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In Editura Politică 
a apărut : 

DECLARAȚIE 
cu privire la poziția Partidului 
Muncitoresc Romîn în proble
mele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale a- 
doptată de Plenara lărgită a 
C.C. al P.M.R. din aprilie 1964

Broșura a fost tipărită în tiraj 
de masă. Ea a apărut de asemenea 
în limbile maghiară, germană și 
sîrbă.

Hidrocentrala Piatra Neamț

PE TEMELE ZILEI

In curînd, studenții se vor pre
zenta în fața comisiilor de exa
minare. Pregătite perseverent și 
sistematic, examenele vor constitui 
și de astă dată un prilej de verifi
care exigentă a cunoștințelor asimi
late de viitorii ingineri, profesori, 
medici, artiști chemați să devină ca- 
due de nădejde, specialiști cu o înaltă 
Uificare pentru cerințele mereu 

crescînde ale economiei și culturii 
socialiste.

Pregătirile care se fac în aceste 
zile, atmosfera de studiu intens din 
biblioteci și săli de lectură, exprimă 
hotărîrea studenților și a cadrelor 
didactice ca sesiunea de examene 
să se desfășoare în condiții cores
punzătoare și să se încheie cu re
zultate cît mai bune. Pe lîngă mă
surile luate pentru asigurarea par
curgerii întregii materii prevăzute 
de programe, a recapitulării și sis
tematizării cunoștințelor de specia
litate predate în acest an universi
tar, rectoratele și decanatele, spri
jinite de organizațiile de partid 
și de tineret, se îngrijesc de eșa
lonarea judicioasă a datelor exame
nelor, de asigurarea unei frecvențe 
corespunzătoare la ultimele cursuri 
și seminarii. Experiența acumulată 
în organizarea sesiunilor precedente 
arată că aceste măsuri au o mare 
utilitate în ce privește desfășurarea 
examenelor. Rezultatele mai slabe 
obținute în sesiunea din iarnă de 
unii studenți ai Facultății de mate
matică și ai Facultății de fizică și 
chimie de la Institutul pedagogic 
din Brașov, de pildă, se explică și 
prin frecvența slabă înregistrată la 
ultimele ore de cursuri și seminarii 
din semestrul I.

Din ansamblul pregătirii sesiunii 
de examene și colocvii fac parte 
și întocmirea la timp a proiec
telor, încheierea lucrărilor de labo
rator. Pentru ca elaborarea proiec
telor să nu îngreuneze pregătirea 
studenților în vederea examenelor, 
conducerea Institutului de construc
ții, a Institutului de petrol, gaze și 
geologie din Capitală și a altor in- 

:sț’țute tehnice se îngrijesc ca pro
iectele de an să fie definitivate în 
prima jumătate a lunii mai ; efec
tuarea ultimelor lucrări de labora
tor a fost stabilită pentru aceeași 
perioadă. E bine să se procedeze 
astfel și în alte institute. O deo

sebită atenție acordă cadrele didac
tice și studenții de la Facultatea de 
geologie-geografie a Universității din 
București întocmirii programului de 
aplicații practice pentru ca deplasa
rea în diferite regiuni ale țării — în
tre 24 aprilie și 15 mai — să consti
tuie, pe lîngă confruntarea cu te
renul a noțiunilor însușite, un 
prilej de sistematizare a cunoștin
țelor de specialitate în vederea exa
menelor. Și în alte instituții de în- 
vățămînt superior din țară există 
preocupări asemănătoare ; tot mai 
multe catedre și-au extins progra
mul de consultații ; selecționarea te
melor și problemelor pentru exame
ne se face potrivit cu necesitatea 
verificării multilaterale a cunoștin
țelor tinerilor etc.

Principala îndatorire a studenți
lor este învățătura. Studiul indivi
dual de zi cu zi este o condiție ho- 
tărîtoare pentru pregătirea temeini
că a examenelor. Conducerile facul
tăților, colectivele de catedre sînt 
chemate să îndrume atent și conti
nuu, în perioada care urmează, pre
gătirea studenților, în special a 
celor din primii ani, să-i sprijine în 
folosirea judicioasă a timpului, în 
aprofundarea și sistematizarea între
gului volum de cunoștințe dobîn- 
dite. Totodată, rectoratele și deca
natele să-și îndrepte atenția și asu
pra asigurării unor condiții cît mai 
bune de învățătură pentru studenți. 
Alături de prelungirea programului 
de acces, bibliotecile au datoria să 
pună cu mai multă operativitate la 
îndemîna tinerilor cursurile și lu
crările de specialitate indicate în 
bibliografie ; în cămine este necesar 
să se amenajeze cît mai bine sălile 
de lectură și să se asigure liniștea 
necesară studiului.

Organizațiile de partid și U.T.M., 
asociațiile studenților sînt chemate 
să antreneze pe fiecare tînăr la 
muncă susținută, de zi cu zi, și în 
respectarea disciplinei universitare, 
în preajma sesiunii de examene e 
necesar să fie evitate toate acti
vitățile care i-ar putea reține pe 
studenți de la învățătură. Rezulta
tele obținute la examene trebuie să 
oglindească hotărîrea studenților de 
a-și însuși temeinic comorile științei 
și culturii, de a se pregăti cu un 
înalt simț de răspundere pentru 
viață, pentru profesiunea aleasă.

Insiîtutul politehnic din Capitală. Studenții anului V al facultății de 
energetică in laborator Foto t M. Andraeacu

Din t©
noile utilaje

Pe șantierele hidrocentralelor de pe

Sectorul economiei forestiere a 
primit în ultimele luni o serie de 
utilaje noi pentru mecanizarea unor 
lucrări de exploatare : 61 funiculare, 
158 autocamioane de diferite tona
je, 24 remorci, 52 încărcătoare me
canice, 128 tractoare, 462 ferăstraie 
mecanice, 20 trolii pentru tractoare 
etc. Aceste utilaje sînt manipulate 
și conduse de cadre pregătite în 
centrele școlare și în școlile de ca
lificare ale Ministerului Economiei 
Forestiere. Numărul muncitorilor ce 
se califică anul acesta în cele 21 u-

REȘIȚA Al 1 OOO- 
prefabricat

în microraionul 1 al ansamblului 
de locuințe Lunca Bîrzavei, din Re
șița, o parte a blocurilor se con
struiesc din panouri mari. Recent, 
brigada condusă de Francise Fischer 
a montat cel de-al 1 000-lea aparta
ment din prefabricate. Cu doi ani în 
urmă, această brigadă se compunea 
din zidari și cîțiva muncitori necali
ficați. Cu sprijinul comitetului de 
partid, membrii brigăzii au plecat la 
Brașov și apoi în Capitală să învețe 
o nouă meserie : aceea de montori 
de prefabricate. La sfîrșitul anului 
1962, întorși pe șantier, au montat 
primele panouri. însușindu-și conti-

nltăți de învățămînt forestier și în 
5 centre de calificare t.rece de 14 000. 
Din aceștia, peste 8 300 sînt pregă
tiți pentru exploatările forestiere. 
Elevii trimiși în aceste școli sînt 
selecționați dintre cei mai buni 
muncitori de la pădure. Ei îș; însu
șesc meseriile de funiculariști, me
canici pentru ferăstraiele mecanice, 
tractoriști, mecanici pentru trolii și 
macarale, sortatori pentru produse 
lemnoase, primitori-expeditori, șefi 
de depozite pentru materialul lem
nos etc.

nuu noutățile meseriei, au ajuns să 
monteze pînă la 4 apartamente în 24 
ore. S-a trecut de la lucrul în două, 
la cel în trei schimburi, ca urmare a 
îmbunătățirii metodelor de organiza
re și a ridicării calificării profesio
nale. Șeful de brigadă mînuiește 
astăzi teodolitul, ceilalți membri — 
aparatele de sudat cu aceeași pri
cepere și îndemînare cu care mî- 
nuiau mistriile acum cîțiva ani. Ate
lierul de prefabricate al șantierului 
produce zilnic panouri mari pentru 
2,5 apartamente cu un consum redus 
de manoperă. în prezent, pe șantie
rul din Lunca Bîrzavei se constru
iește un bloc cu 120 apartamente 
prin folosirea cofrajelor glisante.

Cauzele violului
Intens de ieri

Institutul meteorologic ne informea
ză că vîntul intens de ieri, fenomen 
mai puțin obișnuit, s-a produs ca ur
mare a deplasării unei depresiuni 
atmosferice cu mase de aer cald 
și umed din sudul peninsulei Bal
canice spre Marea Neagră, concomitent 
cu înaintarea spre sud-estul continentu
lui a maximului barometric cu mase de 
aer rece, existent în Europa centrală. 
Contactul acestor două centre atmos
ferice, precum și a celor două mase de 
aer s-a produs deasupra nordului Bul
gariei, sud-estului țării noastre și sudu
lui Ucrainei. Datorită acestui făpt, vîn
tul s-a intensificat. în noaptea de 25 
spre 26 aprilie vîntul a început să bată 
mai tare în cea mai mare parte a țării. 
Intensificări mai mari s-au produs în

Moldova și Muntenia, unde viteza me
die a vîntului a atins valori între 70—80 
km/oră, iar cea maximă între 100 și 
120 km/oră. Creșterea intensității vîntu
lui a determinat ridicarea și trans
portarea în aer a unor mari cantități de 
praf din Bulgaria și estul cîmpiei ro- 
mîne.

Se prevede că vîntul va slăbi treptat 
din intensitate, dar că intensificări vor 
continua să se producă în sud-estul ță
rii și în cursul zilei de 27 aprilie, cu un 
caracter mai restrîns și nu de aceeași 
tărie. Odată cu slăbirea intensității vîn
tului praful va începe să'se depună și 
vor cădea ploi locale. Totodată, vremea 
va continua să se răcească mai ales în 
nord-estul țării, unde local se va pro
duce și brumă.

Valea Bistriței, în aval de Bicaz, 
pe o lungime de 80 km, își contu
rează tot mai mult peisajul indus
trial. Apele Bistriței sînt dirijate de 
mina omului spre turbinele celor 12 
hidrocentrale care vor totaliza în 
faza finală o putere instalată de 
peste 2 ori mai mare decît cea a 
Bicazului (450 000 kW). O adevărată 
magistrală a energiei. Hidrocen
trala Roznov I, cu o putere instalată 
de 14 300 kW, funcționează din ia
nuarie anul trecut cu toată capaci
tatea. La Roznov II a fost conectat 
recent la sistemul energetic național 
cel de-al doilea grup de 7 000 kW. 
Funcționarea turbinelor și a celor
lalte instalații este automatizată.

Constructorii și montorii hidro
centralelor de pe Bistrița desfășoară 
în aceste zile o muncă intensă pen
tru grăbirea lucrărilor la celelalte 
hidrocentrale. Iată cîteva date privi
toare la situația pe șantiere.

Pîngărați. Hidrocentrala care se 
construiește aici va intra în func
țiune în cursul acestui trimestru. In 
prezent se fac probele tehnologice la 
ambele turbine.

Vaduri. Aici se ridică cea mai 
mare hidrocentrală de pe. Bistrița, 
după cea de la Stejaru. Se lucrează 
intens la betonarea fundațiilor cen
tralei.

Piatra Neamț. A fost terminat la
cul de acumulare, cel mai mare lac 
de pe Valea Bistriței, după cel de la 
Bicaz. El are 15 milioane m c apă și 
va regulariza debitul de apă pentru 
hidrocentralele Roznov I și Roznov 
II, Zănești, Costișa și Buhuși.

Zănești și Costișa. Aceste hidro
centrale vor începe să producă ener
gie electrică în 1964. Lucrările sînt 
înaintate. Constructorii execută ul
timele finisaje, iar montorii lucrea
ză intens la montajul agregatelor.

Buhuși. Lucrările de execuție la 
fundația centralei s-au terminat în 
timpul prevăzut. Constructorii au 
turnat la fundații pînă acum peste 
2 000 metri cubi betoane.

Racova. S-a încheiat excavarea 
fundației centralei și a început tur
narea betoanelor.

Intr-un ritm susținut se lucrează 
și pe șantierele mai noi ale hidro
centralelor de la Gîrleni și Bacău I. 
Acestea vor fi centrale de „vîrf", 
fiecare avînd lacul său de acumu
lare. Pe ambele șantiere se desfă-

Costlsa

Roznov I
șoară din plin lucrările de excavații, 
atît la fundația centralelor cît și la 
canalele de aducțiune.

Datorită ritmului intens în care s-a 
lucrat, folosirii raționale a capacită
ții de lucru a utilajelor, construc
torii grupului de șantiere Bistrița-

aval au reușit să excaveze în cursul 
primului trimestru circa 500 000 me
tri cubi. Ei au depășit planul și la 
betoane, turnînd în plus peste pre
vederi aproape 2 000 mc.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 
In portul turistic Tomis au loc intense 
pregătiri în vederea croazierelor de a-
grement ce se vor face în timpul sezo
nului de vară. Au fost terminate lucră
rile de construire a digului pe o lungi
me de 900 metri, s-au amenajat cheiu
rile de acostare pentru ambarcațiunile 
de agrement și debarcaderul. In aceste 
zile se lucrează la dragarea radei, la 
amenajarea falezei și revizuirea insta
lațiilor de semnalizare și a celor de 
iluminat fluorescent. Paralel cu aceste 
lucrări se execută reparațiile și reviziile 
celor 5 hldrobuze care vor face curse 
de sezon de vară pe litoral.

CLUJ Circa 4 000 de ce
tățeni ai orașului au 

luat parte ieri la acțiuni gospodă
rești. Numeroși clujeni au prestat muncă 
patriotică la amenajarea Parcului Tranda
firilor din cartierul Grigorescu, la planta
rea florilor în jurul unor noi blocuri de 
locuințe, la amenajarea Parcului sportiv 
din cartierul Someșeni, la plantări de 
arbori ornamentali etc.

BAIA Duminică s-a des-
MÀRE ch/s 1° muzeul re

gional din Baia Mare 
o expoziție de artă decorativă maramu
reșeană. Sînt expuse peste 100 de lu
crări de artă decorativă ale unor artiști 
din regiune.

SUCEAVA în cartierul Ifcanl 
din Suceava a fost 

dat Ieri In folosință un nou cinemato
graf. Sala are 350 de locuri șl dispune 
de ecran lat. Acesta este al 332-lea ci
nematograf din regiune șl al 22-lea cine
matograf cu ecran lat.

