atomice.

AUSTRIA Duminică dimi
neață, la Korneu- 

burg, lîngă Viena, s-au adunat 
participanții la marșul de primăvară 
pentru pace și dezarmare, veniți din 
diferite orașe ale Austriei. în apelul 
organizatorilor marșului, dat publi
cității, se scoate în evidență necesi
tatea destinderii încordării interna-

Vizita in R. P. Ungară 
a delegației de partid 
și guvernamentale sovietice

BUDAPESTA 5 (Agerpres). Dele
gația de partid și guvernamentală 
sovietică și-a petrecut prima jumă
tate a zilei de duminică la Buda
pesta. Un grup de membri ai dele
gației a vizitat monumentele de 
cultură și artă din capitala ungară, 
s-a documentat asupra istoriei și 
dezvoltării orașului.

în după-amiaza aceleiași zile, N. S. 
Hrușciov, șeful delegației de partid 
și guvernamentale sovietice, mem
brii delegației, precum și Jânos Kâ- 
dâr, Gyula Kallai și Lajos Cseterki, 
care îi însoțesc, au plecat la Miskolc 
cu un tren special.

Spre independența 
Nyassalandului

BLANTYRE 5 (Agerpres).—Cam
pania electorală din ajunul alegeri
lor generale ce premerg proclama
rea independenței în Nyassaland, se 
apropie de sfîrșit. Lista cu candida- 
ții pentru Adunarea legislativă a 
fost închisă. Alegerile vor avea loc 
la 7 aprilie, iar proclamarea inde
pendenței — la 6 iulie a.c. Persoa
nele care și-au prezentat candida
tura au trebuit să îndeplinească anu
mite condiții. Printre acestea figu
rează obligativitatea de a fi cetățean 
născut în Nyassaland sau fiu al 
unor persoane originare din acest 
teritoriu. Candidații au trebuit, de 
asemenea, să depună o taxă de can
didatură.

ționale, a dezarmării generale și to
tale. După mitingul care a avut loc 
în piața centrală din Korneuburg, 
participanții la marș s-au îndreptat 
spre capitala Austriei. Ei purtau pa
nouri cu lozinci chemînd la lupta 
pentru interzicerea armei nucleare, 
dezarmarea generală și totală, des
tinderea încordării internaționale, 
consolidarea păcii și prieteniei din
tre popoare.

AUSTRALIA Din șase subur
bii ale Sydney-u- 

lui au pornit, la 5 aprilie, spre cen
trul orașului 'coloanele participanți- 
lor la tradiționalul marș al păcii. 
Miile de demonstranți au parcurs 
orașul, purtînd lozinci prin care se 
cerea interzicerea experimentării ar
mei nucleare în Oceanul Pacific, a- 
nunțată de Franța, crearea unei 
zone fără arma nucleară în emisfe
ra sudică, încheierea unui tratat in
ternațional cu privire la interzice
rea tuturor experiențelor nucleare.

IMAGINI

ta Rio de Janeiro, în timpul evenimentelor care au dus la demiterea 
fostului președinte

Corespondență din Atena

votul de încredere
Vineri după miezul nopții s-au în

cheiat dezbaterile din parlamentul 
grec asupra declarației-program a 
guvernului, prezentată luni de pri
mul ministru G. Papandreu, liderul 
partidului Uniunea de centru. Votul 
de încredere obținut de guvern la 
capătul acestor dezbateri se exprimă 
cifric după cum urmează : în favoa
rea guvernului au votat 168 deputați 
din 187 cîți erau prezenți în sala. 
Cei 19 deputați ai partidului E.D.A. 
nu s-au pronunțat nici „pentru“, nici 
„contra“ ci au dat „vot alb“. In ce-i 
privește pe cei 110 deputați ai parti
dului de dreapta E.R.E. și ai parti
dului denumit progresist, ei au pă
răsit incinta parlamentului, refuzînd 
să voteze.

