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ceferiștilor ■

Ing. Constantin MARIN 
președintele Consiliului agricol 

regional Ploiești

acest im-

Cine nu cunoaș
te activitatea din 
agricultură ar pu
tea crede că, o 
dată cu înche
ierea lucrărilor 
de toamnă, munca în
portant sector al economiei noas
tre se întrerupe pînă la ve
nirea primăverii. în realitate, lu
nile de iarnă înseamnă, pentru oa
menii muncii de pe ogoare, o perioa
dă de activitate intensă în vederea 
pregătirii și asigurării succesului re
coltei viitoare. Aflîndu-se permanent 
în miezul problemelor cooperativelor 
agricole, muncind cu pasiune și pri- 

țpere alături de membrii coopera
tori, ajutîndu-i să aplice metode 
științifice de lucrare a pămîntului și 
de creștere a animalelor, specialiștii 
aduc o contribuție prețioasă la re
zolvarea acestor sarcini.

în prezent, în cooperativele agri
cole de producție au loc adunări ge
nerale în care specialiștii, alături de 
membrii cooperatori își aduc contri
buția la dezbaterea largă, pînă în 
cele mai mici amănunte, a probleme
lor de a căror rezolvare depinde ob
ținerea unor producții ridicate. Ana- 
lizînd activitatea desfășurată în anul 
trecut, membrii cooperativei agricole 
Brădeanu, raionul Buzău, au arătat 
că în sectorul vegetal, ca urmare a 
muncii pe care au depus-o, a apli
cării în practică a recomandărilor 
făcute de inginerul Costache Nico- 
lae s-au realizat recolte bune. De pe 
fiecare hectar cultivat cu porumb 
s-au recoltat cite 3 458 kg, la sfecla 
de zahăr producția medie la hectar 
a fost de 29 000 kg, iar la floarea- 
soarelui de 1 848 kg. Pe baza rezul
tatelor obținute anul trecut, mem
brii cooperativei, împreună cu ingi
nerul lor, au analizat rezervele pe 
care le are cooperativa pentru creș
terea producției, dezvoltarea și con
solidarea averii obștești și au sta
bilit măsuri concrete pentru reali
zarea obiectivelor propuse. In a- 
celași mod s-a procedat și la 
dezbaterile care au avut loc în coo
perativele agricole de producție 
Smeeni, Izvorul Dulce, Limpeziș, Mi- 
hăiești, Bucov, Drăgănești și altele. 
Specialiștii din aceste unități au sub
liniat că producțiile realizate nu con
stituie limite maxime și că se pot 
obține rezultate superioare prin 
organizarea mai bună a muncii, in
troducerea și generalizarea în pro
ducție a metodelor agrozootehnice 
înaintate.

Analizînd cu competență măsurile 
ce trebuie luate pentru asigurarea 
furajelor necesare animalelor, ingi
nerii Maria Dragomir de la coope
rativa agricolă Săhăteni și Gheorghe 
Musor — oraș Tîrgoviște, împreună 
cu consiliile de conducere ale coo
perativelor au propus adunărilor ge
nerale măsuri concrete pentru extin
derea suprafețelor de lucerniere, iri
garea acestora, îmbunătățirea islazu
rilor și aplicarea diferențiată a în
grășămintelor chimice și naturale. 
Medicii veterinari Mihail Ștefan de 
la circumscripția Sihlea, Nicolae Tro- 
naru de la circumscripția Pogoanele 
și alții se ocupă cu răspundere de ri
dicarea calificării îngrijitorilor de 
animale, de furajarea rațională a a- 
nimalelor, întocmind rații economi
coase.

în aceste zile, specialiștii muncesc 
cu entuziasm pentru pregătirea e- 
xemplară a campaniei de primăvară, 
împreună cu consiliile de conducere, 
cu toți membrii cooperativelor agri
cole, specialiștii din raioanele Buzău, 
Rm. Sărat, și altele au stabilit am
plasarea judicioasă a culturilor, ți- 
nînd seama de cerințele plantei, fer
tilitatea naturală a solului. După ce 
s-a definitivat această lucrare, s-au 
repartizat pe brigăzi sarcinile de pro
ducție stabilite de adunările generale 
pentru acest an și s-a trecut la în
făptuirea măsurilor de care depinde 
realizarea noilor

se transportă la 
cîmp îngrășăminte 
naturale, se defri
șează unii arbori 
răzleți de pe tere
nul arabil și se as- 

care au îngreunat în 
lucrul cu mijloacele 

tarlalele unor coope-

tupă gropile 
anul trecut 
mecanice pe 
rative agricole.

Una din problemele importante de 
care se ocupă cu multă grijă ingine
rii agronomi este asigurarea din timp 
a cantităților de semințe valoroase 
necesare fiecărei cooperative la toate 
culturile. Pe baza experienței unității 
respective, a observațiilor făcute de 
specialiști în decursul anilor s-au 
stabilit soiurile și hibrizii ce se vor 
cultiva și s-au asigurat cantitățile 
necesare de sămînță. Acum este 
în curs selectarea acestora și trimi
terea de probe la laboratoarele de 
control.

Majoritatea specialiștilor din coo
perativele agricole acordă o atenție 
deosebită aplicării, în continuare, a 
măsurilor de care depinde obținerea 
unei producții mari la culturile de 
toamnă și îndeosebi la grîu. Ei merg 
săptămînal pe tarlalele însămînțate, 
recoltează monoliți pe care îi anali
zează în casele laborator, fac ob
servații asupra mersului vegetației 
la cultura griului, orzului și a se
carei și stabilesc împreună cu pre
ședinții și brigadierii măsurile ce tre
buie luate pentru a nu se înregis
tra pierderi la recoltă. La coopera
tivele agricole de producție Vîlcele, 
Ghergheasa, Costești, Pogoanele, Mi- 
hăilești, Vadu Săpat, Gherghița și 
Drăgănești, probele de grîu, pe baza 
cărora se determină mersul vegeta
ției, sînt analizate cu mult interes 
și de membrii cooperatori, care ur
mează învățămîntul agrozootehnic, 
sub directa conducere a specialiș
tilor.

Pentru buna desfășurare a lucră
rilor de primăvară, inginerii agro
nomi din cooperativele agricole spri
jină conducerile acestora să întoc
mească planuri operative, în care se 
prevăd volumul de lucrări ce se va 
executa, forțele cu care se va acțio
na, precum și termenele de execu
tare a fiecărei lucrări.

Specialiștii din stațiunile de mașini 
și tractoare și din cooperativele a- 
gricole de producție acordă un mare 
sprijin conducerilor acestor unități 
în luarea unor măsuri corespunză
toare pentru repararea la timp a in
ventarului agricol necesar campaniei. 
In prezent marea majoritate a trac
toarelor și mașinilor agricole sînt 
pregătite pentru a ieși în cîmp.