Zanoștl Pîngărajl

Lucrările agricole de primăvară
Lucrările agricole de primăvară 

s-au desfășurat din plin și în săp- 
tămîna trecută. Numeroase unități 
agricole socialiste au încheiat cam
pania însămînțărilor de primăvară. 
Din datele Consiliului Superior al 
Agriculturii rezultă că pînă la 23 
aprilie au fost însămînțate în întrea
ga țară cu diferite culturi mai mult 
de 70 la sută din suprafețele prevă
zute. Semănatul sfeclei de zahăr, 
florii-soarelui. mazării și altor cul
turi s-a terminat în aproape toate 
regiunile. Porumbul a fost însămîn- 
•șt pe 60 la sută din suprafața pla

nificată. Printre porumb s-a dus 
pînă acum fasole pe 432 000 ha și 
dovleci pe 200 000 ha. Pînă la sfîr
șitul săptămînii trecute s-a însămîn- 
țat și plantat cu legume 60 la sută 
din suprafața prevăzută, cu cartofi 
65 la sută, aceste culturi fiind ex
tinse pe suprafețe mai mari decît 
în anul trecut.

Mecanizatorii și colectiviștii au în
ceput lucrările de îngrijire a cultu
rilor. în întreaga țară au continuat 
mai intens îngrijirea pășunilor și 
fînețelor naturale, lucrări executate 
pînă acum pe 62 la sută din tere
nurile prevăzute. Pe suprafețe mai 
mari au fost efectuate aceste lucrări 
în regiunile Maramureș, Cluj, Banat, 
Bacău, București, Mureș-Autonomă 
Maghiară și Ploiești. In sudul țării 
sînt în plină desfășurare pregătirile 
pentru însămînțarea orezului.

Folosind în continuare întreaga 
capacitate a mașinilor agricole, me
canizatorii și colectiviștii pot termi
na în primele zile ale acestei săptă- 
mîni semănatul la aproape toate 
culturile. Consiliul Superior al Agri

culturii recomandă unităților agri
cole socialiste să ia măsuri pentru 
terminarea semănatului porumbului, 
legumelor, plantarea cartofilor, însă
mînțarea fasolei atît în ogor propriu, 
cît și în culturi intercalate. în cel 
mai scurt timp planul însămînțărilor 
de primăvară trebuie îndeplinit la 
toate culturile. Se recomandă, de a- 
semenea, să se verifice permanent 
semănăturile pentru depistarea dău
nătorilor și aplicarea măsurilor ne
cesare de combatere, precum și 
efectuarea în perioade optime și po
trivit indicațiilor stațiunilor experi
mentale a lucrărilor de îngrijire a 
culturilor, pentru asigurarea- în con
tinuare a condițiilor necesare obți
nerii unor recolte sporite. (Agerpres)

s

Același ritm în
In ultimele zile, în toate raioanele 

regiunii Brașov s-a intensificat rit
mul însămînțărilor. Intr-un mare 
număr de gospodării colective se 
depășește cu regularitate viteza zil
nică planificată. Organizîndu-și bine 
munca, folosind din plin trac
toarele, mașinile și atelajele, gos
podăriile colective din raioanele 
Tîrgu Secuiesc, Sfîntu Gheorghe și 
cele din raza orașului Brașov 
au obținut cele mai bune rezultate, 
însămînțind între 80—91 la sută din 
suprafețele planificate. Raionul Si
ghișoara a terminat complet planta
tul cartofilor.

întreaga regiune

Mecanizatorii care muncesc Ia gospodăria colectivă din comuna To- 
praisar, regiunea Dobrogea, împrăștie cu ajutorul mașinilor insectofun- 

glcide pe terenul însămînțat cu tloarea-soarelui

Nu peste tot însă se lucrează în 
ritm susținut. Rămase în urmă sînt 
raioanele Agnita, Făgăraș, Mediaș, 
care nu au însămînțat nici jumăta
te din terenurile prevăzute. Aci s-au 
trimis mai multe tractoare și mașini 
pentru insămînțatul porumbului, dar 
ele nu sînt folosite din plin.

In regiunea Brașov a întîrziat în
deosebi plantarea cartofilor și se
mănatul porumbului. In raionul 
Mediaș, unde se însămînțează cu 
porumb suprafețe mai mari, a- 
ceastă lucrare se face cu încetinea
lă. Aceeași situație este și în raionul 
Sibiu. Aceasta se datorește folosirii 
incomplete a capacității de lucru a 
tractoarelor și semănătorilor, iar pe 
de altă parte, părerii greșite că ar 
mai putea să cadă o brumă. Păre
rea aceasta, după cum arată tov. 
ing. Zeno Giurgiu, vicepreședinte al 
Consiliului agricol regional Brașov, 
nu are nici un temei, deoarece în 
sol s-a realizat temperatura optimă 
care asigură o bună germinație a 
semințelor.

Timpul este înaintat. Ritmul în 
care se desfășoară plantatul cartofi
lor și semănatul porumbului trebuie 
mult intensificat. Se cere o muncă 
mai susținută din partea consiliilor 
agricole raionale, a inginerilor agro
nomi, președinților de gospodării co
lective, pentru a determina folosirea 
întregii capacități de lucru a trac
toarelor, semănătorilor și atelajelor 
existente.

Consfanîln CÄPRARU 
coresp. „Scînteii“

In ultimul timp, i-au Inmuljlt acfiunil« 
prin care diferite unități comerciale li 
consultă pe consumatori. Am putea cita ex
poziția regională de la Timișoara des
chisă zilele trecute, expozițiile pre
gătite sau gata deschise în alto orașe, 
consfătuirile organizate de magazinele 
din Capitală și din fără.

Dar, desigur, nu e de ajuns să fii cîteva 
ședințe pentru ca să afli părerile publi
cului consumator. Aici e vorba de o în
treagă știinfă. In primul rînd, cum te 
asiguri că omul pe care îl consulfi re
prezintă gusturile unui număr mare de 
cumpărători ? Cum poți căpăta o ima
gine de ansamblu ?

S-ar părea că e destul să faci chestio
nare și buletine — cum se fac adesea 
la expozifii — și să deduci „după vot", 
din procentajul părerilor exprimate aco
lo, în ce direefie se îndreaptă gusturile 
de ansamblu ale populafiei. Economiștii 
de meserie știu însă că, dacă ar 
proceda astfel, s-ar păcăli. Uitafi-vă 
la lumea ce completează buletine într-o 
expozifie de corner). Cînd e vorba de 
îmbrăcăminte, cei care se obosesc să răs
pundă amănunfit la toate întrebările sînt, 
în majoritate, tineri. E vîrsta. Zece co
lectiviști mai virstnici, venifi din sat și 
consultafi în buletinele asupra vîrfurîlor 
la pantofi, se vor simfi mai pufin îndem
nați să răspundă — deși pentru corner) ei 
alcătuiesc un client important, cu putere 
de cumpărare nu glumă — pe cînd un 
elev de 16—17 ani care vrea să facă 
impresie asupra prietenei sale va com
pleta chiar mai multe chestionare, deș1 
gusturile lui adesea n-au „greutate’ co
mercială, din cauză că puterea de cum 
parare e concentrată încă în mîinile ma 
mei sale, care are alte preferinfe.

DÎFERENJE

Ca un medic care se încredințează 
de sănătatea pacientului său prin mai 
multe analize, diferite una de alta, omul 
din comerf folosește și consfătuirea, și 
buletinul, și caietul de sugestii, și expo
zițiile, cu vînzare sau fără, și activele de 
cumpărători, consilii pe care le atrage în 
activitate mai ales la contractări și care 
sînt alcătuite în așa fe| incit să reprezin
te gusturile unor categorii diferite.

Rezultatei« sînt comparate între «la, dar 
astfel povestea nu face decît >8 
înceapă. înfr-un articol precedent, „Fru
mosul își cere drepturile*, erau criticata, 
între altele, concepțiile subiectiviste ale 
unor lucrători din corner) care declarau 
mereu „la noi în regiune nu sa poartă, nu 
se cere’, frînînd lansarea unor confecfii 
practice și moderne. Am fost mulțumiți 
să constatăm că, alături de citiforii care 
și-au exprimat aprobarea fată de articol 
și au făcut propuneri suplimentare în a- 
ceeași direefie, au existat și doi tovarăși 
carefiîși dau osteneala de a polemiza sin
cer și cu argumente.

„Zic eu că nu aș fi prea bătrîn, fiindcă 
anul acesta împlinesc abia 37 de ani”, 
ne scrie tov. Gh. Rădulescu, din comuna 
Obilești-Focșani. „Ca să-mi facă o surpri
ză, sofia mi-a cumpărat de la Romarta- 
București o pereche de pantofi nr. 41. 
Buni, însă din cauza vîrfurîlor ascufite, 
prea sfrîmfi. ...M-am răzbunat luîndu-i 
sofiei o pereche de pantofi nr. 36, care 
stau și acum neîntrebuinfafi, fata noastră 
fiind prea mică pentru a-i folosi...” La 
fel, cititorul se declară contra paltoane- 
lor scurte : „după ce va căpăta reuma
tism la genunchi, aș fi curios dacă auto
rul articolului n-ar prefera ca paltonul 
să-l apese pe umăr".

De fapt, părerile corespondentului nu 
diferă de cele ale articolului cu care 
polemizează. Unii au reumatism la ge
nunchi și preferă paltonul lung, alfii au 
la șira spinării, și-l preferă ușor; artico
lul cerea o produefie variată, care să 
satisfacă toate categoriile, pentru că, de
sigur, sofii Rădulescu, locuind în comună, 
au nevoie de îmbrăcăminte mai trainică 
și mai călduroasă decît orășeanul care 
are de mers un minut pînă la autobuz.

Unde însă ne deosebim este la partea 
estetică și programatică : afirmînd că „în 
fond, frumos este ce-mi place mie”, 
dînsul cere creatorilor de modele „să 
fină cont și de unii rămași în urmă, așa 
cum sînt eu... ulfraretrogradul care vă 
scrie acum" și se plînge că n-ar pu
tea găsi îmbrăcăminte „în vechiul stil”, 
îmi permit să-l asigur că mulfi lucrători 
din comerf sînt gata să-i satisfacă toate 
dorințele, avînd în magazine, la solduri și 
în stocuri, destule articole conforme cu 
„vechiul stH". Greutăfile mai mari apar 
la satisfacerea cerinfelor noi.

Dacă ar fi fort afîf d® înverșunată 
confra modei, «-ar fi dui «ofia corespon
dentului nostru, din comuria situată în 
raionul Focșani, tocmai la Romarfa-Bucu- 
rești, ca «ă-l cumpere tocmai acel gen 
de pantofi care «ă-l «trîngă înfr-afît î 
Dacă acesta ar fi tof răul — că, oriunde 
fe miști, nu dai decît da haine și pantofi 
după ultima modă — n-ar fi fost mai fi
resc ca sofii să-și cumperea de undeva 
mai de aproape astfel de pantofi, decît 
să alerge focmai la București și să-i 
cumpere fără probă ?

Am deci groaznica bănuială că auto- , 
rul scrisorii este mult mai pufin „ultrare- 
trograd" decît vrea să pară. Să recu
noaștem că unii dintre noi sintern foarte 
„progresiști" atunci cînd intrăm într-un 
magazin și cînd vrem să fim bine servifi, 
cu mărfuri moderne. Trăsăturile așa-zis 
„ultraretrograde" cu care se laudă cores
pondentul apar mai adesea la cei care vor 
să scuze anumite lipsuri ale produefiei lor.

ALTĂ PĂRERE
Un lucrător din comerf, Nicolae Grebur 

din Safu-Mare, ne semnalează că „re
giunile nu se dezvoltă cu aceeași ritmi
citate... ceea ce are un rol determinant 
asupra concepțiilor populafiei despre 
modă”. în termeni foarte științifici, care 
dovedesc că cititorul nostru a studiat 
economia politică, pornind de la dife
rentele de gusturi între centrele mai 
mari și mai mici, tov. Grebur alunecă 
însă spre o concepfie fatalistă, de im
punere a rămînerilor în urmă. Supărat 
pe articolul în care se arată că unele 
stofe nu satisfac pe cumpărători, citito
rul scrie: „Nu este la locul ei această 
frază, întrucit industria noastră nu pro
duce mărfuri de proastă calitate”...

De necrezut I in toată țara, în toată in
dustria noastră textilă, de la omul care 
lucrează la mașină pînă la ministru, nu se 
va găsi un singur lucrător care să afirma 
că nu mai există mărfuri de calitate 
slabă, că nu mai are de muncit pentru a 
le înlătura. Și tocmai un lucrător din co-

N. SCUTARU

(Continuare în pag. II-a)
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valoarea nutritivă a porumbului OM

■& msâ valoroasă de paternă
© Sporuri mari de creștere In greutate la animale © Un furaj 

bun pentru păsări © Soia ridică

in condițiile dezvoltării zootehniei 
Intensive, o mare importanță are 
hrănirea animalelor cu rații com
plete. Dacă caloriile necesare pot 
fi puse la dispoziția animalelor mai 
ușor, cu ajutorul plantelor de mare 
producție, cum este în primul rînd 
porumbul, asigurarea proteinelor 
constituie o problemă majoră și ac
tuală a agriculturii noastre.

Pentru asigurarea unor cantități 
îndestulătoare de proteine de 
bună calitate, mai ales în combina
tele de porci și păsări, prezintă inte
res cultura fasolei soia. Boabele de 
soia conțin pînă la 35 la sută pro
teină, iar șroturile peste 40 la sută, 
față de 22 la sută cît conțin boabele 
de mazăre, sau 8-12 la sută — grăun
tele de cereale. Cultura soiei este și 
mai avantajoasă dacă avem în ve
dere calitatea proteinei. După cum 
se știe, în hrana porcilor și a păsă
rilor proteina se asigura pînă acum 
prin folosirea fainei de carne-oase, 
de sînge și de pește, a drojdiei de 
bere sau furajere și a laptelui smîn- 
tînit — nutrețuri care se obțin în 
cantități insuficiente și la prețuri ri
dicate. Rezultatele cercetărilor re
cente privind cunoașterea aminoaci- 
zilor din nutrețuri ca și a aminoaci- 
zilor absolut necesari la porci și 
păsări pun într-o lumină nouă pro
blema calității hranei proteice la a- 
ceste specii, demonstrează posibili
tatea înlocuirii, în bună parte, a fu
rajelor de origine animală cu nu
trețuri vegetale.

O contribuție importantă la echili
brarea rațiilor în aminoacizi au 
făina integrală sau făina degresată 
(șroturile) de soia plus substanțele 
antibiotice. Eficacitatea șroturilor de 
soia, folosite în rații cu bază de po
rumb la îngrășarea porcilor pentru 
carne a fost studiată printr-o serie 
de experiențe, unele executate la 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fun- 
dulea. Intr-una din aceste experien
țe, la lotul de porci puși la îngrășat 
de la greutatea de 20 kg, la care 
șroturile de soia au înlocuit o canti
tate egală de făină de carne-oase, 
calculată după conținutul de pro
teină, s-a realizat un spor mediu 
zilnic de creștere în greutate, pe 
toată perioada, de 555 g, practic egal 
cu cel obținut de lotul care a primit 
făină de carne-oase.