Trăgînd concluziile la dezbateri, 
premierul Papandreu a făcut o de
clarație în care a reamintit punctele 
principale ale programului după 
care se va călăuzi guvernul Greciei. 
După cum se știe, pe plan intern, a- 
cest program se referă la unele mă
suri ca majorarea salariilor funcțio
narilor publici și ofițerilor, reorga
nizarea aparatului administrativ, su
primarea măsurilor excepționale, 
modernizarea învățămîntului supe
rior etc. O mare parte a declarației- 
program este consacrată politicii 
economice a guvernului, care își pro
pune în principal accelerarea ritmu
lui de dezvoltare economică a Gre
ciei. Pe plan extern, programul pre
cizează că Grecia va continua legă
turile comerciale cu țările Pieței co
mune, urmărind totodată și promo
varea tranzacțiilor cu alte țări, pe 
bază de acorduri bilaterale. In ce 
privește cheltuielile militare, acestea 
constituie ■— potrivit părerii expri
mate de primul ministru — o povară 
excesivă pentru bugetul grec. Pre- 
zentîndu-și declarația-program, pre
mierul Papandreu a afirmat : „poli
tica noastră este pacea" ; el a re
amintit apartenența Greciei la

N.A.T.O., subliniind în același timp 
că deși „sîntem aliații Occidentului, 
vrem să fim, de asemenea, prieteni 
cu Răsăritul".

In legătură cu acest program, 
partidele de opoziție și-au exprimat 
atitudinea atît în cadrul dezbaterilor 
din parlament, cît și în diferite or
gane de presă. In esență, partidul 
E.D.A. critică declarația-program a- 
rătînd că anumite măsuri pe care le 
preconizează nu satisfac pe deplin pe 
oamenii muncii sau, cum afirmă zia
rul „Avghi", programul guvernului 
este caracterizat prin „șovăială și 
jumătăți de măsură". După cum se 
menționează în presă, E.D.A. relevă 
caracterul pozitiv al unor măsuri a- 
nunțate de guvern, dar consideră că 
aceste măsuri nu sînt complete 
pentru că nu au în vedere le
galizarea partidului comunist, des
ființarea organizațiilor parastatale, 
refuză complet abordarea problemei 
refugiaților etc. Pe planul politicii 
externe, E.D.A. critică guvernul pen
tru că nu reduce cheltuielile de apă
rare la Un nivel corespunzător, atri
buind această poziție politicii de fi
delitate a Greciei față de N.A.T.O., 
dar pe de altă parte sprijină tendin
țele guvernului pentru îmbunătăți
rea relațiilor Greciei cu țările veci
ne și cu țările socialiste în general.

In ce privește partidul E.R.E., care 
a lăsat guvernului de centru o grea 
moștenire după 8 ani de guvernare, 
el afirmă, fără a aduce o critică esen
țială declarației-program a guvernu
lui, că aceasta s-ar rezuma la ge
neralități. Liderul E.R.E., Kanelo- 
poulos, a încercat să demonstreze 
—• după cum relatează ziarul „TA 
NEA" — că Uniunea de centru nu va 
putea realiza tot ceea ce a prCyr'ș. 
Ziarul „Mesimvrini" (conservata^ in
dependent), referindu-se la unele 
puncte din declarația-program, con
semnează că s-ar manifesta o tacti
că de tergiversare în problema chel
tuielilor militare, că politica în do
meniul industrial ar fi incompletă, 
iar asupra acordului de asociere a 
Greciei la Piața comună, care „din 
primul său an de funcționare s-a do
vedit a fi un factor de agravare a 
relațiilor comerciale cu cele 6 țări 
membre, nu se spune nimic".

In același timp Markezinis, liderul 
■partidului progresist (care are.,numai 
7 deputați în parlament), a c'riticat, 
de asemenea, politica economică a 
guvernului, susținînd că guvernul nu 
ar putea realiza programul amintit. 
Trebuie menționat că el a invitat in
direct guvernul să legalizeze parti
dul comunist. In domeniul politicii 
externe el a salutat intențiile guver
nului de a avea relații bune cu ță
rile socialiste.