Ținînd seama de faptul că apli
carea metodelor agrozootehnice îna
intate pentru creșterea producției a- 
gricole este condiționată de nivelul 
de cunoștințe al lucrătorilor de pe 
ogoare, una dintre preocupările de 
bază ale specialiștilor din agricul
tură în perioada de iarnă o consti
tuie buna desfășurare a învățămîn- 
tului agricol de masă. în acest an 
școlar, numai în cooperativele agri
cole de producție frecventează 
cursurile învățămîntului agrozooteh
nic 41900 de cursanți. în același 
timp, în G.A.S. funcționează 117 
cercuri cu 2 660 cursanți, iar în 
S.M.T. — 53 de cercuri, cu 2 750 
mecanizatori. Inginerii agronomi, in
ginerii zootehniști și medicii veteri
nari ajută pe participanți să-și însu
șească cuceririle științei și tehnicii 
agricole care, aplicate în prac
tică, asigură obținerea de producții 
ridicate. Potrivit indicațiilor consi
liului agricol regional, lectorii își în
tocmesc planuri de lecții, folosesc în 
expunerile lor diferite materiale di
dactice — planșe, mulaje, colecții de 
plante, semințe etc., reușind astfel 
să expună lecții atractive, intere
sante, strîns legate de preocupările

Duminică s-a sărbătorit în întrea
ga țară aniversarea eroicelor lupte 
din februarie 1933 și Ziua cefe
riștilor. Cu acest prilej, la Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor a avut loc o adunare 
festivă, la care au participat Dumi
tru Simulescu, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, Ion Cîrcei, 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., Vasile Lixan- 
dru, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei, numeroși ceferiști care au 
luat parte la luptele revoluționare 
și la grevele din februarie 1933, ac
tiviști de partid, de stat și ai organi
zațiilor obștești, muncitori din urii- 
tățile căilor ferate. Despre semnifi
cația și importanța evenimentelor 
din februarie 1933 a vorbit Gheorghe 
Borș, membru al Prezidiului C.C.S., 
președintele Consiliului Local al Sin
dicatelor din București.

★

Adunări consacrate sărbătoririi 
luptelor și grevelor din februarie 
1933 și Zilei ceferiștilor au avut loc 
la Cluj, Craiova, Ploiești și în alte 
centre feroviare din țară.

(Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI

60 DE ANI DE LA CREAREA 
PRIMULUI SINDICAT DIN 
ȚARA NOASTRĂ

Viața culturală
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După cum se arată in Manifestul F.D.P., volumul producției industriale s-a dublat față de 1959, realizin- 
du-se un ritm mediu anual de creștere de 14,8 la sută, in comparație cu 13 la sută cit fusese stabilit în pla
nul șesenal. La sfirșitul acestui an nivelul producției industriale va fi de 2,25 ori mai mare decit în 1959

Muncitori, țărani, intelectuali, oameni ai muncii de la orașe și sate,

cetățeni și cetățene,
Votînd candidații Frontului Demo

crației Populare, veți vota pentru 
dezvoltarea economiei naționale și 
ridicarea bunăstării poporului1 Votul 
dat candidaților Frontului Democra
ției Populare va exprima dragostea și 
încrederea poporului față de puterea

populară, față de conducătorul încer
cat al operei de construcție socialistă 
— Partidul Muncitoresc Romîn, va fi 
un vot pentru întărirea cuceririlor 
noastre revoluționare, pentru socia
lism, pentru pace și înțelegere între 
popoare.

DIN MANIFESTUL CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI POPULARE.

iâ 9 200 tone de oțel 
® aproape 50000000 

kWh en ergie elec
trică

IU 50 de tractoare
3 60 de autocamioa

ne și autobuze
§8 peste 1400000 m p 

diferite țesături
H 130000 perechi în

călțăminte

PREMIUL I
PENTRU BUNĂ GOSPODĂRIRE

ONEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In ca
drul unei festivități, orașului Onești i s-a 
decernat diploma și premiul I pe țară în 
întrecerea pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a orașelor. In ultima vreme 
s-au dat în folosință un mare număr 
de unități comerciale, edificii social-cul- 
turale, parcuri etc. în jurul blocurilor de 
locuințe s-au amenajat încă 6 ha de 
spații verzi, iar pe aleile de pe magistra
lele și străzile orașului s-au plantat mai 
mult de 3 milioane de flori și 8 000 de 
arbori și arbuști. Cetățenii au participat 
la pietruirea a 25 000 m p de străzi, la 
amenajarea de noi terenuri de joaca 
pentru copii. în anul 1964, valoarea lu
crărilor executate prin contribuția ce
tățenilor se ridică la aproape 7 000 000 
lei. Pentru munca depusă anul trecut, 
un număr de 90 de deputați și cetățeni 
au fost distinși cu insigna de „fruntaș în 
"ospodărirea și înfrumusețarea orașelor".
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Bacăul astăzi. Blocurile din Piața gării Foto : R. Costin
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Noi șantiere pentru construcția 
de locuințe

vor da în folosință 
apartamente. La 

gării, a fost des- 
Munci- 

de

acesta se
53 000 de
în cartierul 

recent un nou șantier, 
din cadrul trustului regional

în prezent,sarcini. (Continuare în pag. III-a)

La cooperativa agricolă de producție Maxenu, raionul Buzău, inginerul 
Dumitru Negrilă și brigadierul Ion Teriolu cercetează evoluția 

vegetației la griu Foto : Gh. Amuza

Anul 
încă 
Brăila, 
chis 
forii 
construcții au început lucrările la un an
samblu de 16 blocuri cu cite 5 etaje 
însumînd peste 800 de apartamente, 
spații comerciale etc. In cartierul Tătă- 
rași din lași se construiește un micro- 
raion cu 3 119 apartamente. Asigurind 
încă de la sfîrșitul anului trecut un front 
larg de lucru, constructorii ieșeni lu
crează în prezent la aproximativ 70 la 
sută din volumul apartamentelor prevă
zute pentru acest an. Un nou ansamblu 
de blocuri mari a început să execute 
și frustul regional de construcții Crișana 
în partea de vest a orașului Oradea. 
Acest cartier va însuma în etapa finală

aproape 2 500 de apartamente compuse 
din 2, 3 și 4 camere. Pe marele șantier 
din cartierul Gheorgheni din Cluj, des
chis la sfîrșitul anului trecut pentru 5 200 de 
apartamente, două școli generale de 8 ani, 
complexe comerciale, unități sanitare etc. 
a început finisarea primelor blocuri turn. 
Pînă la sfîrșitul anului, constructorii de pe 
acest șantier vor da în folosință 1 100 
de apartamente. în ritm susținut se des
fășoară lucrările și pe șantierele din ora
șele și centrele muncitorești din regiunea 
Hunedoara, unde urmează să se con
struiască în acest an aproape 4 000 de 
apartamente. La finisajul noilor aparta
mente se folosesc materiale noi, tapete 
semilavabile în locul zugrăvelilor. La 
exterior se aplică vopsele pe bază de 
mase plastice. O parte dintre blocuri vor 
fi placate cu faianță colorată. (Agerpres)

Saigon KHANH A FOST
DESTITUIT „OFICIAL"

anunță din Sai- 
decret al șe-

După cum se 
gon, printr-un 
fului statului sud-vietnamez, ge
neralul Nguyen Khanh a fost în
lăturat ieri din funcția de coman
dant șef al armatei Vietnamului 
de sud. Situația rămîne însă con
fuză. Duminică seara numeroase 
trupe de tancuri conduse de 
Khanh se îndreptau spre aeropor
tul din Saigon, în timp ce unități 
de artilerie, au început să bom
bardeze aeroportul. (Amănunte în 
pag. a IV-a).

taxa de 15 la sută, tixată asupra 
importurilor produselor industria
le în Anglia. în cercurile informa
te din Londra, arată agenția, se 
crede că reducerea nu va depăși 
5 la sută ; s-ar putea ca ea să fie 
de numai 2,5 la sută.