Efectul favorabil pe care îl au 
șroturile de soia asupra reducerii 
consumului de unități nutritive pen
tru un kilogram spor în greutate 
reiese deosebit de concludent din- 
tr-o experiență cu doze cres- 
cînde de șroturi de soia și anume : 
30 la sută, 48 la sută, 75 la sută din 
amestecul de nutrețuri proteice care 
completează porumbul. In aceste 
cazuri consumul de unități nutritive 
pentru un kilogram de spor în greu
tate s-a redus la 4,52, 4,40 și respec
tiv 3,88.

Rezultate bune s-au obținut șl prin 
folosirea șroturilor de soia în creș
terea puilor pentru carne șl a găini
lor ouătoare, precum și prin între
buințarea laptelui de soia ca înlocui
tor de lapte integral în hrana vi
țeilor. Eficiența economică pe care o 
are folosirea făinei și a șroturilor de 
soia în hrana animalelor și mai ales 
posibilitatea ca acestea să înlocu
iască o parte din nutrețurile de ori
gine animală produse în cantități 
insuficiente și la un preț de cost mai 
ridicat, arată că cultura soiei trebuie 
să constituie una din preocupările 
importante ale unităților agricole 
socialiste.

Creșterea intensivă a porcilor șl a 
păsărilor în fermele mari speciali
zate se dezvoltă paralel cu posibili
tățile de sporire a producției de nu
trețuri combinate. Datorită calității 
pe care o are proteina de soia, a- 
ceasta poate constitui unul din com- 
ponenții principali ai nutrețurilor 
combinate, completînd împreună cu 
drojdiile furajere deficitul de pro
teină animală.

în afară de șroturi, care repre
zintă forma cea mai generală de fo
losire, soia mai poate fi administrată 
în hrana animalelor și ca boabe mă
cinate — făină integrală. Sub a- 
ceastă formă se folosește mai ales 
în creșterea intensivă a puilor pen
tru carne. Făina de soia crudă nu 
poate fi întrebuințată în hrana ani
malelor cu stomac simplu, la porci 
și păsări, deoarece produce tulbu
rări. De aceea se recomandă ca în 
prealabil boabele de soia să fie su
puse unui tratament termic, pe cale 
umedă.

în ultimii ani, la noi în țară inte
resul pentru soia a crescut, această 
plantă începînd să se cultive îm
preună cu porumbul destinat însilo- 
zării pentru ridicarea conținutului 
de proteină. Dintre rezultatele expe
rimentale recente privind cultivarea 
porumbului cu soia menționăm pe 
cele obținute la Stațiunea Mărcu- 
lești, situată în cîmpia Bărăganului, 
într-una din variante, în care s-au 
semănat porumb la 100x25 cm 
(40 000 plante la ha) și soia la 100 cm 
cu 30 boabe la mp (300 000 plante la 
ha) producția de masă verde calcu
lată la umiditatea de 75 la sută a 
fost de 37 000 kg la ha, față de 
39 400 kg la ha cît s-a obținut în 
cultura pură de porumb. Producția 
de proteină brută a fost de 978 leg 
în cultura de porumb plus soia, față 
de 764 kg la ha la porumbul cultivat 
singur. Aceasta înseamnă că prin 
cultivarea porumbului cu soia s-a 
obținut, față de cultura singură de 
porumb, o producție de masă verde 
practic aproape egală și un plus de 
proteină de pește 200 kg la ha.

Sporul de 200 kg proteină la hec- 
tai- ce se poate obține prin cultiva
rea porumbului în amestec cu soia 
se găsește într-o producție de peste 
10 000 kg porumb masă verde, ceea 
ce dă posibilitatea să se economi
sească mari suprafețe de teren. 
Pe lîngă aceasta, amestecul de po
rumb cu soia asigură nutreț verde 
în luna iulie și începutul lunii 
august, sau material pentru însilo- 
zare, cu un raport proteic favorabil 
de circa 100 g pentru o unitate nu
tritivă.

Este important ca proporția de 
soia să se mențină la 25 la sută, în- 
trucît la proporții mai mari se mic
șorează recolta și scade valoarea în 
unități nutritive a amestecului. Soia 
cultivată singură sau intercalată cu 
porumb dă cele mai bune rezultate 
în regiunile cu condiții de sol și 
climă favorabile acestei culturi. La 
cultivarea porumbului cu soia tre
buie să se aleagă cei mai potriviți 
hibrizi de porumb și soiuri de soia 
în fiecare zonă, astfel îneît să se fo
losească cît mal bine condițiile de 
climă și sol.

Folosirea cît mai chibzuită a su
prafețelor destinate producției de 
furaje, extinderea celor mai valoroa
se culturi constituie măsuri de 
mare însemnătate pentru sporirea și 
ieftinirea produselor animale.

Un loc foarte frecventat de micii 
vizitatori ai parcului Herăstrău 

Foto : R. Costin
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Cercetător atent al sufletului ome
nesc și îndeosebi fin cunoscător al 
psihologiei țăranului nostru, prozato
rul Alecu Ivan Ghilia își încearcă a- 
cum forțele în domeniul scenariului 
de film, dovedind de la început ori
ginalitate în modalitatea sa de dez
văluire a caracterelor șl de con
strucție a subiectului. Sub aparența 
unui conflict oarecum desuet, pro
vocat de nașterea într-un sat con
temporan a unui copil „din flori", 
autorul demonstrează că în condi
țiile societății noi o întîmplare de 
genul acesta poate lua o turnură 
neașteptată, soldîndu-se cu un sur
prinzător deznodămînt. Povestea 
Măriei care refuză să destăinuiască 
numele celui pe care-1 iubește de
oarece consideră că e mai cinstit 
să rămînă singură decît să trăiască 
alături de un oro. care nu-i va împăr
tăși dragostea nu reflectă altceva 
decît izbînda demnității 
cietate în care egalitatea 
devenit de mult o vie 
Cursul pe care-1 ia viața 
surori, evoluția lor atestă 
esențiale în mentalitatea 
noastre.

„Dragoste lungă de-o seară", fără 
să alunece spre o dramă intimistă, 
descrie în trăsături precise și sobre 
destinul unor personaje angrenate 
într-o colectivitate unită pe baza 
unor principii etice înaintate, per
sonaje nu lipsite de ezitări și de 
greșeli, dar vii, într-o continuă evo
luție și influențare reciprocă. în afa
ra fabulei propriu-zise, scenariul 
are tocmai meritul de a ne da a- 
ceste cîteva tipuri de țărani demni 
de reținut (Maria, președintele co

în-

Prof. Gh. BÄIA
Institutul agronomic
„N. Bălcescu“ București

poate fi iertat. Filmul 
pe Mihai la început 

satului și, fără să-i

într-o so- 
femeii a 
realitate, 

celor trei 
schimbări 
țărănimii

Curii obții imaginea de ansamblu?
(Urmare din pag. I-a)

merț, căruia i se cere exigenjă, confeslă 
orice lipsuri I

E adevărat însă că autorul scrisorii a- 
daugă : „Nu produce mărfuri de proastă 
calitate, chiar dacă nu poate produce can
tități suficiente din ce e bun și frumos". 
Cu alte cuvinte, nici o marfă nu e proastă, 
dar există unele sortimente deosebit de 
bune, pe care cumpărătorii le preferă, 
care nu se găsesc totdeauna în cantități 
suficiente, și care se vor găsi mîine nu
mai în caz că tov. Grebur și alții vor fi 
mai exigenți, vor apăra mai puternic nu 
comoditatea bazei Comerciale, ci cerin
țele cumpărătorilor (care încă n-au a- 
flat că gusturile lor ar trebui să fie ne
apărat învechite... conform cu diferendele 
dintre regiuni).

★
Cum face analistul pentru a stabili 

care păreri sînt juste și care nu, care pre
ferinje vor cîștiga teren și care vor dis
părea ? Din ansamblul formelor de consul
tare — consfătuiri, expoziții, ședințe, con
tractări, buletine, caiete, investigații ale 
merceologului etc. — care este cea prin
cipală ?

— Orice economist serios — ne-a spus 
un economist serios — este obligat să 
știe și să nu uite că metoda de bază ră- 
mîno tot studierea operațiunilor comer
ciale, urmărirea măsurii în care anumite

mărfuri se vînd sau nu. Desigur, există 
mărfuri sfrief necesare, pe care oamenii le 
cumpără oricum, să zicem pîinea. In mo
mentul însă cînd oferi mai mulfe sorturi 
de pîine, cînd dai cumpărătorului posibi
litatea de a alege în funejie de calitate, 
prej, preferinje etc,, abia atunci poate 
intra în joc o analiză competentă.

Ca să se ajute în această direefie, 
comerjul organizează pe o scară din ce 
în ce mai largă sondajul, expoziții, ma
gazine etalon. Trebuie spus că rolul prin
cipal al acestor expoziții cu vînzare și 
magazine se cere să fie acela de a servi 
ca exemplu penfr.u lărgirea experienței 
pozitive. Oare nu se întîmplă uneori să 
vedem într-o expoziție produse frumoase, 
uneori chiar să se vîndă mărfuri bune vizi
tatorilor sosiți în primele zile, iar apoi 
mostrele respective să fie epuizate și 
despărțite de producția de serie printr-o 
perioadă nedefinită, care dovedește că nu 
erau îndeplinite condițiile pentru'produc
ția de serie î

Intr-un cuvînt, consultarea cumpărători
lor nu-și poate avea baza în crearea unor 
mici teritorii de excepție — expoziții spe
ciale, săptămîni speciale, mici serii spe
ciale — ci toate aceste campanii, expo
ziții etc. nu sînt decît mijloace ajutătoare 
pentru o desfășurare de zi cu zi, neexcep- 
țională, normală, pe întreg cuprinsul unui 
oraș și al unei zile, a unui comerț de înalt 
nivel.

lectlvei, brigadierul Mihai). îndeo
sebi brigadierul constituie un tip in
teresant. Modul convingător critic în 
care este prezentat personajul mi se 
pare cu atît mai meritoriu cu cît a- 
semenea caractere există în realita
te, și nu numai în mediul rural. Fra
te mai mic al președintelui gospodă
riei, brigadier fruntaș și flăcău chi
peș (interpretat cu inteligență și umor 
de Octavian Cotescu), lui Mihai îi 
place să ducă o viață fără griji și 
fără răspundere, el este îngîmfat și 
disprețuitor față de semeni. Prea în
crezător în sine, se îndepărtează de 
colectiv și familie, începe să dege
nereze într-un om de nimic și acest 
lucru nu-i 
îl situează 
în fruntea
conteste meritele în muncă, îl înfă
țișează bucurîndu-se de condiții op
time tocmai pentru a-i crea ulterior 
o mai mare responsabilitate față de 
actele sale.

Alecu Ivan Ghilia are predi
lecția de a răsturna pe neaș
teptate aparențele pentru a dezvă
lui conținutul real, ceea ce face ca 
multe dintre lucrările salo să aibă 
un timp o oarecare incertitudine a 
povestirii, un suspense, cum se nu
mește în termeni cinematografici. Și 
în „Dragoste lungă de-o seară" mo
dalitatea are un efect bun, care nu 
se confundă cu loviturile de teatru, 
și care vine în întîmpinarea ne
voii de a stîrni interesul spectato
rului. Dezvăluind treptat în înapoia
ta Marie virtuțile omului nou, puter
nic, conștient de forța sa, iar în 
Mihai cel „înaintat" trăsături repro
babile ale unui caracter contradic
toriu, filmul se arată ostil schematis
mului ; nu alunecă spre accente me
lodramatice la care poate s-ar fi pu
tut preta tema sa, ci militează, iară 
să devină abuziv, pentru moralitatea 
eroilor, pentru o luare de atitudine 
directă și conștientă, investind per
sonajele cu pasiunea imediată de 
a clarifica relațiile lor. Și dacă toc
mai Mihai este acela care se înscrie 
în final ca un personaj derutat, în
vins, aceasta a reclamat-o felul său 
înșelător de viață de pînă atunci, 
izolarea sa.

Filmul nu este lipsit de scăderi, 
care decurg după părerea mea din- 
tr-o demarare deficitară a povesti
rii. Pe alocuri, din dorința de a rea
liza. cu orice preț un așa-zls interes 
„cinematografic", autorii au neglijat 
echilibrul necesar dintre expresivi
tatea cadrului șl dramaturgia pro
priu zisă, \în dauna inteligibilitățll 
acțiunii și a momentului social. „Ve
chiul" este reprezentat atunci parcă 
în sine, în afara oricărei realități. 
Ne referim la secvențele furtunii 
unde bătrîna PrecUp apare ca un 
simbol al trecutului, fără să 1 se 
acorde un minimum de biografie 
necesar. Dar aceasta este doar pri
ma parte a filmului. Ulterior, scena
ristul șl regizorul sint cuprinși de 
calm binevenit și se întorc 
tema propusă. De aici, subiectul 
parcurge aproape tot timpul cu 
teres, cu excepția finalului unde, 
rindu-se de happy-end, autorii
reușesc să se precizeze în altă mo
dalitate.

un 
la 
se 
in- 
fe- 
nu

Amurg în oglinda lacului

La al doilea film al său, regizo
rul Horea Popescu demonstrează cu 
această realizare calități de cineast, 
progresul de la primul său film, 
„Omul de lîngă tine", fiind îmbucu
rător. Atmosfera bine sugerată, rit
mul susținut, simplitatea cu care 
reușește să ne provoace intere
sul pentru povestire și mai ales 
siguranța cu care își dirijează acto
rii (Octavian Cotescu cu un debut 
strălucit, Sandu Sticlaru apare
tr-unul din cele mai bune roluri ale 
sale, Silvia Popovici și Grațiela Al- 
bini din nou sensibile și cu o lău
dabilă pondere, Ilinca Tomoroveanu 
și Traian Stănescu, două chipuri 
bine conturate) îl recomandă pe 
creator ca pe un priceput realizator 
al scenelor de intensitate dramatică. 
Mai puțin atent la prima jumătate a 
filmului său, Horea Popescu s-a lăsat 
furat în cîteva rînduri de o expresi
vitate formală, goală de conținutul 
propus, a aruncat în scenă prea 
multe personaje deodată și a apelat 
exagergt la receptivitatea noastră 
într-un moment în care nu eram încă 
avizați și nu cunoșteam în nie! un 
fel relațiile dintre eroi, accentuînd 
în felul acesta deficiențele scena
riului pe care le-am arătat mai îna
inte. Cu toate că și această parte 
este filmată interesant din punct de 
vedere al cadrului și destul de bine 
ritmată, optăm pentru stilul celei 
de-a doua jumătăți (de la momen
tul în care încep să se confrunte 
tînăra Ileana cu tractoristul Traian), 
cînd acțiunea aduce în prim plan 
toate personajele importante ale 
scenariului.