Ziarele de centru își exprimă op
timismul în legătură cu politica a- 
nunțată de guvern. „Eleftheria", co- 
mentînd declarația-program, scrie că 
guvernul se îndreaptă acum spre 
consolidarea democrației politice și 
sociale, iar „TO VIMA“ este de pă
rere că actualul guvern „își va în
deplini promisiunile sale".

ÀI. GHEORGHIU

DIN VIAȚA INTERNAȚIONALA Guvernul grec a obținut

Agențiile de presă anunță că în Cipru continuă să aibă loc incidente 
între populația greacă și turcă. Fotografia înfățișează ciprioți care se

„ÎNSOȚIND O CARAVANĂ 
DE NEGUSTORI DE SCLAVI

Reproducem fragmente din articolul cu 
titlul de mai sus, semnat de Gordian 
Troeller in ultimul număr al revistei vest- 
germane „Der Stern".

„l-am văzut și am stat de vorbă cu ei : 
sclavi — bărbați și femei care, ca ani
malele domestice, sînt proprietatea altor 
oameni. Copii care pot fi despărțiți de 
mamele lor, ca pisoii sau cățeii, pentru 
că s-au născut sclavi — proprietatea sfă- 
pînilor părinților lor, l-am întîlnit în Ara
bia Saudită, în Iran... In Peninsula arabică 
există puține țări în care sclavia este ad
misă de lege. Chiar în Arabia Saudită 
sclavia a fost desființată în 1962, în mod 
oficial, pe hîrtie. In realitate negoțul cu 
oameni prosperă ca în trecut. Iar aface
rile au devenit mai rentabile. Prețurile 
au crescut. Un sclav care acum 10 ani 
valora circa o mie de mărci se vinde 
astăzi la un preț de 5—10 ori mai mare, 
cu condiția să fie adus cu bine în 
Peninsula arabică".

„In Iran, Irak, Afganistan și Pakistan, 
sclavia a fost de mult timp desființată, 
totuși autoritățile nu au reușit să stîrpeas- 
că cu desăvîrșire răpirea și cumpărarea 
de oameni. Sclavii sînt aduși pe ascuns 
ia țărmul Golfului Persic, iar de acolo 
transportați în Arabia Saudită, Oman sau 
Bahrein.

Am însoțit- o asemenea caravană de 
sclavi. Totul a început la Bender Abbas 
(Iran) pe țărmul Golfului Persic. Am turnat 
acolo un film și aveam nevoie de figu- 
ranți. Stăteam la plajă, pe nisip, și discu
tam cu tatăl lui Aii. Copilul se juca în 
apropierea noastră. Cînd totul s-a aran- 
jăt, tatăl îl chemă și-i spuse că poate să 
meargă cu noi. Aii privi palma tatălui 
în care mai erau banii pe care i-am dat. 
Cred că n-am văzut încă niciodată fața 
unui copil care să exprime atîta groază. 
Pas cu pas, băiatul dădu înapoi, țintin- 
du-și privirea asupra banilor. Dintr-odată, 
s-a întors brusc și începu să fugă cît îl 
țineau puterile...

Mai tîrziu am aflat că Ali a fost sclav. 
Tatăl său II vînduse. Din nevoie. Nu avea 
de lucru. Familia flămînzea. Soția sa era 
bolnavă. Nu mîncaseră nimic de cîteva 
zile, cînd un om apăru în fața colibei 
lor și oferi pentru Aii 1 000 de tomani 
(500 de mărci). Pentru a salva familia 
formată din 9 persoane, oferta a fost ac
ceptată.

Ali a părăsit casa părintească, fy'uns 
în Oman, a fost băgat într-un cort în 

care mai trăiau 7 băieți de aceeași vîrsfă. 
Intr-o zi, însă, cînd au mai fost aduși doi 
băieți din Katar, în cort a izbucnit pa
nică. Aii și prietenii săi au fost biciuiți, 
puși în lanțuri și ținuți pînă cînd s-au 
calmat. De atunci Aii s-a gîndit doar la 
evadare. A reușit. La Dubai s-a strecurat 
pe un vas care făcea cursa spre portul 
iranian Bender-e Lengeh. De acolo a por
nit acasă. Pe jos. Aproximativ 200 km...