NINSORI ABUNDENTE
ÎN EUROPA

An9|io Va fi redusă 
astăzi suprataxa?

Agenția Reuter relatează că 
guvernul englez va anunța astăzi 
hotărîrea sa de a reduce supra-

Un anunț dat publicității la 
Roma arată că recentele că
deri de zăpadă, considerate ca 
cele mai puternice din ultimele 
două secole, au distrus o mare 
parte a copacilor din parcurile 
orașului. în Anglia ninsorile din 
aceste zile sînt cele mai mari din 
cursul iernii. Aeroportul londonez 
a comunicat suspendarea a nu
meroase curse, iar circulația pe 
drumurile publice a devenit peri
culoasă.

înalta prețuire
a creației științifice

Socialismul a adus, împreună cu 
celelalte adînci prefaceri revoluțio
nare din țara noastră, schimbări ra
dicale și în domeniul științei și cul
turii. Conducind procesul revoluțio
nar al dezvoltării culturii în patria 
noastră, Partidul Muncitoresc Romîn 
a ținut seama de toate particulari
tățile acestei activități, le-a tratat 
diferențiat, cu grijă și înțelepciune. 
La înfăptuirea politicii partidului de 
construire a socialismului s-a anga
jat întreaga intelectualitate a țării. 
Progresul economiei noastre socia
liste a creat condiții deosebit de 
prielnice pentru ca știința și cultura 
să înregistreze un avînt necunoscut 
în trecut, succese cu care se mîn- 
drește întregul nostru popor.

Școala și-a deschis larg porțile 
pentru toți copiii țării, generalizarea 
învățămîntului de 8 ani 
fapt împlinit. Institutele de 
mint superior și-au mărit 
la 47, cu 178 facultăți, iar 
studenților s-a ridicat la 
Unitățile de cercetări, în frunte cu 
cele ale Academiei R. P. Romîne, își 
sporesc permanent contribuția la 
progresul științei și culturii naționa
le. Frontul cercetării se lărgește și se 
adîncește continuu, avînd ca trăsă
tură fundamentală — conform îndru
mărilor date de partid — orientarea 
hotărîtă spre rezolvarea 
lor probleme științifice 
ridicate de procesul 
construcției socialiste.

în istoria gîndirii științifice romî- 
nești, a contribuției la cultura na
țională, a prezenței în mișcarea ști
ințifică mondială, lașul deține atri
bute care justifică deplin denumi
rea de oraș al culturii. Analiza, 
chiar foarte sumară și incompletă a 
modului în care a fost preluată cri
tic moștenirea lașului cultural, îmbo
gățită și integrată în patrimoniul cul
turii naționale, demonstrează grija pe 
care conducerea partidului și statu
lui nostru o manifestă pentru valo
rile culturii. Aceasta s-a vădjt o dată 
mai mult în programul de dezvol
tare economică și social-culfurală

Acad. prof. dr. 
Cristofor I. SIMIONESCU 
președintele Filialei Iași 
a Academiei R. P. Romîne

legiunii și orașului Iași, expus de

devenind 
învăță- 

numărul 
numărul 
123 000.

principale- 
și tehnice 
desăvîrșirii

a
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la adunarea activului de partid din 
septembrie 1961.

lașul cinstește astăzi tradiția sa 
culturală printr-o eficientă prezență 
în aproape toate domeniile de crea
ție. Cîteva exemple numai vor fi în 
măsură, credem, să reflecte amploa
rea pe care creația științifică ieșea
nă o cunoaște în anii regimului nos
tru de democrație populară.

In cele 6 institute de învățămînt 
superior, institute, centre de cerce
tări, secțiile filialei Academiei R. P. 
Romîne, precum și în alte subunități 
departamentale de cercetare acti
vează astăzi circa 1 700 cadre di
dactice și lucrători științifici, anga
jați în rezolvarea a 1 280 de teme, 
care cuprind importante domenii ale 
științelor naturii, tehnicii sau sociale. 
Cunoscutele școli științifice de ma
tematică, fizică, chimie, medicină 
etc. și-au lărgit mult activitatea atit 
sub aspectul îmbogățirii cu noi cu
ceriri în domeniile clasice, cît mai 
ales sub cel al cultivării unor 
ramuri științifice de mare însemnă
tate pentru ptogresul economiei și 
culturii naționale, al sănătății publi
ce, pentru progresul științei în ge
neral.

Se poate vorbi astfel de creșterea 
ponderii cercetărilor cu caracter a- 
plicativ în domeniul matematicii, de 
abordarea unor direcții noi de cer
cetare : chimia macromoleculară, 
ingineria chimică, de închegarea u- 
nor valoroase colective, într-un do
meniu în care lașul nu a beneficiat 
de tradiție — acel,al științelor teh
nice, de dezvoltarea școlii medica
le, a biologiei, de existența unui fa
vorabil climat pentru necontenitul 
progres al criticii literare, al științe
lor istorice, al cercetării economice.

In ultimii ani în Iași s-au organi
zat reușite manifestări științifice cu 
caracter republican (matematică, 
chimie, arheologie), sesiuni științi
fice ale institutelor de învățămînt 
superior, la care « participat un 
număr însemnat de cadre didactice 
din alte centre universitare și spe
cialiști din producție, ceea ce a pri
lejuit o atragere directă a eforturilor 
noastre pe frontul cercetării. Sub
stanțiale sînt de asemenea contribu
țiile aduse în sprijinirea dezvoltării 
social-economice a regiunii noastre. 
Numai în sectorul construcțiilor ci
vile și industriale, prin diferite stu
dii și propuneri, s-au adus econo
mii în ultimul an, de aproape 
2 000 000 lei.

Cercetarea științifică cunoaște un 
larg sprijin în problemele bazei sale 
materiale. Institutele filialei Acade
miei R. P. Romîne, ca și cele din în
vățămîntul superior și-au mărit spa
țiul de cercetare și au fost dotate 
cu noi 
ultimul 
localul centrului de biologie ge
nerală 
trului de lingvistică, istorie 
și folclor de la filiala Academiei și 
s-au adus noi utilaje la Institutul de 
chimie macromoleculară „Petru 
Poni". Publicațiile „Analele Universi
tății" — cea mai veche revistă de 
știință din țară —, Buletinul Institu
tului politehnic, revista societății 
științelor medicale și altele permit 
difuzarea largă a producției științifi
ce în țară și peste hotare.

Spațiul nu ne îngăduie să enume
răm și alte dovezi care atestă că la 
Iași viața științifică înflorește și că 
forțele de cercetare din centrul nos
tru cultural se integrează în mișca
rea științifică a întregii țări și în- 
tr-o măsură crescîndă și în cea in
ternațională.