O dovadă de neatenție este și 
faptul că în film se vorbește mereu 
de „urîtele" satului, dar actrițele 
care interpretează aceste roluri con
turează încă de la început perso
naje cel puțin agreabile, dacă nu 
mai mult.

Secondat de o echipă de filmare 
judicios aleasă, regizorul s-a bucu
rat de colaboratori potriviți unui a- 
semenea gen de film. Nicu Stan se 
afirmă ca unul dintre cei mai lnte- 
resanți operatori ai noștri, sensibil 
la o mișcare vie a aparatului și la 
o exprimare clară a desenului ima
ginii. Utilizarea cu bune efecte a 
transfocatorului și rigurozitatea ca
drului atenuează unele deficiențe de 
stil, de pildă folosirea unor contras
te dramatice de lumini și umbre toc
mai unde era nevoie de o atmosferă 
mai puțin apăsătoare. Un rol pre
ponderent pozitiv l-a avut și sceno
grafia filmului. Arhitectul Liviu Popa 
(cunoscut din filmele „Setea", „Lu- 
peni' sau „Telegrame") a știut să 
elimine din cadru tot ceea ce încar
că adesea decorul nostru de film șl 
să creeze, cu elemente puține și 
prețioase, o ambianță nu lipsită de 
poezie.

„Dragoste lungă de-o seară' con
stituie, în liniile salo principale, o 
reușită șl dacă scenariul ar fi acor
dat mai mare atenție unității do stil 
și laturii spectaculare a acestei po
vestiri, iar regizorul ar fi evitat unele 
înclinații spre teatralism, filmul ar fi 
fost și mal merituos.

pătrunză- 
sursa din 
parta or- 
intitulate

Cantată de THEQDOR GR1G0RIU
In recentul său concert, orchestra 

simfonică și corul Radioteleviziunii au 
prezentat în primă audiție „Odă ora
șului meu“ de Theodor .Grigoriu, 
Inspirată de prefacerile înnoitoare 
care au cuprins în acești ani Gala/ii, 
lucrarea vădește maturitatea artei 
compozitorului, aprofundarea proble
melor legate de exprimarea temei 
contemporane.

Mai presus decît amintirile perso
nale ale autoarei versurilor, poeta 
Nina Cassian, și ale compozitorului 
— ambii născuți pe aceleași me
leaguri — canlafa reda prinosul de 
admirafie fa|ă de omul nou, făurito
rul a tot ce e frumos și măreț in ora
șul de azi, Acfiunea muzicală creează 
o atmosleră de reverie contemplativă, 
de vibrantă solemnitate. Generată de 
o structură unică, muzica reliefează 
imagini lirice, descriptive, cu un pu
ternic confinut emofional.

Tema introductivă, de un 
tor dinamism, reprezintă 
care se va zămisli întreaga 
chestrală a primei secțiuni
„Dedicafie“. Caracterul polifonic al 
muzicii este subliniat de coralul cu 
suflu sărbătoresc ce se desfășoară în
tr-o gradație continuă, de la pinza 
străvezie a vocii de sopran pînă la 
înmănunchierea subtilă a elementelor 
corale divizate,

A doua secțiune a cantatei, denu
mită „Noaptea orașului", întruchipează 
metaforic noaptea vremurilor grele pe 
care le-a trăit în trecut orașul, le-au 
îndurat oamenii și cărora le-a lost 
martor bătrinul fluviu. O linie de re
citativ în mișcarea adagio capătă gra
vitatea unui moment de baladă, în 
care rezonan/a populară apare trans
figurată.

In următoarea secțiune, „Jocul lumi
nii", plasticitatea rafinată a muzicii ne 
dezvăluie unul din mijloacele specifice 
compozitorului : valorificarea inge
nioasă a resurselor orchestrale și co
rale pe cit de concentrate pe atît de 
sugestive. Pe un motiv scurt, preg
nant, de structură modală, vocile 
de femei și apoi cele de bărbați zu- 
giăvesc succesiv imagini luminoase, 
„culori de argint",

Secțiunea finală, „Viziune", readu
ce materia tematică din primă parte 
cu o potentă lirică contemplativă spo
rită. lntrîngînd rigorile ritmice și ar
hitectonice convenționale, dialogul 
contrapunctic cor-orchestră atinge 
maximum da expresivitate. Muzica se 
încheie poetic, ca o caldă și străluci
toare rază ce leagă prezentul de viitor.

Deși am fi dorit din partea interpreți- 
lor o reliefare mai bogată Jn contraste 
de mișcare; am apreciat , contribuția 
corului (pregătit, de Alexandru Șumski) 
și a orchestrei dirijate de Mircea Çris- 
tescu la prezentarea, cantatei.1

Cu același prilej, violonista sovie
tică Roza Fain,,aflată pentru a doua 
oară pe scena Radioteleviziunii noas
tre, a interpretat cu aleasă simțire și 
virtuozitate Concertul în re major de 
Ceaikovski. In încheiere am ascultat 
Simfonia a IV-a în mi minor de ßrahms, 
căreia Mircea Cristescu i-a imprimat 
un puternic suflu dramatic, subliniind 
vigoarea și profunzimea de gîndire a 
lucrării,

CITITORII ne sesizează
Cînd se va trimite 

produsul contractat ?

întreprinderea economică raională 
Tulcea a contractat cu Combinatul 
pentru industrializarea lemnului Co- 
mănești o cantitate de 25 tone de 
plăci fibrolemnoase. Comanda a sosit 
pe la sfîrșitul lunii februarie. La re
cepție, constatînd că plăcile nu cores
pund stasului și nu pot fi folosite, 
I.E.R.-Tulcea a respins comanda. A 
sosit un delegat de la Combi
natul din Comănești care a constatat 
că pe bună dreptate întreprinderea 
din Tulcea a respins plăcile și a pro
mis că se vor trimite altele. Dar, deși 
au trecut de-atunci aproape două 
luni, nu ni s-a trimis produsul con
tractat. Din această cauză întreprin
derea economică raională Tulcea a ră
mas în urmă cu îndeplinirea planului. 
Cît trebuie să mai așteptăm ? (De la 
Gheorghe Nicolae, tehnician).

ma că unii muncitori lucrează în 
schimburile 2 și 3, iar alții au diferite 
treburi și după ora 21. De ce nu se 
asigură și deservirea acestora ? (De Ia 
un grup de cetățeni din orașul Si- 
ghet).

timp ne-am dat seama că am făcut

turnai pînă la ora 21

cir-Autobuzele din orașul Sighet 
culă numai pînă la ora 21. Adeseori 
sînt retrase în garaj chiar înainte de 
efectuarea ultimei curse. Fixînd ultima 
cursă la ora 21, I.G.O. nu a ținut sea-

declama și fotografii amatori

Ca fotograf amator, sînt adesea 
în căutare de materiale fotografice 
prin magazinele lașului. Anul trecut, 
o perioadă îndelungată, nu s-a găsit 
revelatorul „Neutof. Aș adăuga că și 
calitatea acestuia ar putea fi îmbună
tățită. De la începutul anului lipsesc 
filmele de 6X9, 25° DIN, deși li se 
face mereu reclamă la televiziune. 
După cîte am aflat, alte orașe sînt 
mai bine aprovizionate cu astfel de 
materiale. Credem că și fotografii din 
Iași trebuie să se bucure de aceeași 
atenție. (De la A. Iosif, corespondent 
voluntar).

o 
achiziție proastă. Chingile de la somi
ere sînt înguste, capetele nu se îm
bină cum trebuie, picioarele sînt sub
țiri, fragile. Nu e de mirare că, dacă 
te așezi pe unul din aceste paturi, te 
trezești, cît ai clipi, pe dușumea. Nici 
dulapurile nu sînt mai reușite. Se des
chid cu mare greutate, au picioarele 
șubrede, balamalele sînt urît prinse. 
Curînd vom fi nevoiți să le scoatem 
la reformă (De la Ion Zaharof, tîm- 
plar la întreprinderea balneară Olă- 
nești).

Mereu în reparații

De Ea „Tehnolemn" la... reformă

„La începutul acestui an, între
prinderea balneară Olănești a achizi
ționat de la „Tehnolemn“-Timișoara 
100 paturi și 40 șifoniere. In scurt

Am cumpărat un aparat de radio 
„Delta“. Cînd l-am încercat în maga
zin mergea destul de bine. Acasă,
însă, n-a mai funcționat. L-am
dus la cooperativa „Progresul“ din
Bîrlad, care execută reparații în ca
drul termenului de garanție. L-au cio
cănit puțin și mi l-au dat înapoi spu- 
nînd că-i reparat. Ajungînd acasă 
constat din nou că nu mai funcționea
ză. De patru ori am mers la Bîrlad, la 
cooperativă. Acum aparatul se găsește 
tot la cooperativă, în așteptarea unor 
piese de schimb. Ce au de spus uzi-

nele „Electronica“ și cooperativa 
„Progresul“ ? (De la Petru Barbu, în
vățător, comuna Obîrșeni).

Drumuri impracticabile

Nu voi uita prea curînd zdruncină
turile îndurate călătorind, cu ocazia 
unor deplasări, pe drumurile din raza 
comunelor Curtișoara și Stănești — 
raionul Tg. Jiu, Bengești și Bălcești 
— raionul Gilort. Dar nu e vorba nù- 
mai de necazurile pricinuite călători
lor ; gropile presărate pe aceste dru
muri grăbesc uzarea vehiculelor, în
greunează transporturile. Credem că 
sfaturile populare respective ar trebui 
să dea atenția cuvenită întreținerii 
drumurilor. Doar piatră se găsește pe 
aici din belșug. (De la ing. I. Moraru, 
Craiova).

De trei luni sub lacăt

Știu că bibliotecile multor întreprin
deri desfășoară o bogată activitate 
pentru popularizarea cărților beletris
tice și a celor tehnice. Biblioteca Com
binatului pentru industrializarea lem
nului Tg. Jiu este dotată cu un nu
măr mare de volume. Dar nu putem 
să împrumutăm cărți sau să consul
tăm reviste pentru că, de peste trei 
iuni biblioteca noastră stă sub la
căt. Se spune că n-ar avea bibliote
car. Răspunsul acesta nu ne mulțu
mește. (De la Vasile Panaite, munci
tor).

Luni, 27 aprilie, ora 20, în sala mică a 
Palatului R. P. Romîne va avea Ioc concer
tul orchestrei simfonice a cinematografiei. 
Dirijor Constantin Bugcanu. în program, în 
primă audi|ie : „Schwanendrehcr“ — con
cert pentru violă și orchestră de cameră 
de P. Hindemith (solist : Ludovic Lang) ; 
Concert pentru pian și orchestră de suflă
tori de I. Strawinski (solistă : Liana Șer- 
bcscu) și concert pentru vioară și orches
tră do Alban Rcrg (solist: Avy Abramovici).

20, orchestra 
stat „George 
mică a Pala- 
concert din 
interpreta o 
de Paul Po-

Marți, 28 aprilie, ora 
simfonică a Filarmonicii do 
Enescu” va prezenta în sala 
tului R. P. Romîne ultimul 
ciclul „Vivaldi-Corelli“. Va 
formație de cameră dirijată
pescu. Soliști : Radu Aldulescu, Vladimir 
Orlov. Alexandru Nicolaie, Ion Danie, Di- 
mitrio Alexandrescu, George Niculescu, 
Mircea Oprcanu, Ilarion Ionescu-Galați, 
Radu Parascliivescu.

Miercuri, 29 aprilie, ora 20, în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne va avea loc un 
concert de muzică de cameră. Interpretează 
cvartetul alcătuit din Eva Lupaș, Victoria 
Mănescu, Jeanine Costescu, Elena Botez și 
cvintetul de suflători compus din Victoria 
Roman, Edy Guți, Victor Karpati, Wilhelm 
Bretz, Mariela Lconte. în program, lucrări 
de Mozart, Beethoven, Tzintzadze, Adalbert 
Winkler, André Jolivet.

Duminică 3 mai, ora 20,30, în sala Dal
les va avea Ioc un recital de canto susținut 
de Ludovic Spiess, Cella Tănăsescu, Vale
ria Rădulescu. La pian : Teodor Sibiceanu.

Iulian MIHU Vasile TOMESCU

Scenă din filmul „Vacantă cu Minka1
Vacanță cu Minka — producție a 

studiourilor din R. S. Cehoslovacă 
în regia lui J. Pinkava. Filmul a fost 
premiat la cel de-al XV-lea Festival 
internațional al filmelor pentru copii 
de la Veneția, în 1963. între maluri

— realizare a studiourilor polonez» 
(regla W. Lesiewicz). Acțiunea filmu-.- 
lui se desfășoară în zilele noastre, * 
într-un sat pescăresc din Polonia. 
Păpușile rid — comedie satirică (re
gia Nikolai Sanișvili) realizată de 
studioul „Gruzia film".

CINEMATOGRAFE : Limuzina neagră 
— cinemascop : Patria (bd Magheru nr. 
12—14), Giuleștl (Calea Giuleștl nr. 5b), 
Floreasca (str. J. S. Bach nr. z; Dragos
te lungă de-o seară : Republica (bd. Ma
gheru nr. 2), Victoria (bd. 6 Martie nr. 
7), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 155). 
Intre maluri — cinemascop : Carpațl 
(bd. Magheru nr. 29), Feroviar (Calea 
Grivițel nr. 80). Frații corslcani — ci
nemascop : București (bd. 6 Martie nr. 
6), Excelsior (bd. 1 Mai nr. 174), Aurora 
(bd. Dimitrov nr. 118), Pacea (bd. Liber
tății nr. 70—72). Zile de fior și rîs : Ca
pitol (bd. 6 Martie nr. 16), Buzeștl (str. 
Buzești nr. 9—11), Miorița (Calea Moși
lor nr. 127), Arta (Calea Călărași nr. 153). 
Păpușile rîd : Festival (bd. 6 Martie nr. 
14), Grivlța (Calea Grivițel — podul Ba- 
sarab), Tomls (Calea Văcărești nr. 21), 
Volga (Șos. I. Pintilie nr. 61). Miracolul 
rus (ambele serii) : Central (bd. 6 Mar
tie nr. 2). Vacanță cu Minka : Lumina 
(bd. 6 Martie nr. 12), Dacia (Calea Grlvl-

țel nr. 137). îndrăgostitul : Union (str. 13 
Decembrie nr. 5—7). Program de filme 
pentru copii (dimineața) : Doina (str. 
Doamnei nr. 9). Tudor (ambele serii) : 
Doina (după-amiază), Luceafărul (Calea 
Rahovel nr. 118). Secretul lui Matliiaș ; 
Fotbal pe glob—1963 : Timpuri Noi (bd. 
6 Martie nr. 18). Un surîs în plină vară : 
înfrățirea între popoare (bd. Bucureștil- 
Noi), Bucegi (bd. 1 Mal nr. 57), Colentina 
(Șos. Colentina nr. 84). Foto Haber : Cul
tural (Piața I. PlntUie nr. 2). Locotenent 
Cristina : Crîngași (Șos. Crîngașl nr. 42). 
Totul despre Eva : Unirea (bd. 1 Mal 
nr. 143), Popular (str. Mătăsarl nr. 31). 
Lovitura de pedeapsă : Flacăra (Calea 
Dudești nr. 22). Călătorie în aprilie : VI- 
tan (Calea Dudești nr. 97). Cele trei lumi 
ale lui Gulliver : Munca (Șos. Mlhal 
Bravu nr. 221), Cotrocenl (Șos. Cotrocenl

Cavalerul Pardalllan — clnema- 
Moșllor (Calea Moșilor nr. 221).

nr. 9). 
scop : 
Lingă tine trăiesc oameni : Cosmos (bd.