Acum voiam să aflu ceva mai mult 
despre comerțul cu sclavi. Mi s-a indicat 
să plec într-un mic sat, la 12 km spre 
nord de Bender Abbas. «Acolo este cen
trul — mi s-a spus. — Dar fii precaut»’.

In acest sat reporterul a întîlnit o tî- 
nără fată -— Fakhri, care era sclavă și se 
afla într-o casă de toleranță. Plătind o 
sumă echivalentă cu 30 de mărci, el a 
putut să stea de vorbă cu ea.

„Părinții Fakhriei trăiau într-un sat din 
sudul Iranului. Erau datori, ca toți țăranii 
din localitate. Țăranii nu puteau păstra 
decît o parte din recoltă. Partea mai 
mare o lua latifundiarul în contul dato
riilor. Dar ceea ce primeau țăranii nu 

Sclavi — bărbați șl femei. Oameni, proprietatea altor, oameni...

ajungea nici măcar pentru hrana familiei. 
In acest fel, datoriile creșteau an de an.

Ei au devenit cu toții sclavi. Nu din 
punct de vedere juridic. Ci din cel prac
tic. Erau proprietatea latifundiarului: ei și 
tot avutul lor care, de fapt, nu era al lor.

Din cînd în cînd în sat își făceau apa
riția oameni străini. Ei cumpărau covoare 
și,, pe ascuns, copii.

Părinții Fakhriei s-au decis să-și achite 
datoriile și să părăsească satul. Cele 7 
covoare pe care le-au țesut mama și su
rorile nu erau suficiente. Mai lipseau 
1 200 de tomani. Această sumă au ofe
rit-o negustorii pentru Fakhri. Părinții au 
acceptat. Ei și-au cumpărat libertatea, vîn- 
zîndu-și ca sclavă fiica".

„M-am împrietenit cu acești negustori 
și, contra unei recompense, ei au accep
tat să-i însoțesc într-o călătorie în inte
riorul țării. De fiecare dată cînd ne apro
piam de o localitate trebuia să mă 
ascund.

— De ce ? — am întrebat.
— Ne stricați prețurile — mi-a explicat 

căpetenia. Dacă oamenii noștri de încre

dere v-ar zări, ei ar putea crede că marfa 
este destinată unui străin și atunci ar 
cere imediat un preț dublu.

In timpul unei săptămîni, pe cămile 
s-au adunat multe covoare, dar numai 
un singur sclav. Un băiat de 10 ani, care 
a fost vîndut de tatăl său. Intre timp am 
ajuns în Mekran — unul din ținuturile 
cele mai sălbatice din Iran. Negustorii au 
devenit nervoși. In a zecea zi ne-am oprit 
și ei au hotărît să se întoarcă.

— Ne aduceți ghinion — mi-a spus 
căpetenia. — De obicei ne întoarcem cu 
o duzină de sclavi. Acum nu vrea nimeni 
să vîndă. Spre norocul nostru am cum
părat o mare cantitate de covoare, alt
minteri călătoria ar fi constituit un eșec. 
Sau am fi fost nevoiți să recurgem la 
mijloace radicale.

— Și anume ?
— La muzică — mi-a răspuns el zîm- 

bind și-mi explică de ce duc întotdeauna 
cu ei instrumente muzicale.

— Cîțiva dintre noi, cîntînd din instru
mente, cutreieră satul și ademenesc copiii 
și femeile din colibe. Ei se opresc ia 
marginea satului și cîntă în continuare, în 
timp ce negustorii oferă spre vînzare 
țesături, brățări și cercei ieftini.. Din- 
fr-odată dau năvală nomazi călări, bine 
înarmați. Ei apucă cîteva fete și cîțiva 
băieți și se îndepărtează în grabă. Totul 
este, desigur, aranjat cu căpetenia tri
bului, dar aceasta costă bani. Metoda 
rentează totuși, pentru că, de obicei, no
mazii nu cer mai mult pentru copiii ră
piți, decît ar cere un părinte.