Aceste progrese ale științei ieșe
ne își au izvorul în ansamblul tran
sformărilor revoluționare înfăptuite 
în țara noastră, în îndrumarea și 
sprijinul pe care partidul îl acordă 
permanent intelectualității.

aparate moderne. Astfel, în 
an s-a dat în funcțiune

și aplicată și cel al cen- 
literară
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60 DE ANI DE LA CREAREA
PRIMULUI SINDICAT DIN ȚARA NOASTRĂ
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O VALOROASĂ
FORMAȚIE CORALA

S-au împlinit șase decenii de cînd a 
luat ființă primul sindicat din (ara noastră. 
Dezvoltarea capitalismului, criza econo
mică de la sfirșitul secolului XIX și în
ceputul secolului XX au determinat o 
agravare a exploatării muncitorilor, creș
terea șomajului și, totodată, intensifica
rea luptei de clasă dintre burghezie și 
proletariat. In focul luptelor de clasă 
a avut loc procesul de maturizare a pro
letariatului, de creștere a conștiinței sale, 
forja socială cea mai înaintată că
reia îi revenea sarcina istorică de a or
ganiza și conduce transformarea revo- 
lujionară a societăjii. Proletariatul din 
jara noastră își dădea tot mai clar sea
ma de rolul reacjionar al corporațiilor 
— asociații la care muncitorii erau 
obligați să participe împreună cu pa
tronii. Creșterea mișcării greviste pen
tru cucerirea unor condiții măi omenești 
de muncă și de trai au creat un teren 
favorabil pentru refacerea mișcării mun
citorești, dezorganizată de trădarea

„generoșilor", pentru crearea organi
zațiilor muncitorești de clasă.

La 21 februarie 1905, din inițiativa 
și sub directa îndrumare a lui I. C. 
Frimu, a luat ființă primul sindicat din 
Rominia, sindicatul tîmplarilor. Ulterior, 
într-un timp scurt, și-au înființat sindica
te și muncitorii de alte profesiuni: 
strungari, brutari, cizmari, curelari, 
dări, fapițeri, 
gie, 
turi, metalurgiști, 
februarie 
anului 1906 s-au creat, în principalele 
centre industriale din țara noastră, pes
te 50 de sindicate în diferite ramuri de 
producție. Bazeie centralizării organiza
torice a sindicatelor au fost puse prin 
alegerea în august 1906 a Comisiei Ge
nerale a Sindicatelor din Romînia.

Subliniind importanța creării sindica
telor, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej arăta că: „Incepînd din 1905, sub 
impulsul elementelor revoluționare mun-

zi- 
muncitorii de la re

de la fabrica de cnibri-
tipografi etc. Din 

1905 și pînă la sfîrșitul

ciforești și al creșterii conștiinței de 
clasă a proletariatului, iau ființă și se 
dezvoltă sindicatele, organizate pe prin
cipiul luptei de clasă, care joacă un. 
rol important în reconstituirea în 1910 
a Partidului Social-Democrat din Ro
mînia".

Cu toate că în mișcarea muncito
rească din acea vreme existau unele 
confuzii, sindicatele au constituit o pîr- 
ghie de seamă în organizarea și mo
bilizarea muncitorilor și funcționarilor 
pentru apărarea intereselor vitale ale 
oamenilor muncii, o școală a luptei re
voluționare, în care s-au călit cadre de
votate ale clasei muncitoare.

Reproducem, în facsimil, un extras 
din ziarul „Romînia Muncitoare" care 
anunța crearea .sindicatului tîmplarilor. 
Alăturat — titluri ale articolelor din 
presa vremii care au consemnat înfiin
țarea altor sindicate în perioada urmă
toare.

Corul Ansamblului de stat de cîn- 
tece și locuri din Tlrgu-Mureș s-a re
marcat nu numai în cadrul unor spec
tacole folclorice, ci și în concerte de 
sine stătătoare. Manifestările sale i-au 
adus un binemeritat prestigiu prin
tre iubitorii genului. Disponibilitatea 
formației fată de o gamă largă a re
pertoriului coral a permis abordarea 
unei literaturi ce acoperă cîteva se
cole de dezvoltare a muzicii vocale.

Programul prezentat în concertul 
susținut în Capitală a cuprins lu
crări din literatura corală romîneas- 
că contemporană. Fără intenții anto
logice — ceea ce ar fi presupus o se
lecționare după criterii strict valo
rice — concertul a relevat efortul 
susținut al compozitorilor noștri de 
a împrospăta formele obișnuite ale 
cîntecului coral. De la cîntece de 
mase și prelucrări ale unor motive 
folclorice — muzicale sau poetice — 
scrise în maniera tradițională, pînă 
la cele patru excelente Madrigali con
certant! de Tiberiu Olah, a căror mu
zică este generată de forfa de expre
sie a cuvîntului și de programatis- 
mul imaginilor, o întreagă scară de 
solufii denotă viabilitatea acestor 
căutări. O serie de prime audiții con
firmă această idee. O mențiune spe
cială pentru Nicolae Brînduș (Cîntec 
de dor), Doru Popovici (Trei cîntece 
senine), Jodâl Gâbor (amplul poem

coral Comuniștii) șl, Îndeosebi pentru 
Teodor Bratu cu momentul liric Intre 
stîncă și cer, în care logica scriiturii 
și expresivitatea fuzionează într-o lu
crare de înaltă clasă. O tratare co
rală amplificată (nu numai în lungi
me, ci și în adîncime), armonizare 
îndrăzneală, relief pregnant al voci
lor, propriu structurii modale a cînte
cului popular ce stă, direct sau indi
rect, la baza creației, o formă îngri
jită ce dă expresie sensurilor textului 
— iată cîteva caracteristici ale piese
lor prezentate.

Cei doi dirijori sînt personalități 
artistice distincte: Birtalan Judii în
clină spre muzica de factură intimă, 
peisagistică, iar Szalman Lorând se 
afirmă din plin în piesele de suflu 
larg, dramatic. Ambii îndrumează co
rul cu pricepere și urmărind subli
nierea miezului de idei ai lucrărilor 
cîntate.

Valoarea Interpretativă a corului s-a 
evidenjiat și de astă dată. O intonajie 
îngrijită, egalitatea registrelor, omo
genitatea de ansamblu, sonoritatea 
plină în acorduri, amploarea sînt ca
lități principale. Uneori mi s-a părut 
că s-a pierdut ceva din maleabilitate 
și finețe, din precizia în nuanțele mici 
(la soprane, de pildă); în general 
însă, concertul s-a înscris printre cele 
mai bune manifestări de acest gen.

C. P.

PE SCENELE TEATRELOR
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Cooperația meșteșugărească din Capitală a deschis In pasajul „Victoria" din Calea Victoriei un nou 

centru de deservire a populației. Foto : R. Costin

Sensurile satirei lui Moliăre conferă o- 
perei sale o permanenfă actualitate ; re
descoperim de fiecare dată, dincolo de 
jocul amuzant, cuceritor, al situațiilor, pro
bleme și pasiuni grave. „Școala neveste
lor" esfe, în acesf sens, o veche dar 
deloc învechită școală a demnității fe
meii, o pledoarie în favoarea emancipă
rii ei, o acuzare foarfe serioasă, deși 
servită în termeni joviali, la adresa dog
mei superiorității de drept a bărbatului.