30 Decembrie nr. 89), Melodia (Șos. Ște
fan cel Mare — colț cu str. Llzeanu)," 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Germa-. 
nie, steluțele tale ! : Viitorul (str. M. E-_ 
minescu nr. 127), Progresul (Șos. Giur
giului nr. 3), Drumul Sării (str. Drumul' 
Sării nr. 30). _ ' - . - ..
bastră : Lira 
196), Ferentari (Calea

TELEVIZIUNE : In
Transmisiune de la ________ __ .
gust" a întîlniril internaționale amicale’' 
de fotbal dintre selecționatele R. P. Ro-T 
mine și R. S. Cehoslovace. Orele 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — Știință șl 
tehnică pentru tineretul școlar : Din- 
tainele lichidelor (II) — în vizită la Mu
zeul tehnic. 19,40 — Revista spectacole
lor. 20,30 — O artistă originală. 20,40 —i 
Agendă muzicală de Jack Brätln șl Bot 
ris Stegărescu. 21,40 — Telesport, In im 
cheiere : buletin de știri,

Domnișoara... Barbă Al- 
(Calea 13 Septembrie nr, 

Ferentari nr. 86).

Jurul orei 16,30 : 
stadionul „23 Au-
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(0—5), C.S.M.S.
(5—0), Rulmen-
Petroșeni 6—0

a

masculina Dinamo București—Ra
pid, a fost amînată, din cauza tim
pului nefavorabil, pentru marți 
după amiază, în urma acordului sur
venit între cele două formații. Parti
dele din campionatul masculin ju
cate ieri în orașele din țară au a- 
vut rezultatele următoare : Știința 
Galați—Steaua 9—9, Rafinăria Te-

Cele trei meciuri feminine dispu
tate în cadrul campionatului repu
blican au revenit formațiilor bucu
reștene. Știința a cîștigat cu 8—2 
meciul cu Rulmentul Brașov. Pro
gresul a întrecut cu 6—3 pe S.S.E. 
Ploiești, iar Confecția cu 11—5 pe 
Tractorul Brașov. Meciurile din țară 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : S.S.E. Timișoara—Constructo- , leajen—Dinamo Bacău 10—17, Trac- 
rul 6—7, Voința Sighișoara—Rapid 
6—20, 
10—7, 
netica

Una 
etapei

Știința Cluj—C.S.M. Sibiu 
S.S.E. Petroșeni—Electromag- 
6—7.
din partidele importante ale 
de ieri, e vorba de partida

torul Brașov—C.S.M.S. 9—7, Voința 
Sibiu—Dinamo Brașov 6—6, C.S.M. 
Reșița—Știința Petroșeni 17—13, Ști
ința Tg. Mureș—Voința Sighișoara 
21—11, Știința Timișoara—Tehnome- 
tal 14—10.

în fotografie : fază din meciul 
Știința București—Rulmentul Bra
șov (atac la poarta brașovencelor).

Din cauza timpului nefavora
bil, meciul amical de fotbal din
tre echipele olimpice ale R. P. 
Romîne și R. S. Cehoslovace, 
care urma să se desfășoare ieri 
după-amiază pe stadionul „23 
August“ din Capitală, a fost a- 
mînat pentru astăzi la ora 16,30, 
pe același stadion.

Rapidiștii s-au revanșat asupra 
Științei Cluj. Ieri dimineață, în sala 
Floreasea, ei au cîștigat întîlnirea cu 
68—63. Victoria aceasta asigură echi
pei Rapid un loc bun în clasamentul 
campionatului, acum înaintea tur
neului final. De înfrîngerea lideru
lui clasamentului au beneficiat și 
formațiile bucureștene Dinamo și 
Steaua, care, victorioase ieri, în a- 
ceeași sală, în meciurile cu Știința 
Tg. Mureș (80—70 pentru Dinamo) 
și respectiv Politehnica Cluj (102—70 
pentru Steaua), s-au apropiat la nu
mai două puncte de fruntașa clasa
mentului. Partidele din țară s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Di
namo Oradea — Știința București 
83—61, Știința Craiova—Știința Ti
mișoara 69—89, Steagul roșu Bra
șov—Siderurgistul Galați 65—57.

pedeapsă). în continuare, Steaua 
realizat al 3-lea meci egal din ac
tualul campionat : 3—3 (3—0) cu 
Progresul. Militarii n-au știut să 
folosească la început avantajul vîn- 
tului, astfel că în repriza secundă 
Progresului i-a fost ușor să egaleze.

Alte rezultate : Știința Timișoa
ra—Gloria 14—5 
Iași—Dinamo 5—6 
tul Bîrlad—Știința 
(0—0).

RUGBI
Pe propriul teren, din Parcul Co

pilului, echipa Grivița Roșie a în- 
tîlnit Ancora-Galați. După cum era 
și de așteptat, grivițenii au obținut 
victoria. Scor final 24—0. Cuplajul 
de pe terenul „Constructorul“ a fost 
mult influențat de puternicele ra
fale de vînt care au bătut aproape 
în tot timpul celor două partide. în 
primul joc, Constructorul, adoptînd 
o tactică bună în prima repriză, a 
reușit să întreacă pe Ștjința-Cluj cu 
9—0 (3—0). Punctele au fost mar
cate de Boiangian, Nistor (cîte o în
cercare) și Antimoianu (lovitură de

Ion

C.S.M.S. IAȘI—-BEROE
STARA ZAGORA 3—2

FARUL CONSTANȚA—SPARTAK
SOFIA 1— 1

SELECȚIONATA B—U3PEST1 
DOZSA 2—1

Ciucă (dreapta) în timpul meciului 
cu Kim In Sen

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— 
Pe stadionul „1 Mai" din Timișoara 
a avut loc meciul amical de fotbal 
dintre reprezentativa secundă a țării 
noastre și echipa Ujpesti Dozsa din 
Budapesta. Miile de spectatori pre- 
zenți pe stadion au aplaudat fazele 
frumoase de fotbal create do cele 
două echipe. Oaspeții, deși lipsiți de
4 titulari, au dat o ripostă serioasă 
selecționatei. La pauză, scorul era 
nul. în cea de-a doua parte a me
ciului, echipa noastră atacă insistent 
și reușește să înscrie primul punct 
prin Ion Ionescu în minutul 67. După
5 minute, extremul stîng C. Ionescu 
marchează un nou gol : 2—0 pentru 
fotbaliștii noștri. în minutul 83, oas
peții reușesc să înscrie prin Zombo. 
Așadar, scor final 2—1 pentru echipa 
romînă.

în acest meci, formația noastră a 
fost următoarea : Andrei — Marcu, 
Solomon, Nunweiller IV, Cîmpeanu, 
— Jenei, O. Popescu — Badea (Ivan- 
suc), Dridea (Mateianu), Ion Ionescu, 
Constantin Ionescu.

După încheierea partidei, antreno
rul echipei maghiare, Francise 
Szusza, ne-a declarat : „Meciul a 
fost frumos, disputat în limitele spor
tivității. Echipa romînă a meritat să 
cîștige pentru că a jucat mai bine. 
Dacă înaintașii insistau, scorul pu
tea să fie mai mare. Mi-au plăcut 
mult portarul Andrei, Ivansuc, 
Ionescu și Solomon".

șurat, în prima repriză, un joc fru
mos, cu faze spectaculoase. Din nu
meroasele ocazii la poartă, numai 
două au fost finalizate. Prima dintr-o 
lovitură de la 11 metri (pentru gaz
de), iar a doua dintr-o frumoasă 
fază de joc creată de daspeți. La 
reluare, jocul și-a pierdut din fru
musețe. Totuși, ieșenii au înscris încă 
două goluri, în timp ce fotbaliștii 
bulgari — doar unul. Partida s-a 
terminat astfel cu scorul 
pentru C.S.M.S.

Programate inițial în aer liber, în
trecerile de lupte din Capitală s-au 
desfășurat în sălile de gimnastică 
Dinamo și Progresul. Dinamoviștii 
bucureșteni și-au impus și de astă 
dată superioritatea, întrecînd cu 
12—4 pe Metalul-Reșița și cu 16—0 
pe Rapid și Metalul-București. în 
celelalte întîlniri Rapid a reușit să 
termine la egalitate (8—8) cu Me
talul București și să învingă cu 
10—4 pe Metalul Reșița. La rîndul 
lor, metalurgiștii bucureșteni au 
cîștigat întîlnirea cu cei din Reșița, 
tot cu scorul de 10—4.

La întrecerile din sala clubului 
Progresul au participat echipele 
Steaua, Unio Satu Mare, A.S.M. Lu
goj și Progresul. Rezultatele tehnice 
sînt următoarele: Steaua—Unio Satu 
Mare 12—2, cu Progresul 16—0 și cu 
A.S.M. Lugoj''15—0 (prin neprezen- 
tare) ; Progresul—„Unio“ Satu Mare 
6—1C și cu A.S.M. Lugoj. 16—0 (ne- 
prezentare); Unio Satu Mare —A.S.M. 
Lugoj 8—6.

în cadrul concursului de la Pro
gresul, echipa A.S.M. Lugoj a dove
dit o totală lipsă de sportivitate. 
Nemulțumiți de o decizie a arbitrilor 
în meciul cu Unio, luptătorii lugo
jeni au refuzat să se mai prezinte 
în celelalte

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — 
Timp de două zile, în sala Ar
matei din Cluj s-au desfășurat 
întrecerile din cadrul finalei 
campionatului republican de gim
nastică pentru juniori și juni
oare. Au participat 16 echipe, cu 
peste 200 de concurenți. Primele 
trei locuri în clasamentele pe e- 
chipe au fost ocupate — la mas
culin de București I, Brașov și 
Banat, iar la feminin, de Bucu
rești I, Banat și Dobrogea.

Despre desfășurarea întreceri
lor, maestrul emerit al sportului 
Albin Mdraru ne-a spus : „Este 
pentru prima dată cînd în finală 
sînt prezente toate regiunile. În
trecerile au avut un nivel tehnic 
mult îmbunătățit față de alți ani. 
Am remarcat în mod deosebit 
corectitudinea executării exerci- 
țiilor. In acest sens felicit pe 
componența echipelor din Bucu
rești. Arbitrajele au fost obiec
tive.

Cred că pentru viitor este ne
cesar să se lucreze mai temeinic 
pe baza unor planuri de per
spectivă, pentru ca tot mai mulți 
gimnaști să devină componenți ai 
lotului republican. Ar fi necesar 
ca, prin intermediul federației de 
specialitate, să fie popularizată în 
rîndul tuturor celor ce se ocupă 
de gimnastică experiența profe
sorilor din București în selecțio
narea, pregătirea și instruirea co
piilor în acest sport“.

» a F. R. C.“
Cea de-a 7-a ediție a competiției 

cicliste „Cupa F.R.C.“ a luat sfîrșit 
duminică cu victoria tînărului aler
gător dinamovist Gh. Bădără. Au ur
mat în clasament, la 33 secunde, Ion 
Cosma și N. Ciumeti, colegi de club 
cu învingătorul. Ultima etapă Bucu- 

*~esti-Buftea-Ploiești-București (119 
km) a revenit la sprint lui Ion Cosma, 
cronometrat în 3h 14’13”. Dinamo- 
vistul l-a ‘întrecut la sprint pe N. 
Ciumeti. După 2 secunde și respec
tiv 6 secunde au sosit Gh. Bădără 
și C. Ciocan.

în acest număr al revistei sînt 
publicate : DECLARAȚIE CU PRI
VIRE LA POZIȚIA PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMÎN ÎN PRO
BLEMELE MIȘCĂRII COMUNISTE 
ȘI MUNCITOREȘTI INTERNAȚIO
NALE ADOPTATĂ DE PLENARA 
LĂRGITĂ A C.C. AL P.M.R. DIN 
APRILIE 1964 și articolele : Atotbi- 
ruitoarea învățătură leninistă de 
TEODOR MARINESCU ; Dezvolta
rea industriei chimice romînești de 
MIHAIL FLORESCU ; Educarea e- 
conomică a cadrelor de FLORIAN 
DĂNĂLACHE ; Cercetările științi
fice în zootehnie de VASILE HER- 
DEA și 450 de ani de la răscoala 
țărănească de sub conducerea lui 
Gh. Doja de B. CSELÉNYI, ȘT. 
ȘTEFĂNESCU.

La rubrica „Dezbateri pe margi
nea proiectelor de tematică a cursu
rilor de științe sociale“ sînt publi
cate observații din partea catedrei 
de socialism științific de la Univer
sitatea din București, a catedrei de 
socialism științific de la Institutul 
politehnic din București, a catedre
lor de științe sociale din Centrul 
universitar Tg. Mureș ; a secției de 
informare și pregătire metodico- 
științifică a cadrelor didactice de 
pe lingă cabinetul regional de par
tid Cluj.

Revista 
„Critică și 
O lucrare 
universală 
DUMITRESCU - BUȘULENGA 
„Piața comună“ 
dicții“ de N. S. STÄNESCU.

Rubrica „Pe urmele materialelor 
publicate“ cuprinde scrisori de la : 
Institutul pedagogic din Cluj ; Uni
versitatea muncitorească de pe lin
gă Uzinele „23 August“ din Bucu
rești ; Universitatea muncitorească 
de pe lîngă Uzinele „Electroputere“ 
din Craiova ; Trustul Gostat Sucea
va ; întreprinderea de prospecțiuni 
geologice și geofizice cadrul
M.I.P.C.