La întrebarea mea ce face apoi cu 
sclavii, el mi-a răspuns :

— Marfa o trimitem dincolo, peste 
mare.

Dincolo înseamnă Maskat, Coasta Pira
ților, Arabia Saudită, Katar, sultanatele 
care fac parte din Federația Arabiei de 
sud. Peninsula arabică a fost din totdea
una un rai pentru negustorii de sclavi. 
Aici dezvoltarea societății s-a oprit în Evul 
Mediu și se trăiește și astăzi după legile 
lui. Aici sclavia este un fenomen obișnuit".

★

După cum relatează săptămînalul pari
zian „L’Express", „cu prilejul Conferinței 
mondiale pentru comerț, reprezentanții u- 
nei mișcări de eliberare a sclavilor din 
Arabia Saudită au sosit la Geneva pentru 
a sezisa O.N.U., Crucea Roșie internațio
nală și alte organizații despre soarta mul
tor oameni care mai sînt încă vînduți ca 
sclavi". Săptămînalul este de părere că 
„delegații țărilor din Africa neagră tre
buie să devină purtătorii de cuvînt ai a- 
cestora pentru a demasca scandalul co
merțului cu sclavi, cel mai mare tîrg fiind 
ținut la Mecca, unde prețurile unui sclav 
variază între 120 și 500 de franci fran
cezi, după vîrstă, greutate și sănătate".

Sîmbătă a avut loc la Tokio o 
mare demonstrație de protest îm
potriva tratativelor japono-sud- 
coreene, care se desfășoară în 
prezent în capitala Japoniei. 
Aproximativ 14 000 de persoane 
au organizat un marș spre clădi
rea Dietei japoneze, purtînd 
pancarte în care condamnau tra
tativele japono-sud-coreene și 
își exprimau solidaritatea cu lupta 
poporului sud-coreean, împotri
va regimului lui Pak Cijan Hi. 
în fotografia de sus : Manifesta
ție a studenților sud-coreeni 
desfășurată recent la Seul împo
triva tratativelor dintre Japonia și 
Coreea de sud.

LUCERNA. Sîmbătă a luat sfîrșit 
la Lucerna sesiunea de primăvară a 
Uniunii interparlamentare. Cu această 
ocazie au fost adoptate mai multe 
proiecte de rezoluție care urmează a 
fi supuse dezbaterilor din august de 
la Copenhaga a celei de-a 53-a Con
ferințe a Uniunii interparlamentare. 
Prinde proiectele de rezoluție adop
tate se numără unul privind o che
mare adresată marilor puteri nuclea
re de a nu permite diseminarea arme
lor nucleare. Proiectul conține propu
neri care se referă la interzicerea a- 
cordării de informații sau arme de 
către puterile nucleare celorlalte țări.

SINGAPORE. Lordul Head, înaltul 
comisar britanic la Singapore, a de
clarat sîmbătă că, în cazul în care 
situația la frontiera Malayeziei cu In
donezia „se agravează“, Anglia este 
gata să trimită noi efective militare 
în Borneo de nord. El a declarat, de 
asemenea, că, deși în prezent nu 
există un plan de a aduce în Mala- 
yezia nave și bombardiere, „dacă va 
fi necesar, se va proceda în conse
cință“.

CIUDAD DE MEXICO. Ramon 
Dansos Palomino, candidat la postul 
de președinte al Mexicului din partea 
Frontului popular electoral, s-a pro
nunțat pentru naționalizarea întreprin
derilor care aparțin parțial sau inte
gral societăților monopoliste ameri
cane.