Ca în toate comediile sale, Moliere îl 
învinovățește pe individul care siluiește 
legile naturii, ale naturii omenești în pri
mul rînd, condamnă, în numele rațiunii 
neîncovoiafe de canoane și compromi
suri, falsitatea în raporturile dintre oa
meni. Cam vîrsfnicul Arnolf socotește că 
și-a cucerit dragostea tinerei Agnes prin 
averea și poziția sa socială. Pentru că 
nu are totuși încredere deplină nici în 
forța de convingere a prerogativelor sale, 
nici în ingenuitatea fetei, crescută cu 
principii austere și abrutizante, o izolea
ză sever, punîndu-și slugile s-o păzeas
că de orice contact cu lumea. Dar viața, 
natura umană se răzvrătește și învinge. 
Indrăgostindu-se de tinărul Horațiu, Ag
nes răstoarnă cu o desăvîrșită candoare 
toate calculele lui Arnolf.

Epoca este prezentă nu numai în cos
tume. Burghezul Arnolf își remorchează 
un nume nobiliar, „de la Souche", și 
imită manierele aristocrației. Preceptele 
sale cu prjvire la femeie și căsnicie ră- 
mîn profund retrograde. !n sfîrșif, într-o 
zodie a absolutismului monarhic, perso
najul lui Moliăre încearcă să extindă pu
terea absolută și în raporturile intime. 
Geniul neîntrecutului comediograt pro-

iecfează însă personajele farsei și pro
blematica lor pe un fundal mai gene
ral, rîzînd de pretenția bărbatului care 
crede că poate să cumpere ori să fure 

o privește 
o evoluție 

resemnare la 
la subtilitate 
Horațiu), de

sentimente. In ceea ce 
pe Agnes, ea trăiește 
foarfe semnificativă, de la 
inițiafivă, de la inocență 
(vezi mesajul transmis lui 
la umilință la demnitate, constituindu-se, 
de fapt, înfr-un factor activ al propriei 
ei emancipări. Piesa transmite, la o înaltă 
tensiune comică, strălucita vervă satirică 
a autorului, nutrită de observația amă
nunțită asupra viciilor și virtuților ome
nești, asupra raporturilor sociale și su
fletești.

La Teatrul Regional București, „Școala 
nevestelor” e un spectacol spumos. Atît 
regia cit și ansamblul actoricesc au privit 
comedia lui Moliere nu ca pe un obiect 
muzeistic ci ca pe purtătoarea unui me
saj artistic care transmite adevăruri ca 
înfruntă timpul. Spectacolul este tratat 
modern fără ostentație, cu unele inge
nioase rezolvări și metafore (în prima 
parte efortul de fantezie este mai evi
dent), care comentează și subliniază 
expresiv situațiile. Regizorul Ion Simio- 
nescu, aflat la prima montare bucu- 
reșteană, dirijează o desfășurare dinami
că, înfr-un ritm alert, însuflețit, în care 
replicile se încrucișează energic. Decorul 
semnat de arhitectul Vladimir Popov 
contribuie la ritmul vioi al mișcării sceni
ce : e compus numai din linii, fără su
prafețe, iar liniile au eleganță, suplețe 
și oferă acțiunii un cadru aerat, sugestiv. 
Dar costumele (arhitect Igor Skakun) sînt, 
după părerea mea, greoaie, deși nu rău 
colorate.

Negreștiul azi
Printr-un decret al Consiliului 

de Stat, Negreștiul, centrul admi
nistrativ al raionului Oaș, a fost 
declarat recent oraș. Este primul 
oraș din Țara Oașului. Cei care au 
trecut pe aici acum 20 de ani își 
amintesc că Negreștiul era pe a- 
tunci un sat care nu se deosebea 
cu nimic de celelalte de prin par
tea locului: case țărănești sărăcă
cioase, drumuri noroioase, o școa
lă cu trei învățători. Astăzi, înain- 
tînd pe șoseaua asfaltată, autobu
zul te duce într-o localitate cu 
blocuri noi, pe ale căror acoperi
șuri se văd antenele de radio și 
televiziune, cu așezăminte cultura
le, cu magazine și complexe de de
servire. Negreștiul are acum o 
școală medie, două școli generale 
de 8 ani și o școală de mecanici a- 
gricoli, casă de cultură, cinemato
graf, spital raional. Orașul a fost 
racordat la sistemul energetic na
țional.

Dezvoltarea Negreștiului ilustrea
ză și ea înfăptuirea politicii parti
dului de ridicare economică și so
cial-culturală a tuturor regiunilor 
țării. In Țara Oașului, odinioară 
una din cele mai oropsite ținuturi, 
socialismul a adus și aduce mereu 
schimbări înnoitoare.

SCRISORI CĂTRE „SCHIȚEIA“

Ștefan PLATON 
funcționar

La dispensarul
uzinei

Colectivul dispensarului uzinei 
„Electroaparataj" din București 
desfășoară o rodnică activitate de 
ocrotire a sănătății salariaților. 
Medicii își îndreaptă atenția, în 
primul rînd, spre aplicarea măsuri
lor de prevenire a îmbolnăvirilor. 
Ei studiază în fiecare secție con
dițiile de lucru și, pe baza celor 
constatate, fac recomandări con-

ducerii uzinei. De exemplu, în a- 
telierul prese, unde se cere un efort 
mai mare, lucrau și cîtetfa femei. 
La recomandarea medicilor, ele au 
fost mutate în alte ateliere. In sec
torul preselor mecanice a fost me
canizat transportul pieselor.

Cu 15—20 de ani în urmă, la tur
nătorie procentul de îmbolnăviri 
profesionale era foarte ridicat. In 
urma instalării unor perdele 
protecție contra curenților de 
și a îmbunătățirii sistemului 
ventilație de la sablaj nu s-a 
înregistrat în ultimii 5 ani nici un 
caz de îmbolnăvire profesională. In 
întreaga uzină au fost luate mă
suri complexe de protecția muncii 
și se desfășoară acțiuni de educare 
sanitară a salariaților.

Cu multă grijă se efectuează 
controlul perio
dic și anual al 
stării sănătății 
tuturor salaria
ților uzinei. Me
dicii studiază 
totodată eficien
ța tratamentelor 
urmate de sala- 
riații trimiși la 
cura balneară.

Dispensarul u- 
zinei noastre es
te fruntaș pe ra
ion în ce priveș
te acțiunile pro
filactice și de e- 
ducație sanitară. 
Un merit deose
bit revine doc
toriței 
Alexiu. 
lungul 
ani, ea 
cruțat eforturi
le în munca de 
ocrotire a sănă
tății tovarășilor 
din uzina noas
tră.