înserează la rubrica 
bibliografie“ articolele : 

valoroasă de literatură 
și comparată de ZOE 

Și 
— nod de contra-

I în meci revanșă

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Stadio
nul „23 August" din Dealul Copou- 
lui a găzduit ieri după-amiază întîl
nirea internațională de fotbal dintre 
echipele C.S.M.S. Iași și Beroe Stara 
Zagora din R. P. Bulgaria. Deși tere
nul a fost desfundat datorită ploii 
din timpul nopții și dimineții, fot
baliștii ambelor echipe au desfă

CONSTANȚA (prin telefon). — 
Peste 4 000 de spectatori au urmărit 
duminică, pe un timp nefavorabil 
(ploaie și vînt), jocul internațional 
de fotbal dintre Farul și Spartak 
Sofia. Întîlnirea a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate : 1—1. Scorul a 
fost deschis în minutul 30 de oaspeți 
prin Panarov. Fotbaliștii constănțeni 
au egalat în minutul 75, în 
unei lovituri de la 11 
Bukossi.

Ieri, cu tot timpul nefavorabil dispu
tării unei reuniuni în aer liber, nu
meroși spectatori au populat una din 
„potcoavele“ stadionului Republicii 
pentru a revedea la lucru, în compa
nia „olimpicilor" noștri, pe maeștrii 
ringului din R.P.D. Coreeană. în unele 
partide spectaculoase, selecționabilii 
au arătat o formă bună, în timp ce 
alți colegi de antrenament au ratat 
ocazia de a se remarca, neputînd oferi 
o replică corespunzătoare tenacilor 
boxeri oaspeți. La capitolul eviden- 
țiați la loc de frunte se situează „mij
lociul“ Ion Monea, care l-a învins prin 
abandon în rundul 3 pe Kim U Pil. O 
combativitate deosebită au demonstrat 
N. Puiu, N. Calița și C. Ciucă. Ultimul, 
ca și rîndul trecut la egalitate de 
puncte cu Kim In Sen, a fost de data 
aceasta el cel privilegiat de juriu la 
acordarea deciziei. C. Niculescu nu 
și-a putut etala cunoștințele sale, de
oarece Kim En Sik, accidentat, a fost 
oprit de medic, după primele schim
buri de directe. Mai puțin aplaudată a

fost de data aceasta evoluția lui I. 
Mihalik. Campionul nostru a cîștigat 
greu în fața lui Han Mu Nam, termi- 
nînd lupta epuizat. Credem că an
trenorii au greșit programîndu-1 în 
decurs de 7 zile pe Mihalik să susțină 
3 partide dificile, dintre care una la 
Cluj. Nu au justificat pînă acum selec
ționarea C. Buzuliuc și V. Badea, în
vinși de Han Cio Ho și respectiv Pak 
Men Hvan. Buzuliuc este încă lipsit 
de o pregătire fizică corespunzătoare 
și nici nu știe să folosească alonja sa 
respectabilă, iar V. Badea a rămas 
același puncheur în exclusivitate, 
necalculat în lovituri și lipsit de es
chive. Antrenorii noștri (I. Chiriac și 
T. Niculescu) au datoria de a se ocupa 
cu mai multă atenție de pregătirea 
olimpicilor. Forul de specialitate ar 
trebui să urmărească în continuare și 
pe alți pugiliști capabili de a fi selec
ționați în lot. Boxul romînesc se 
bucură de frumoase aprecieri pe arena 
internațională, de un prestigiu care 
trebuie consolidat.

Rezultate în categoria
Seria I. C.F.R. Pașcani — Foresta 

Fălticeni 1—1 ; Știința București — Di
namo Bacău 0—3 ; Poiana Cîmpina — 
Chimia Făgăraș 2—1 ; Metalul Tîr- 
goviște — Unirea Rm. Vîlcea 3—1 ; 
Tractorul Brașov — Știința Craiova 
0—1 ; Știința Galați — Metalul Bucu
rești 0—0 ; Flacăra Moreni — Ceahlăul 
Piatra Neamț 4—2. în clasament conti
nuă să conducă, la egalitate de puncte, 
Poiana Cîmpina și Metalul Tîrgoviște.

Seria a 11-a. C.S.M.
Reșița 0—1 ; C.S.M.

B
Sibiu — C.S.M.
Cluj — Mureșul 

Tg. Mureș 1—2 ; Gaz Metan Mediaș — 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 3—0 ; 
Arieșul Turda — Flamura roșie Ora
dea 2—2; Minerul Baia Mare—A.S.M.D. 
Satu Mare 2—0 ; Minerul Lupeni — 
A.S. Cugir 2—0 ; C.F.R. Timișoara — 
Jiul Petrila 2—0. în clasament, conduc, 
de asemenea la egalitate, Minerul Baia 
Mare și C.F.R. Timișoara.
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Sala Progresul. Se întrec Zseder (Unio Satu Mare) cu Raicu (A.S.M. Lugoj)
Foto : M. Andreescu

De Sa corespondentul nostru în R. P. Polonă

O dată cu zilele însorite ale primăve
rii, întrecerile sportive din cadrul pri
mei Spartachiade republicane sînt tot 
mai numeroase. Asociațiile sportive au 
încheiat pregătirile preliminare — în
scrieri, amenajări de terenuri și baze de 
sport, echipament etc. — și au chemat 
la marea întrecere pe toți tinerii și vîrst- 
nicii amatori de sport. In multe din a- 
sociațiile sportive craiovene, zilnic se 
organizează concursuri la cele 14 dis
cipline sportive incluse în programul 
spartachiadei, cît și la alte sporturi. La 
baza sportivă „Voința“ au loc pasio
nante dispute de volei, terenul de fot
bal din localitate este asaltat de echi
pele asociației „Electroputere“, la Com
binatul de zahăr și ulei noua popicărie, 
inaugurată recent, găzduiește numeroa
se întreceri, la Grupul școlar agri
col, la Asociația sportivă „Progresul-', 
au loc întreceri de șah, gimnastică, te
nis de masă.

In unele asociații sportive craiovene, 
însă, nu există preocuparea cuvenită 
pentru organizarea întrecerilor impor
tantei competiții sportive. La asociația 
„Victoria“ a întreprinderii I.O.I.L. nu 
s-a făcut încă nimic, cei 200 membri

U.C.F.S. așteptînd să se desfășoare și 
pentru ei vreun concurs. O situație ase
mănătoare există și Ia asociația sportivă 
„Morile unite Jiul“. Ce-i drept, aci se 
joacă zilnic șah și tenis de masă, dar 
pînă acum cîteva zile nici unul dintre 
amatorii acestor sporturi nu fusese în
scris pe lista participanților la sparta- 
chiadă. Asociația „Abatorul“ dispune de 
un frumos teren sportiv. Dar întrebînd 
pe președintele consiliului sportiv cum 
se desfășoară Spartachiada republicană, 
el ne-a răspuns : „In privința sparta- 
chiadei nu vă putem spune nimic, de
oarece... nu s-a făcut încă nimic“.

De ce oare asociațiile sportive men
ționate, după atîta timp de la începe
rea Spartachiadei republicane, s-au o- 
cupat puțin sau deloc de organizarea 
întrecerilor ? Prima etapă a spartachia
dei se încheie la 1 iunie. Există încă 
destul timp ca în toate asociațiile spor
tive să se desfășoare cît mai multe con
cursuri, cu cît mai numeroși partici- 
panți; în această direcție, sprijinul acti
viștilor clubului sportiv orășenesc Cra
iova este foarte necesar.

C. COSTIN

9 Ieri s-a încheiat competiția ciclistă de 
patru zile organizată în R.S. Cehoslovacă 
în vederea verificării unor echipe pentru 
„Cursa Păcii“. La întreceri au luat parte 
cicliști cehoslovaci, polonezi și romîni. Ul
tima etapă, un circuit pe străzile din Praga 
(133 km), a fost cîștigată de cehoslovacul 
Smolik, urmat la 30 secunde de G. Moi- 
ceanu. în clasamentul general al competi
ției, primul s-a clasat Heller (Cehoslovacia), 
urmat de Smolik și Moiceanu. Ceilalți ci
cliști romtni au ocupat locurile 18 (Zanoni), 
19 (Stoica), 31 (Ardeleanu), 33 (Ziegler), 
35 (Dumitrescu).

® Boxerul italian Salvatore Burruni și-a 
păstrat titlul de campion european la cate
goria muscă, învingînd la puncte, în 15 re
prize, pe scoțianul Walter mac Gowan. în- 
tîlnirea a avut loc la Roma și a fost ur
mărită de 15 000 de spectatori.

© în runda a 3-a a turneului internațio
nal de șah de la Vîrșeț, marele maestru 
Parma l-a învins pe Baletici, Covaci a cîști
gat la Grozdanici, Matulovici la Kapelan, 
Bradvarevici la Slivici, în timp ce Puc, cu 
albele, a pierdut la Knezevici. Partida 
Lukici—Ciocîltea a fost amînată, din oauza 
îmbolnăvirii șahistului romîn. în clasament 
conduce Parma cu 3 puncte.

© La Paris, într-un meci contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei Europei" la 
fotbal, selecționata R.P. Ungare a învins 
cu scorul de 3—1 (2—0) echipa Franței. 
Au înscris, în ordine, Albert, Tichy (de 
două ori) pentru învingători și Cossou pen
tru învinși. Returul se va desfășura luna 
viitoare la Budapesta.

© Cu prilejul unei reuniuni atletice des
fășurate la Walnut în California, campio
nul olimpic Al. Oerter (S.U.A.) a stabilit un 
nou record mondial la aruncarea discului, 
cu o performanță de 62,94 m. Vechiul re
cord era de 62,62 m și aparținea aceluiași 
atlet. Proba de ștafetă 4x110 yarzi a fost 
cîștigată de echipa colegiului Grambling în 
40” (la numai o zecime de secundă de re-

cordul mondial deținut de echipa Austra
liei).

® în ziua a treia a turneului final al 
campionatului mondial feminin de baschet 
de Ia Lima (Peru), echipa U.R.S.S. a în
trecut cu 70—47 (33—32) reprezentativa 
Braziliei. Echipa R.S. Cehoslovace a dispus 
cu 76—63 (32—33) de echipa R.P. Bulgaria.

0 Cea de-a 9-a etapă a Turului ciclist 
al Marocului, disputată între orașele Ujda 
și Taza (232 km), a fost cîștigată de polo
nezul Fornalczyk, care a înregistrat timpul 
de 5h 00’02”. în clasamentul general conti
nuă să conducă belgianul Timmerman, ur
mat de marocanul El Gourch — la 2T6”.

@ Pentru a doua oară consecutiv, echipa 
U.R.S.S. a cîștigat titlul de campioană eu
ropeană de judo. în finala competiției, 
disputată la „Werner Seelenbinder” din 
Berlinul democrat, echipa U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 3—2 redutabila echipă a 
Olandei.

9 Sîmbătă seara au continuat meciurile 
din cadrul turneului internațional de polo 
pe apă de la Magdeburg. Echipa Iugosla
viei a învins cu scorul de 4—1 (0—0; 2—0; 
1—1; 1—0) echipa R. P. Romîne. R. D. 
Germană a cîștigat cu 3—1 (1—0; 1—1; 
1—0; 0—0) partida cu Suedia, iar echipa 
R.P. Ungare a dispus cu 5—0 (0—0; 2—0; 
1—0; 2—0) de R.P. Polonă.
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Știința Galați-Metalul Buc.
Flacăra Moreni-Ceahlăul P. Neamț 
C.S.M. Sibiu-C.S.M. Reșița 
Gaz Metan-Industria Sîrmei 
Bari-Atalanta
Fiorentina-Internazionale
J uventus-Lanerossi 
Lazio-Torino 
Messina-Mantova 
Modena-Roma

La început de primăvară, Szczeci
nul are poezia lui. După lunile as
pre ale iernii, viața orașului se în
viorează ; verdele crud al bogatei 
vegetații se revarsă peste oraș și 
port. Localnicii îi spun „orașul gră
dină“. Și au dreptate. In această pri
vință, Szczecinul deține un record pe 
țară: 40 mp spațiu verde pe cap 
de locuitor. Mulți îl numesc „ora
șul tînăr“, alții „orașul monumente
lor". Szczecinului i se potrivesc toate 
aceste denumiri. In decursul anilor 
care au trecut, orașul a devenit de 
nerecunoscut ; azi, el este întrecut 
în suprafață doar de Varșovia și 
continuă să se dezvolte.

Inginerul arhitect Janusz Lisek, 
vorbind despre reconstrucția orașu
lui, amintește că prima realizare a 
fost „Stare miasto" (orașul vechi), 
cu arhitectura sa gotică și care con
stituie un monument istoric. Au mai 
fost refăcute și alte monumente ar
hitectonice, s-au dat în folosință 
mii de apartamente. Noi carti
ere, cum sînt „Szczecinska Dzi- 
elnica Mieszkaniowa" sau raionul 
Grunwald, constituie numai o parte 
dintre obiectivele de construcție pro
iectate în viitor. A fost elaborat și 
planul construcțiilor pe marele bu
levard: Vasco da Gama, ca și pe 
străzile ce duc spre port.

Vizitatorul străin este impresio
nat de mulțimea copiilor și tinerilor 
pe care-i întîlnește la tot pasul. 
Szczecinul este orașul cu natalita
tea cea mai ridicată din Polo
nia populară. Ceea ce, firește, 
a pus pe primul plan crearea 
unui număr tot mai mare de școli. 
Dacă în 1950, în oraș funcționau 
doar 31 de școli elementare, azi nu
mărul lor a trecut de 100. De ase
menea, funcționează un șir de școli 
de specialitate și institute de învăță-

mint superior : școala de pescuit 
marin, școala de marină, acade
mia de medicină, politehnica, 
școala superioară agricolă etc.

Inima orașului o constituie por
tul cu activitatea lui febrilă, în 
care domină imaginea zecilor de 
macarale puternice, a instalațiilor 
pentru încărcatul cărbunelui și a 
unităților de transport din interior 
care parcă nu cunosc repausul. 
Cursul Oderului, din bazinul silezian 
și pînă la mare, este drumul'pe apă 
al „diamantului negru“ polonez. In 
portul construit aici anume pentru 
încărcarea cărbunelui, vasele ma
ritime preiau încărcătura navelor 
fluviale și a șlepurilor venite din 
sud, dueînd-o mai departe pe ca
lea mării.

înainte de război, Szczecinul avea, 
ca port, un trafic restrîns 
portanță locală. Hitleriștii 
gere au dat foc orașului 
runcat în aer instalațiile 
Șantierele navale au cunoscut 
ceeași soartă, fiind distruse în pro
porție de 95 la sută, așa incit ele 
și-au încetat complet activitatea, 
devenind un fel de depozite de fier 
vechi. Ocupanții în derută au scu
fundat în radă șlepuri, șalupe cu 
motor, drage, macarale și docuri 
plutitoare, pentru a bloca portul și 
a-l face inutilizabil.

Primii muncitori polonezi veniți 
acolo după eliberare nu aveau ni
mic în afară de propriile lor 
țe. Pe primele vase străine 
corate în port, cărbunele a 
încărcat cu ajutorul unor 
șuri vechi. Seara, aceiași muncitori, 
obosiți din timpul zilei, prestau ore 
de muncă patriotică, alegînd piatra 
și sfărîmăturile de cărămidă din 
ruinele antrepozitelor portuare.