ÎN MEMORIA VICTIMELOR DE LA BUCHENWALD
PARIS 5 (Agerpres).—La 5 aprilie, 

într-un cadru solemn, la cimitirul 
parizian Père-Lachaise a fost dez
velit un monument în memoria pa- 
trioților francezi care și-au pierdut 
viața în anii celui de-al doilea răz
boi mondial în lagărul hitlerist al 
morții de la Buchenwald. Monu
mentul a fost ridicat din inițiativa 
organizațiilor mișcării de rezistență 
împotriva ocupanților hitleriști. El 
este turnat din bronz de culoare în
chisă de către sculptorul Louis 
Bancel, fost participant la mișcarea

WASHINGTON. Ministerul Apără
rii al S.U.A. a confirmat sîmbătă că 
numeroase rachete „Nike-Hercules“ 
prevăzute cu focos nuclear de la baza 
militară Fort Richardson din Alaska 
au suferit avarii de pe urma cutre
murului de pămînt care a avut loc 
aici. Potrivit declarațiilor, în timpul 
seismului, rachetele au căzut de pe 
platformele lor de lansare. De aseme
nea, rampele de lansare din insula 
Kodiak au fost inundate de puterni
cele maree provocate de cutremur, și 
de aceea vor trebui să fie reampla- 
sate în alte locuri.

PARIS. La 5 aprilie, primul ministru 
al Franței, Pompidou, și Couve de 
Murville, ministrul afaceriloi externe, 
au plecat în Japonia într-o vizită ofi
cială. Din Japonia, Couve de Murville 
va pleca la Manila la o consfă
tuire a conducătorilor blocului mili
tar S.E.A.T.O.

NEW YORK. După cum transmi
te agenția France Presse, Winthrop 
Rockefeller, fratele lui Nelson Roc
kefeller, guvernatorul statului New 
York, a anunțat sîmbătă că-și va 
depune candidatura în viitoarele a- 
legeri pentru postul de guvernator 
al statului Arkansas.

LAGOS. Luînd cuvîntul în Came
ra Reprezentanților, Vaziri Ibrahim, 
ministrul dezvoltării economice al Ni
geriei, a cerut limitarea activității 
companiilor străine în țară, subliniind 
că această activitate reprezintă o pri
mejdie pentru economia Nigeriei. Va

de rezistență, și înfățișează trei fi
guri — simbolurile suferinței, soli
darității și rezistenței. La tribună, 
printre oaspeții de onoare se aflau 
membrii familiilor patrioților care 
și-au pierdut viața, foști deținuți 
din lagărul morții, reprezentanți ai 
organizațiilor mișcării de rezistență, 
foști combatanți. La ceremonia so
lemnă au luat parte Waldeck 
Rochet, secretar general adjunct al 
P.C. Francez, și Jacques Duclos, se
cretar al C.C. al P.C. Francez.

ziri Ibrahim a caracterizat neocolonia- 
lismul ca o politică a foștilor stăpîni 
îndreptată spre menținerea dominației 
lor economice în țările în curs de 
dezvoltare.

BERLINUL OCCIDENTAL. în ra
portul prezentat la congresul organi
zației vest-berlineze a Partidului li- 
ber-democrat, care și-a încheiat lu
crările la 4 aprilie, Oxfort, președin
tele fracțiunii din Senatul vest-berli- 
nez a Partidului liber-democrat, a su
bliniat că liber-democrații „nu pot 
împărtăși tendințele politice“ ale or
ganizației vest-berlineze a U.C.D. Ra
portorul a declarat că germanii au da
toria de a lua o inițiativă proprie în 
vederea rezolvării problemelor ger
mane și s-a pronunțat pentru norma
lizarea relațiilor cu țările lagărului so
cialist,

MOSCOVA. La 4 aprilie, stațiunea 
seismică centrală „Moscova“ a înre
gistrat un puternic cutremur. Datele 
rezultate din prelucrarea preliminară 
a materialelor de către stațiunile seis
mice sovietice au arătat că epicentrul 
acestui cutremur se află la o distanță 
de 7 500 km de Moscova, în regiunea 
depresiunii Aleutine. Forța probabilă 
a cutremurului în epicentru a fost de 
8 grade.

BEIRUT. La 5 aprilie în Liban s-a 
desfășurat prima etapă a alegerilor 
parlamentare. Urmează să fie aleși 99 
de deputați. Alegerile se desfășoară 
în patru etape.
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