Lucrări tărăgănate

de 
aer
de 

mai

In 1963, mai multe cooperative 
agricole de producție din raionul 
Giurgiu au încheiat contracte cu 
întreprinderea regională de elec
tricitate București (I.R.E.B.) pen
tru electrificarea centrelor gospo
dărești. La început se părea că 
totul va merge bine și repede. In 
trimestrul II 1964 s-au aprins 
becurile la unele ferme de ani
male, ateliere etc. La recepționare 
s-a constatat însă că electricienii 
de la șantierul II al I.R.E.B. nu-și 
dăduseră silința să facă peste tot 
lucrări de bună calitate. Condu
cerea întreprinderii ar fi trebuit 
să ia măsuri pentru executarea

remedierilor necesare, dar nu s-a 
procedat așa. La intervențiile con
siliului agricol regional s-au sta
bilit termene. Lunile au trecut și, 
odată cu ele, și termenele, fără să 
se facă ceva. După doi ani de la 
începerea lucrărilor nu pot fi fo
losite instalațiile electrice de la 
fermele cooperativei agricole de 
producție din comuna Malu, de la 
complexul avicol al celei din co
muna Vedea etc.

Cînd va lua măsuri conducerea 
I.R.E.B. pentru terminarea tuturor 
lucrărilor restante ? Adăugăm că 
este cazul să fie trași la răspunde
re cei care au încălcat obligațiile 
contractuale și să se ia măsuri 
pentru prevenirea lucrărilor de 
slabă calitate.

de cetățeni. Vorbind despre reali
zările din raion, alegătorii au fă
cut multe propuneri în legătură 
cu gospodărirea cartierelor și îm
bunătățirea activității în diferite 
sectoare de deservire a populației.

Marin TABACU 
funcționar

Adriana 
De-a 

multor 
nu și-a

Dr. Anatolie ELADI 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol raional Giurgiu 
Lucian NEACȘU 
tehnician constructor

Pentru

Călătorie la zero grade
Măsura luată de Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicații
lor de a pune în circulație pe dis
tanțe mari autobuze cu mers rapid 
a fost binevenită. Recent, am avut 
și eu ocazia să călătoresc cu aceste 
autobuze. împreună cu alți colegi 
am plecat de la Tg. Mureș la Bra
șov, in interes de serviciu, cu o 
cursă avînd nr. 656. Afară era des
tul de rece. Termometrul indica 
cîteva grade sub zero. In autobuz 
aceeași temperatură, deoarece in
stalația de încălzire nu funcționa.

La întoarcere am ales tot auto
buzul rapid. Și de data aceasta am 
călătorit în frig. Dacă Autobaza 
de transporturi auto Brașov s-a 
gîndit să pună la îndemîna călăto
rilor mijloace de circulație rapide, 
ar fi trebuit să se îngrijească, în 
aceeași măsură, ca ele să fie în 
bună stare. încălzitul autobuzelor 

iernii nu este un amă- 
1 care se poate trece cu

în timpul ■ 
nunt peste 
vederea.

Ion POP 
ajustor

Doctorița Adriana Alexlu (stingă) vlzitind o secție a 
uzinei „Electroaparataj"

întâlnirile între 
și alegătorii din 
Bălcescu prilejuiesc trecerea 
revistă a realizărilor din acest ra
ion în ultimii patru ani. Pe șosele
le Giurgiului și Olteniței, în car
tierul Berceni și în alte locuri se 
înalță acum blocuri luminoase în 
care locuiesc mii de familii. In 
anii 1960—1964, aici s-au construit 
blocuri cu peste 15 000 de aparta
mente. S-au construit, de aseme
nea, școli, cinematografe (cele din 
Piața Coșbuc și Șoseaua Giurgiu
lui), o casă de cultură a tineretu
lui, magazine, o policlinică, s-a 
extins rețeaua de canalizare și 
apă pe numeroase străzi și s-au 
amenajat spații verzi pe o supra
față de 400 000 mp. La gospodă
rirea și înfrumusețarea cartiere
lor și străzilor au participat mii

candidații F.D.P. 
raionul Nicolae 

în

Ing. Ion CEPOI 
Tg. Mureș

Cind se va deschide?
In noul cartier de locuințe Plo

iești-sud a fost terminată con
strucția destinată înființării unui 
punct comercial. Este adevărat că 
lucrările au fost mult tărăgăna
te. Totuși, de mai bine de o lună 
și jumătate clădirea este gata. 
S-au adus rafturi, un frigider etc. 
Numai că deschiderea magazine
lor întîrzie, tar noi facem i 
lungi în alte părți ale 
pentru cumpărăturile de 
vem nevoie. Ne întrebăm 
va deschide acest punct 
cial ?

drumuri 
orașului 
care a- 
cind se 

; comer-

Vasile PANAIT 
locatar în noul 
Ploiești-sud

cartier

împlinit 25 de an! de Ia moartea pictorului Nicolae Tonitza, unu!S-au împlinit 25 de an! de Ia moartea pictorului Nicolae Tonitza, unul 
dintre maeștrii artei plastice romineștl. Reproducem alăturat cunoscuta 

sa lucrare „Autoportret"

Filme noi
pe ecrane

O frumoasă inferprefare realizează Di- 
mitrie Dunea în rolul lui Arnolf. Acforul 
dispune de o vie mobilifafe a feței, de o 
gestică expresivă, de resurse comice 
reale. Stăpînă pe rol, Victoria Dinu (Ag
nes) îl interpretează cu precizie, cu o 
anume subtilitate în nuanțări (mai ales 
în cunoscuta scenă a „lecturii precep
telor"), reușind un contur artistic mai 
pregnant îndeosebi în momentele de 
afirmare hofărîtă a voinței eroinei de a 
urma chemarea firească a dragostei. Pe 
Horațiu (Doru Afanasiu) ne-am fi aștepta) 
să-l aflăm mai dinamic și cu mai mult umor, 
în schimb 
face risipă 
de cîfe ori 
populară a 
cele înfr-o 
să, socotesc că își pierde hazul. In com
parație cu Alain, Georgeta (Ica Molin) 

,mi s-a părut prea sobră. Un personaj 
interesant al comediei, Crisald, înțelep
tul comentator al evenimentelor și ca
racterelor, mesagerul cu bun simț și lu
ciditate al autorului, a găsit în Eugen 
Petrescu un interpret ironic, degajat. In 
apariția episodică a notarului, Jorj Voicu 
creionează din cîteva trăsături o siluetă 
de stampă. Au mai contribuit la recon
stituirea atmosferei de epocă George 
Costin (Henric) și Niki Rădulescu (Oronte).

Dumitru SOLOMON

Săptămîna aceasta sînt progra
mate următoarele filme în pre
mieră :

TOVARĂȘII. Filmul s-a bucurat de 
un mare răsunet în țările în care a 
rulat pînă acum. Evocă începuturile 
mișcării muncitorești din Italia. Re
gia : Mario Monicelli. In distribuție : 
Annie Girardot, Marcello Mastro- 
ianni, Renato Salvatori, Bernard 
Blier.

Gheorghe Marinescu (Alain) 
de gesturi comice dar. ori 
se îndepărtează de structura 
personajului, adăugind flori- 
partitură destul de generoa-

MICUL PESCAR. Producție a stu
diourilor japoneze.