Azi, Szczecinul este un mare port

și o im- 
in retra
și au a- 
portuare.

a-

bra- 
an- 
fost 
co

Ziua mondială a 
s-a sărbătorit 

aprilie, potrivit 
de la Lugano (Italia) a Consiliu- 
executiv al Federației mondiale 

a orașelor înfrățite. înființată 
nul 1957, la Congresul de la 
les-Bains (Franța), Federația 
dială a orașelor înfrățite 
propus să promoveze înțelege
rea între popoare indiferent de 
rasă, limbă, religie sau convingeri 
politice, prin colaborarea strînsă din
tre orașele înfrățite, organizarea de 
schimburi de delegații și relații di
recte între orașe în problemele știin
țifice, economice și cultural-sporti
ve. Aceste acțiuni contribuie la o 
mai bună cunoaștere reciprocă a 
realizărilor orașelor respective în di
ferite domenii de activitate și, prin 
aceasta, la strîngerea legăturilor de 
prietenie între locuitori, în interesul 
păcii.

Federația mondială a orașelor în
frățite este o organizație internațio
nală deschisă. Toate orașele lumii 
pot adera la ea. Pînă acum s-au a- 
filiat la federație peste 550 de ora
șe din 46 de țări, printre care și o- 
rașele Cluj, Iași și Constanța. O se
rie de orașe din țara noastră s-au 
înfrățit ori sînt în curs de a stabili 
legături de înfrățire cu orașe din di
ferite țări cum sînt : Craiova cu 
Nanterre (Franța), Galați cu Co
ventry (Anglia), Sinaia cu Aosta 
(Italia), Constanța cu Turku (Finlan
da) și Boulogne sur mer (Franța), 
Cluj cu Dijon (Franța) și Bologna 
(Italia).

orașelor înfrăți- 
anul acesta la 
hotărîrii sesiu-

șl un centru de construcții navale al 
R. P. Polone. Datorită investițiilor 
din ultimii ani, instalațiile portuare 
s-au înnoit, venind în ajutorul ce
lor peste 6 000 de docheri, care mun
cesc în trei 
la dinamica 
semnificativ 
de mărfuri 
s-a dublat față de anul 
urma îmbunătățirilor ce îi vor mai 
fi aduse, se prevede ca în 1965 vo
lumul mărfurilor încărcate, descăr
cate sau tranzitate prin acest port 
să însumeze 12 milioane tone. Cît 
privește șantierele navale, cu cei 
7 000 de muncitori ai lor, folosite la 
început doar pentru reparații, ele 
au trecut la producția de vase ma
ritime.

In legătură cu dezvoltarea, portu
lui în viitor se ridică anumite pro
bleme. Intre altele — spun specia
liștii — trebuie învinsă o dificulta
te și anume, de a crea posibilitatea 
pătrunderii pe Oder dinspre mare a 
vaselor de mare tonaj. Actualmente, 
adîncimea rîului pe porțiunea dintre 
mare și port este de numai 9,6 me
tri, ceea ce înseamnă că spre Szcze
cin nu pot naviga vase maritime 
prea mari. Ele pot ancora la Gdynia 
sau Gdansk ; dar cei din Szczecin 
au planurile lor. In acest sens au 
fost propuse două proiecte : unul — 
de a se adinei Oderul la 11 m, 
pînă la localitatea Swinoujscie, le- 
gîndu-se portul cu această localita
te ; al doilea — de a face navigabil 
Oderul pentru vase cu o încărcătu
ră tot mai mare pe porțiunea Sile- 
zia-Szczecin.

In anii puterii populare, Szczeci
nul se dezvoltă necontenit ca unul 
dintre marile porturi la Baltica.

schimburi. Cu privire 
dezvoltării portului este 

că în 1962 cantitatea 
trecute prin Szczecin 

1950. In

Cit
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HO TARE
120 000 de participant! 
la mitingul de masă 
de lingă Paris

PARIS. (Corespondenții telefoni
că).— In prima zi de adevărată pri
măvară, cu un soare strălucitor, a 
avut loc în apropierea Parisului, în 
parcul localității Sceaux o mare a- 
dunare organizată de Comitetul 
național împotriva forței de șoc și 
pentru dezarmare generală. 120 000 
de persoane din capitală, suburbiile 
acesteia sau reprezentanți ai celor 
mat îndepărtate departamente au 
fost prezenți la această mare mani
festație pentru pace, răspunzînd 
astfel chemării celor 40 organizații 
grupate în Comitetul național.

încă de dimineață numeroase 
grupuri, autobuze cu participanți 
din provincie, parizieni se îndrep
tau spre parcul de la Sceaux. Par
ticipant grupați în fața tribunei 
purtau pancarte multicolore pe 
care erau scrise chemări la înfăp
tuirea dezarmării, încetarea chel
tuielilor pentru forța de șoc. La în
ceput s-a dat citire listei organi
zațiilor care au luat parte la or
ganizarea acestei manifestații. Nu
mele fiecăreia dintre ele a fost pri
mit cu aplauze de cei prezenți. Au 
luat apoi cuvîntul pe rînd André 
Hauriou (Liga Drepturilor Omu
lui) ; Claude Bourdet (Mișcarea 
împotriva înarmării atomice) ; pas
torul René Rognon (Mișcarea pen
tru pace) ; Bernard Schreiner 
(Uniunea națională a studenților 
francezi) ; Pierre Desvallois (Sin
dicatele din învățămînt) ; André 
Merlot (C.G.T.) ; Edouard Dépreux 
(Partidul Socialist Unificat) ; Char
les Houriez (Partidul republican 
radical și radical socialist) ; Gé
rard Jacquet (Partidul socialist — 
S.F.I.O.); și Paul Laurent (Parti
dul Comunist Francez).

A fost adoptată o rezoluție finală 
în care se menționează că adevă
rata securitate nu va rezulta decît 
prin înfăptuirea dezarmării genera
le și totale, sub un control interna
țional. Participanții au depus! un ju- 
rămînt solemn de a continua ac
țiunile unite pentru a face cunos
cută dorința de pace a poporului 
francez.

„Maratonul
ATENA 26. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Comitetul grec de pregătire al celui 
de-al doilea maraton al păcii a a- 
nunțat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că anul acesta maratonul va 
avea loc la 17 mai. Participan
ții la această manifestare pen
tru pace, la care vor fi pre
zenți și reprezentanți ai partizanilor 
păcii din diferite țări, vor parcurge 
distanța Maraton-Atena în 13 ore și

DE LA TRIMISUL NOSTRU

In orașul de pe malul lemanulu
La 370 metri deasupra mării, Ge

neva își completează tradiționala in
trare în sezonul turistic. Semnalul 
inaugural l-a dat zilele trecute re
numitul jet care aruncă circa 30 
tone apă pe minut la 120 metri înăl
țime. După asaltul generos al ver- 
delui, întreg orașul pare un imens 
parc mobilat și locuit. Pe undele 
dantelate ale lacului Leman, prime
le pînze au ieșit timid în calea bri
zei lacustre, printre lebede înfoiate 
care punctează undele ca niște gea
manduri albe. La operația „primă
vară", participă peste 4 200 ambar
cațiuni geneveze — cu rame, cu pîn
ze și motor. Unele își schimbă ru- 
făria de vopsea pentru a 30—40-a 
oară ; piesă de epocă, mica navă 
„Neptun“ plutește de aproape 80 de 
ani și arată încă- destul de bine.

Două nume noi s-au adăugat la 
flota Lemanului — „Auguste Pic
card" și „Albatros". Ambele, mîn- 
drie a marinarilor de apă dulce, sînt 
destinate a constitui punctele de a- 
tracție la expoziția națională de la 
Lausanne care se deschide la sfîrși- 
tul lunii. Primul, construit de Jac
ques Piccard, fiul vestitului explo
rator al adîncurilor, este un mezo- 
scaf pentru pasageri, a cărui formă 
i-a adus denumirea de „submarin 
turistic". „Albatrosul", o vedetă hi- 
drodinamică (cu tălpi), poate lua la 
bord 67 pasageri și atinge peste 60 
de km pe oră ; a costat un milion 
de franci.

Prin excelență oraș al pregătirilor 
— în sensul turistic sau al nume
roaselor întîlniri internaționale — 
Geneva trăiește de data aceasta zi
lele unor pregătiri cu rezonanță is
torică : peste cîteva săptămîni se 
împlinesc 150 ani de la intrarea 
cantonului Geneva — al 22-lea și 
ultimul — în Confederația elveția
nă. După bătălia de la Leipzig din 
octombrie 1813 și exilarea lui Napo
leon Bo?iaparte pe insula Elba, 
populația geneveză și-a afirmat.

OSTILITĂȚI
în nord-estul Ciprului
® NOI VICTIME ÎN URMA CIOCNIRILOR DIN ULTIMELE DOUĂ ZILE
© MISIUNEA MEDIATORULUI 0. N. U. LA ATENA

NICOSIA 26 (Agerpres). — In re
giunea din nord-estul Ciprului au 
avut loc noi lupte între ciprioțli 
greci și turci, în cursul cărora au 
fost folosite mortiere și mitraliere 
grele. După cum transmite agenția 
U.P.I., luptele au început încă de 
sîmbătă. Din surse ale O.N.U. s-a a- 
nunțat că în cursul luptelor de sîm
bătă șase ciprioți turci și trei ci- 
prioți greci au fost uciși. Duminică 
s-au înregistrat de asemenea victime 
de ambele părți. Numeroși ciprioți 
turci au început să-și părăsească lo
cuințele din regiunea șoselei Nico- 
sia-Kyrenia, în urma înaintării ci- 
prioților greci.

Alte ciocniri între membri ai celor 
două comunități din Cipru au avut 
loc în localitatea Ayos Theodoros din 
districtul Larnaca. Totodată s-a a- 
nunțat că postul forțelor O.N.U. din 
această localitate a fost atacat cu 
focuri de armă. Reprezentanți ai 
O.N.U. au avertizat că dacă aseme
nea atacuri vor continua, forța 
O.N.U. va fi nevoită să riposteze.

★
ATENA 26 (Agerpres).— Mediato

rul O.N.U. în Cipru, Sakari Tuomio
ja, a sosit duminică dimineața la 
Atena. Răspunzînd la întrebările co
respondenților de presă, el a decla

Conferința de presă a președintelui S. U. A.
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

într-o conferință de presă, ținută 
sîmbătă la Casa Albă, președintele 
Johnson s-a referit la o serie de pro
bleme internaționale și interne ale 
S.U.A. „Sper că relațiile dintre S.U.A. 
și U.R.S.S. se vor îmbunătăți — a spus 
el. Se depun, -eforturi permanente 
pentru a căuta bazele pentru acor
duri care să poată duce la slăbirea 
încordării, să asigure interesele noa
stre naționale și îmbunătățirea re
lațiilor... Avem speranțe, deși este 
prea timpuriu să precizăm care vor 
fi rezultatele“. El a amintit că în 
prezent se desfășoară tratative în
tre S.U.A. și U.R.S.S. în ce privește 
stabilirea unor comunicații aeriene 
directe, un acord consular și dife
rite schimburi.

Răspunzînd la întrebarea privi
toare la problemele dezvoltării co- 

v ■ ■ r rpacn
jumătate. Organizați pe traseu în 
grupuri mari, ei vor sosi seara la 
Atena în Parcul Aris, unde va a- 
vea loc o scurtă ceremonie la care 
vor fi citite mesaje trimise partici- 
panților la marș de diferite perso
nalități. Pînă în prezent și-au anun
țat participarea reprezentanți ai 
„Comitetului celor 100“ din Anglia, 
ai Consiliului Mondial al Păcii, 
U.I.S., ai partizanilor păcii din Ita
lia, Franța, Algeria, Cipru, S.U.A. 
etc.

dreptul său la autodeterminare, ce- 
rind intrarea în Confederație. Tru
pele federale, trimise pentru a asi
gura protecția Genevei, au debar
cat in partea cea mai de sus a la
cului, la Pont Noir, la 1 iunie 1814. 
Tot în perioada aceea au fost ela
borate și stabilite principiile neu
tralității elvețiene care au fost con
tinuate pînă în zilele noastre.

Au trecut de atunci 150 ani, în 
decursul cărora Elveția a fost ferită 
de războaie și distrugeri.

In jurul unor monumente, în fața 
străvechiului „Parc des Bastions“ 
unde se află universitatea și în alte 
puncte ale orașului au apărut lungi 
drapele dreptunghiulare cu stemele 
cantoanelor. Consiliile municipale 
— orășenești și ale cartierelor — iau 
de pe acum măsuri pentru a asigura 
succesul parăzii locale, al festivități
lor și serbărilor populare.

★
Zilele sărbătorii geneveze vor co

incide cu partea finală a conferinței 
pentru comerț și dezvoltare. Deo
camdată, lucrările continuă să se 
desfășoare în comitete, unde agen
dele sînt trecute prin sita unei mi
nuțioase examinări.

O parte a observatorilor de la Pa
latul Națiunilor sînt de părere că 
in această fază tehnică nu ar fi de 
semnalat nimic senzațional. Alții, 
mai aproape de realitate, găsesc că 
tocmai în focul acestei munci prac
tice se forjează baza actului final, 
care a și început să devină o preocu
pare majoră a participanților la 
conferință. Au loc dese și dezbătute 
ședințe ale comitetului general unde 
șefii delegațiilor discută despre di
mensiunile atribuțiilor ce trebuie 
conferite comisiei de redactare a ac
tului final. Se mai desprind însă u- 
nele atitudini și indicii care se pro
filează pe măsură ce conferința îna
intează. Este de notat astfel cazul 
„G.A.T.T."-ului, la care s-au făcut 

rat că a venit în capitala Greciei 
pentru a discuta problema cipriotă 
cu guvernul grec, la fel cum a făcut 
la Nicosia cu guvernul Ciprului și la 
Ankara cu guvernul turc. Subliniind 
că nu are nici un plan propriu de 
propus, Tuomioja a afirmat că sar
cina sa, stabilită de Consiliul de 
Securitate, este de a găsi o soluție 
acceptabilă pentru toate părțile. El a 
indicat însă că pozițiile părților sînt 
încă îndepărtate unele de altele, și 
în nici un caz nu s-au schimbat de 
la începutul misiunii sale. Diploma
tul finlandez și-a exprimat părerea 
că „situația în Cipru este periculoa
să sub numeroase aspecte și părțile 
interesate înțeleg acest lucru“.

După convorbirile pe care le va 
purta la Atena cu primul ministru 
grec Papandreu și cu alte oficiali
tăți ale guvernului grec, Tuomioja 
va pleca marți la Paris unde se va 
întîlni cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant, și apoi la Londra 
pentru a purta tratative cu guvernul 
englez.