UN ENORIAȘ CIUDAT. Comedie 
realizată de Jean Pierre Mocky. A 
fost distinsă cu Marele Premiu la 
Festivalul filmelor comice și umo
ristice de la Bordighera — 1964. 
Distribuția cuprinde, între alții, pe 
Bouivil, Jean Tissier și Jean 
Yonnei.

REGINA CÎNTECELOR. Film spa
niol în culori avînd ca protagonistă 
pe Sara Montiel.

NEVASTA NR. 13. Realizare a stu
diourilor din Republica Arabă Unită. 
O satiră la adresa unui logodnic da 
profesie.

Bourvil într-o scenâ din filmul „Un enoriaș ciudat

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul Național „1. L. Ca- 

raglale" (sala Comedia) : Fizicienii
(spectacol prezentat de Teatrul de stat 
Bacău — orele 20). Teatrul de Comedie : 
Rinocerii (orele 20). Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Studio) : Sonet pentru o 
păpușă (orele 20). Teatrul Mic (Str. C. 
Miile nr. 16): Spectacol de poezie și dans 
(orele 19,30) Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale“ (Str. 30 Decembrie nr. 9): Anna 
Christie (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Un enoriaș ciudat: 
Sala Palatului R. P. Romîne ?
bilete 1264 — orele 16,30 și seria de bilete 
1333 — orele 20), Republica (Bd. Magheru 
nr. 2), Grivița (Calea Griviței . ’ ’
Basarab), Modern (Piața G. Coșbuc nr.
1) . Regina cîntecelor : Patria (Bd. Ma
gheru nr. 12—14), București (Bd. 6 Martie 
nr. 6). Tovarășii : Luceafărul (Bd. 1848 
nr. 6). Șapte mirese pentru șapte frați : 
Carpați (Bd. Magheru nr. 29). Nevasta nr. 
13 : Capitol (Bd. 6 Martie nr. 1G), Excel
sior (B-dul 1 Mai nr. 174), Tomis (Calea 
Văcărești nr. 21). Micul pescar — cine
mascop : Festival (Bd. 6 Martie nr. 14). 
Sărutul : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7), 
înfrățirea între popoare (Bd. Bucureștii 
Noi), Arta (Calea Călărași nr. 153). Cli
mate — cinemascop : Central (Bd. 6 
Martie nr. 2) Cu mîlnlle pe oraș : Lu
mina (Bd. 6 Martie nr. 12), Moșilor (Calea 
Moșilor nr. 221). Eroi curajoși ca tigrii : 
Union (Str. 13 Decembrie nr. 5—7), Vitan 
(Calea Dudești nr. 97). Program pentru 
copii : Doina (Str. Doamnei nr. 9, rulează 
numai dimineața). Veselie la Acapulco : 
Doina (Str. Doamnei nr. 9). Delta, raiul 
albinelor — Pădurea și nisipul — Mai 
repede ca gîndul — Eroii ringului — 
Glumă nouă cu fier vechi — Jakek 
somnorosul — Deasupra munților Tatra : 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Titanic 
vals : Giulești (Calea Giulești nr. 56). 
Dacia (Calea Griviței nr. 137). Cascada 
diavolului : Cultural (Piața I. Pintilie nr.
2) . O stea cade din cer — cinemascop : 
Feroviar (Calea Griviței nr. 80), Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare colț str. Lizeanu), 
Floreasca (Str. J. S. Bach nr. 2), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Cîntînd in 
ploaie : Buzești (Str. Buzești nr. 9—11), 
Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57). Dragoste la 
zero grade : Crîngași (Șos. Crîngași nr. 
42). La patru pași de infinit : Unirea 
(Bd. 1 Mai nr. 143). Paula captivă : 
Flacăra (Calea Dudești nr. 22). Zborul în
trerupt s Miorița (Calea Moșilor nr. 127).

(seria de

podul

Comoara din lacul de argint — cinema
scop : Munca (Șos. Mlhal Bravu nr. 221). 
Idiotul : Popular (Str. Mătăsarl nr. 31). 
Cel mai mare spectacol : Aurora (Bd. 
Dimitrov nr. 118). Soție pentru un austra
lian — cinemascop : Cosmos (Șos. Pan- 
telimon nr. 89). Hatari — ambele serii : 
Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 127). In- 
tilnlre Cu spionul : Colentina (Șos. Co- 
lentina nr. 84), Volga (Șos. I. Pintilie nr. 
61). Viață ușoară : Rahova (Calea Raho- 
vei nr. 118). Cine-i criminalul t — cine
mascop : Progresul (Șos. Giurgiului nr. 
3). Cei trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii) : Lira (Calea 13 Septem
brie nr. 196). Diavolul deșertului : Dru
mul Sării (Str. Drumul Sării nr. 30). 
Ivallo : Ferentari (Calea Ferentari nr. 
86). A treia rachetă : Cotrocenl (Șos. Co- 
troceni nr. 9). Ah, Eva ! Pacea (Bd. Li
bertății nr. 70—72).

televiziune î Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru școlari : Ozo
nul ln laboratorul micului chimist. 
19,50 — Concertul tinerilor soliști — 
Transmisiune de la Riga. 20,30 — Filmul 
artistic romtnesc „Setea". 22,20 — Tele- 
sport. In încheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

Cum e vremea
ieri ln țari : vremea s-a menținut 

umedă, cu cerul mal mult acoperit. A 
nins intermitent aproape în toate re
giunile țării. Vîntul a suflat tare în 
sud-estul țării șl pe alocuri, în Mun
tenia, a spulberat zăpada. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între mi
nus 5 grade la Avrămenl și 5 grade la 
Dej. In București : Vremea a fost ume
dă cu cerul acoperit. A nins Intermitent. 
Vîntul a suflat potrivit cu intensificări 
pînă la tare. Temperatura maximă a 
aerului a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 23 februarie. In țară : Vreme re
lativ rece, cu cerul schimbător. Va nin
ge local, mai ales la începutul Interva
lului. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit din sectorul nordic. Temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor fl cuprin
se între minus 13 șl minus 3 grade, iar 
maximele între minus 6 șl plus 4 gra
de. In București : Vreme relativ rece, 
cu cerul schimbător. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.
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Sportivi romîni
Campionatul mondial 
de biatlon

Echipa Romîniei pe locul 7
«h. Vilmoș — locul 8

Aproape 50 de schiori din 13 țări 
s-au întrecut duminică la Elverum 
(Norvegia) pentru cucerirea titlului 
de campion mondial la biatlon. 
Titlul a revenit norvegianului Olav 
Jordet, care a fost cronometrat pe 
20 km cu timpul de lh23'34" (19
puncte la tir), El a fost urmat în cla
sament de Nicolai Puzanov (U.R.S.S.) 
și Anti Tirvainen (Finlanda) — 
lh23'57". Campionul olimpic Vladi
mir Melanin (U.R.S.S.) s-a clasat pe 
locul 7 cu lh27'23" (17). G. Vilmoș 
(R.P.R.) a ocupat locul 8 cu lh27'25" 
(19 puncte). Unul din favoriții com
petiției, Al. Privalov (U.R.S.S.), a o- 
cupat locul 17 cu lh29'34" (17 punc
te). Pe echipe, întrecerea a fost cîști- 
gată de Norvegia. Reprezentativa 
noastră a ocupat locul 7.