NICOSIA 26 (Agerpres).— Sîmbă
tă seară au sosit la Nicosia primele 
subunități finlandeze afectate forței 
O.N.U. pentru Cipru. întreaga uni
tate finlandeză de 952 militari va 
sosi în Cipru pînă la sfk'șitul acestei 
luni.

merțului dintre S.U.A. și țările so
cialiste, președintele Johnson a ară
tat că Comisia senatorială pentru a- 
facerile externe studiază în prezent 
această problemă. „Consider util că 
comisia se ocupă de această proble
mă. Urmărim activitatea comisiei cu 
mare interes. Noi salutăm orice pro
puneri. Le vom analiza așa cum a 
fost analizată propunerea referitoa
re la vînzarea de grîu și vom ac
ționa în conformitate cu interesele 
noastre naționale în funcție de pro
puneri și de situații“. Totodată, el a 
precizat că nu s-au tras concluzii 
privitoare la lărgirea comerțului 
dintre S.U.A. și U.R.S.S.

Afirmînd că S.U.A. susțin necesi
tatea respectării acordului de la 
Geneva privitor la Laos, președin
tele a declarat : „Continuăm să fim 
îngrijorați de situația din Laos“, 
unde „puterea se pare că încă n-a 
fost restituită“ guvernului Suvanna 
Fumma.

în continuare, președintele S.U.A. 
s-a ocupat pe larg de recenta sa 
călătorie în regiunile lovite de șo
maj. El a comunicat că intenționea
ză să adreseze Congresului cererea 
de a aproba programul de ajutorare 
a populației din aceste regiuni, care 
cuprind nouă state. El și-a exprimat 
nemulțumirea în legătură cu faptul 
că Congresul S.U.A. tergiversează 
discutarea și adoptarea unor astfel 
de măsuri. în cadrul conferinței de 
presă s-a anunțat numirea lui Ro
bert Anderson, fost ministru ad
junct de finanțe în administrația 
Eisenhower, ca ambasador extraor
dinar în negocierile cu Panama.

multe referiri încă în cursul dezba
terilor generale. Etichetat „club al 
celor bogați", G.A.T.T. a fost în re
petate rînduri invitat să-și revizu
iască statutul și componența, ceea 
ce a dat serios de gîndit membrilor 
săi. Acestora le este de altfel atribu
ită intenția de „a mijloci anumite a- 
menajări (statutare) profitabile țări
lor în curs de dezvoltare" („Tribune 
de Genève"), astfel încît organizația 
să poată supraviețui confruntării cu 
conferința și cu un eventual meca
nism permanent al ei. Se vorbește 
despre o „concurență subterană a 
G.A.T.T.-ului", însoțită de argu
mentul potrivit căruia organizația 
există, funcționează, poate fi la ne
voie îmbunătățită și lărgită și deci 
n-ar mai trebui creată o altă para
lelă.

Pe de altă parte, grupul țărilor 
latino-americane a cerut desființa
rea regimurilor preferențiale pînă la 
31 decembrie 1965, punct de vedere 
cu care se pare că nu sînt de acord 
cele 18 țări africane afiliate la Piața 
comună. In timp ce acest aspect se 
afla în discuție, agenția „France 
Presse“ anunța că S.U.A. ar fi pro
pus înființarea unei Piețe comune 
interamericane, adică pentru întreg 
continentul american, ceea ce se 
pare că ar urmări contracararea re
gimului relațiilor economice al Pie
ței comune cu cei 18.

In imediata vecinătate a conferin
ței pentru comerț se află sala nr. 7, 
unde se întrunește zilnic comisia e- 
conomică a O.N.U. pentru Europa. 
La mese stau delegați care pot fi 
întîlniți și în sălile conferinței pen
tru comerț ; similare sînt și specia
litatea profesională și temele discu
tate. Procedura însă e puțin dife
rită : pînă acum a fost examinată 
activitatea celor 12 comitete tehni- 
co-economice ale comisiei — side
rurgie, agricultură, comerț, gaze, 
energie electrică etc. ; zilele trecute 
au început dezbaterile generale a-
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EXAMINAREA SITUAȚIEI
SALISBURY 26 (Agerpres).— Poli

ția sud-rhodesiană a folosit gaze 
lacrimogene pentru a împrăștia o 
demonstrație de protest a populației 
africane din orașul Gwelo (situat la 
150 mile sud-vest de Salisbury) îm
potriva campaniei de represiuni dez
lănțuită de noul guvern față de con
ducătorii mișcării de eliberare na
țională.

Un purtător de cuvînt al poliției 
a anunțat că, în baza noilor restricții 
instituite de guvernul Smith, au fost 
arestați alți trei membri ai condu
cerii partidului Uniunea poporului 
african, „Zimbabwe“. Numărul celor 
arestați în baza acestor restricții se 
ridică la 147 de persoane.

NEW YORK 26 (Agerpres).— Mă
surile din Rhodesia de sud au de
terminat Comitetul special O.N.U. al 
celor 24 să întrerupă discutarea 
altor probleme și să reia examinarea 
situației din această țară. 12 țări 
afro-asiatice au introdus un proiect 
de rezoluție care cere guvernului 
Angliei să obțină eliberarea imedia
tă a conducătorului partidului Uniu
nea poporului african „Zimbabwe“, 
Joshua Nkomo, și să convoace o con
ferință constituțională.

înainte de a lua o hotărîre în le
gătură cu acest proiect, comitetul a 
ascultat, în cursul zilei de 25 aprilie, 
pe secretarul general al partidului 
„Zimbabwe“, Nyandoro, care a cerut 
abrogarea imediată a Constituției ra
siste din 1961, convocarea conferin
ței constituționale pentru transmite
rea puterii către majoritatea popu
lației, pe baza dreptului electoral 
universal, și convocarea Consiliului 
de Securitate.

Dezvăluiri 
despre procesul 
lui Julian Grimau

Fostul avocat al lui Julian Grimau a 
făcut noi dezvăluiri în legătură cu 
judecarea și condamnarea samavolnică a 
patriotului spaniol. Avocatul Amandino 
Rodriguez Armada a anunfat că va cere 
anularea sentinței care, cu un an în 
urmă, l-a trimis la moarte pe eroul co
munist. S-a descoperit, a declarat Ar
mada, că maiorul Manuel Fernandez 
Martin, membru în Consiliul de război, 
cel care a pronunțat sentința de con
damnare, era de fapt un fals magistrat, 
deoarece nu se afla în posesia unei di
plome de jurist. în baza acestui fapt Ar
mada justifică cererea de revizuire a 
procesului.

în semn de solidaritate cu lupta po
porului spaniol, recent a avut loc la Bo
logna un mare miting la care au luat 
parte peste 20 000 de persoane. La acest 
miting au fost de față poetul spaniol 
Rafael Alberti, poetul Marcos Ana, care 
a fost întemnițat în închisorile franchiste 
timp de 23 de ani, precum și Angela 
Grimau, văduva curajosului luptător. Ea 
s-a adresat mulțimii cu cuvintele : „Mă 
aflu aici, în mijlocul vostru, pentru că 
mi-am luat angajamentul de-a face tot 
ce-mi stă in putință pentru a ajuta po
porul meu să se elibereze de sub dicta
tura fascistă. Nu vreau să vedeți în mine 
numai o văduvă. Vreau să vedeți în 
mine suferința tuturor femeilor spaniole*.

supra situației economice în Europa 
ți asupra felului în care comisia 
și-a desfășurat activitatea.

Marți a luat cuvîntul în ședință 
reprezentantul țării noastre, Mircea 
Malița. Impresiile în rîndurile dele- 
gaților sînt pozitive și se referă mai 
ales la elemente care precizează po
ziția țării noastre față de proble
mele economice ale Europei. Cuvîn- 
tarea a fost semnalată de agențiile 
de presă care relatează ideile prin
cipale și fac aprecieri.

★
In altă aripă a clădirii, Comitetul 

celor 18 pentru dezarmare își ține 
ședințele de două ori pe săptămînă 
— marțea și joia — abordînd succe
siv problemele dezarmării generale 
și totale precum și măsuri colate
rale. Faptul că lucrările durează de 
trei luni nu pare să fi slăbit ritmul 
discuțiilor; diplomații sînt de părere 
că în general, fie că este vorba de 
„umbrela nucleară", de reducerea 
bugetelor, militare sau de „îngheța
rea armamentelor", schimburile de 
vederi și argumente au pătruns în 
miezul problemelor, acolo unde fie
care amănunt — tehnic, științific, 
strategic, politic — capătă și o im
portanță proprie.

In ședința de marți s-a anunțat 
că guvernele U.R.S.S., S.U.A. și An
gliei au luat măsuri în vederea re
ducerii producției de materiale fi
sionabile destinate scopurilor mili
tare. Toți delegații au apreciat hotă- 
rîrea adoptată ca pe un lucru pozitiv, 
care duce înainte procesul de des
tindere a relațiilor internaționale 
inaugurat de tratatul pentru înceta
rea experiențelor nucleare în trei 
medii. Conducătorul delegației ro- 
mîne, exprimîndu-și satisfacția pen
tru aceste măsuri, a spus că speră 
că ele vor promova eforturile în
dreptate spre soluționarea proble
melor esențiale ale dezarmării și în 
primul rînd ale dezarmării nu
cleare.

★
...Geneva, 1964. Oraș mic, dar ca

pitală — atît a unui canton cu isto
rie și tradiție, cit mai ales a întâlni
rilor internaționale. Acestea au in
trat, la rîndul lor, și în istorie, și în 
tradiție, adăugind o trăsătură apar
te orașului de pe malul Lemanului.

Liviu RODESCU

Imagini din viafa intemaționaU

La primul congres de după eliberare 
al Frontului de Eliberare Națională 
din Algeria, care și-a încheiat recent 
lucrările. în fotografia de nus : pre

zidiul Congresului

In urma cererilor populației afri
cane din Basutoland, la Londra au 
început tratative între reprezentanții 
acestui teritoriu și autoritățile en
gleze pentru acordarea independen
ței Basutolandului. Fotografia din 
stînga îi înfățișează pe participan

ții la tratative

La Helsinki s-a deschis o expoziție 
a Oficiului național de turism O.N.T.- 

Carpați. (Fotografia de jos)

BERLIN. După cum anunță agen
ția A.D.N., o delegație de partid și 
guvernamentală a R. D. Germane 
va face în curind o vizită în R. P. 
Ungară. Ea va fi condusă de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.Ș.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., și de Lothar Bolz, 
locțiitor al președintelui Consiliului 
de Miniștri, ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Germane.

DAR ES SALAM. S-a anunțat că 
președintele Zanzibarului, Abeid Ka
mme, urmează să sosească luni în 
capitala Tanganicăi pentru a schim
ba instrumentele de ratificare pri
vind crearea Republicii Unite a 
Tanganicăi și Zanzibarului. Proiec
tul de lege cu privire la crearea noii 
republici a fost ratificat de Aduna
rea Națională a Tanganicăi și de 
Consiliul Revoluționar al Zanziba
rului.

PARIS. Ofițerii de marină fran
cezi vor fi în principiu retrași 
din statele majore ale N.A.T.O., 
transmite agenția France Presse. Gu
vernul francez va face cunoscută în 
mod oficial această hotărîre în de
cembrie. Ofițerii de marină, care fu
seseră menținuți în statele majore 
ale N.A.T.O., vor fi deci retrași, așa 
cum s-a procedat cu navele, și 
Franța nu va mai fi reprezentată în 
forțele navale ale N.A.T.O.

VIENA. Organizația din Viena a 
Uniunii Tineretului Socialist din 
Austria a organizat o demonstrație 
de protest împotriva regimului fran- 
chist din Spania. Demonstranții s-au 

adunat în fața clădirii ambasadei 
spaniole și au depus o coroană de 
flori în memoria victimelor regimu
lui franchist.

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a plecat dumi
nică la Paris unde va prezida ședin
ța anuală a Comitetului pentru coor
donarea activității organelor specia
lizate ale O.N.U. în cursul acestei 
vizite el urmează să aibă, de aseme
nea, convorbiri cu primul ministru 

, francez Georges Pompidou și cu mi
nistrul afacerilor externe. Couve de 
Murville. Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a declarat că deși nu a fost 
stabilită o ordine de zi precisă a 

: convorbirilor, se așteaptă ca ele să 
cuprindă probleme de interes mu- 

- tual, printre care evoluția evenimen
telor din Asia de sud-est.

PARIS. Luînd cuvîntul la o confe
rință de presă înainte de a părăsi 
Parisul, primul ministru congolez, 
Adoula, a declarat că guvernul con
golez duce pe plan economic politi
ca „porților deschise“, ceea ce după 
părprea lui trebuie să învioreze a- 
fluxul de capital francez în Congo. 
Vreau să declar, a spus el, că la 
Leopoldville se pregătește în pre
zent o nouă legislație foarte liberală 
față de investițiile străine de capital.

VALDEZ. Autoritățile americane 
au anunțat că un avion bimotor al 
gărzii naționale din Alaska s-a pră
bușit în mare la puțin timp după 
ce a decolat de pe aeroportul Val
dez. Pe bordul aparatului se găseau

generalul Thomas Carroll, șef de stat 
major al gărzii naționale din Alaska, 
și trei membri ai echipajului.

LONDRA. Ministrul afacerilor ex
terne englez, R. Butler, a plecat la 
Washington unde vă conduce de
legația Marii Britanii la sesiunea 
Consiliului ministerial al pactului
C. E.N.T.O în același timp el va a- 
vea convorbiri cu președintele S.U.A . 
Lyndon Johnson, secretarul de stat,
D. Rusk, și cu alte oficialități ame
ricane. „Principala atenție — arată 
agenția Rentei- — va fi acordată 
însă relațiilor Est-Vest și perspecti
velor unei diminuări a încordării în 
lumina anunțării hotărîrii S.U.A.. 
Uniunii Sovietice și Marii Britanii 
de a reduce producția de materiale 
fisionabile“.

BEIRUT. Duminică s-a desfășu
rat în Liban cea de-a treia etapă a 
alegerilor parlamentare. Populația 
Beirutului și a regiunilor muntoase 
a ales 46 din cei 99 de depțitați ai. 
parlamentului. ■ .

TOKIO. Profesorul Kenji Kawa- 
mura de la Institutul de medicină 
din Kyoto, a transplantat o inimă și 
un plămîn la un cîine. „Pacientul“ 
a trăit după.Zoperație 46 de ore. 
După cum relatează publicația eco
nomică „Nihon Keidzai", profesorul 
Kawamura efectuează astfel de ex
periențe de trei ani. El a făcut o- 
perații similare la 35 de cîini, dar 
pici unul nu a trăit mai mult de 20 
de ore.
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