Dinamoviștii cîșfigătorî 
m „C.C.E." la polo

Duminică la Eskilstuna, în cadrul 
grupei preliminarii a „Cupei cam- 
pioailor europeni" la polo pe apă, 
echipa Dinamo București a întîlnit 
în meci decisiv formația sovietică 
Ncac-Moscova. Din nou jucătorii 
romîni s-au comportat bine, obținînd 
o meritată victorie cu scorul de 9—7 
(3—1, 3—1, 2—3, 1—2). în urma a-

PESTE HOTARE
RECORD MONDIAL 
DE NATAȚIE

Cu prilejul unui concurs de natație 
desfășurat la Sydney, înotătoarea aus
traliană Kathie Wainright a stabilit un 
nou record mondial în proba de 800 m 
liber cu timpul de 9’48"7/10. Vechiul 
record era de 9'57 ’1/10 și aparținea 
sportivei canadiene J. Hughes. De re
marcat că și cea de-a doua clasată 
Nancy Duncan a înregistrat un timp 
mai bun decît recordul oficial : 
9’49''5/10.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE BANDY

Peste 20 000 de spectatori au asis
tat la Moscova la deschiderea celui 
de-al 4-lea campionat mondial de ho
chei pe gheață cu mingea (bandy), la 
care participă echipele U.R.S.S., Norve
giei, Suediei și Finlandei. în primul joc, 
echipa U.R.S.S. a învins cu 5—0 selec
ționata Finlandei. în această competiție 
meciurile se joacă după sistemul turneu, 
întâlnirile vor avea loc la Moscova, 
Sverdlovsk, Arhanghelsk și în alte orașe.

O SOLUȚIE ORIGINALA
în localitatea de sporturi de iarnă 

Aurdal din Norvegia se desfășura acum 
cîteva săptămîni un important concurs 
de schi. In a treia zi de întreceri o pu
ternică ninsoare a acoperit cu un strat 
gros de zăpadă toate pîrtiile. La ora 
cînd era fixat startul pentru slalomul 
special, pîrtiile erau impracticabile și 
existau puține speranțe ca întrecerea 
să continue. Dar iată că o idee ingeni
oasă salvează întreaga situație : unul 
dintre concurenți, originar chiar din 
Aurdal, își aduce aminte că în apro
piere își are sălașul o mare turmă de

în întreceri internaționale
cestui succes, Dinamo București — 
care cîștigase și primele 3 meciuri 
(7—4 cu Tunafors, 7—6 cu Dynamo 
Magdeburg și 6—5 cu Dozsa Szolnok)
— a ocupat primul loc în grupă 
clasîndu-se în seriile semifinale.

în cealaltă grupă, disputată la 
Lille și Tourcoing în Franța, pentru 
semifinale s-au calificat echipele 
Partizan Belgrad, Hamm (R.F.G.), 
Rocco (Italia) și Barcelona.

lolanda Balaș la a treia 
victorie în S.U.A.

La Madison Square Garden din 
New York a început cea de-a 77-a 
ediție a campionatelor de atletism 
pe teren acoperit ale S.U.A.

Prima zi de întreceri a fost consa
crată îndeosebi probelor feminine. 
Atleta noastră lolanda Balaș a cîști- 
gat săritura în înălțime cu 1,76 m, 
fiind urmată de Eleanor Montgo
mery (S.U.A.) 1,72 m, Frances Slaap 
(Anglia) 1,70 m și Jaroslava Bieda 
(R. P. Polonă) 1,60 m. Sovietica Ta
mara Press s-a clasat prima la a- 
runcarea greutății (17,43 m), engleza 
Mary Rand a ieșit învingătoare la 
lungime (6,20 m), americana Edith 
Macguire la 200 yarzi în 21”9/10, 
iar Abby Hoffman (Canada), la 880 
yarzi cu timpul de 2’H’’8/10. în pro
bele desfășurate ieri, Valeri Brumei 
a cîștigat săritura în înălțime cu 
2,18 m, urmat de polonezul Czernic
— 2,13 m. Americanul Billy Pendle
ton s-a clasat pe primul loc la sări
tura cu prăjina (4,87) iar la 60 yarzi 
garduri a ieșit învingător Ralph Bos
ton (S.U.A.) cu 7”2/10.

reni, peste 1 600 la număr, și propune 
organizatorilor să solicite concursul paș
nicelor animale pentru bătătorirea pîr- 
tiei. Zis și făcut. La îndemnurile păzi
torilor lor, renii au executat o suire și o 
coborîre a traseului, putînd fi conside
rați veritabili deschizători de pîrtie, 
după care întreaga pantă s-a prezentat 
în ideale condiții de concurs.

OWENS, ANTRENOR
DE BASEBALL

Acum cîteva zile, ziarul francez de 
sport „L'Equipe" a anunțat că Jessie 
Owens, cîștigător a patru medalii de aur 
la J.O. din 1936, a devenit antrenor. 
Curiozitatea constă' însă în faptul că 
celebrul atlet, azi în vîrstă de 51 de ani, 

La poarta echipe! Știința Cluj in timpul meciului cu Steaua.

Anglia-Romînia 6-2 
la tenis de masă

într-un meci internațional de te
nis de masă disputat la Londra, 
echipa Angliei a învins cu 6—2 e- 
chipa R. P. Romîne. Punctele echi
pei noastre au fost realizate de Ella 
Constantinescu — 2—0 (21—19 ;
21—18) cu Diana Rowe și de Giur- 
giucă, Ella Constantinescu la dublu 
mixt — 2—1 (21—18; 21-.23; 21—12) 
în fața cuplului Wright, Shannon. 
Iată celelalte rezultate : Neale-Giur- 
giucă 2—0 (22—20; 21—15), Shannon- 
Ella Constantinescu 2—0 (21—17;
21—17), Diana Rowe-Maria Alexan
dru 2—0 (21—13; 21—10), Barces- 
Giurgiucă 2—1 (23—25; 21—16;
21—12) și Shannon-Maria Alexandru 
2—1 (21—18; 16—21; 21—16).

Combinata Steaua- 
Dinamo—Traktor 
Celiabinsk: 1-1

Meciul revanșă dintre formațiile 
Traktor Celiabinsk și Combinata 
Steaua—Dinamo a solicitat jucătorii 
ambelor echipe la eforturi deosebite 
din cauza zăpezii, care a împiedicat 
buna desfășurare a jocului. După 
un început mai slab, hocheiștii 
noștri s-au reorganizat, împiedicînd 
adversarul să-și finalizeze acțiunile 
ofensive. Meciul a luat sfîrșit cu un 
rezultat nedecis: 1—1. Ambele punc
te au fost înscrise în repriza a doua.

se va ocupa de pregătirea fizică a com- 
ponenților unei echipe de— baseball din 
New York.

DIN TATA IN FIU
Echipa engleză de fotbal Harlow a 

utilizat de la înființarea ei (1920) și pînă 
anul trecut doar... trei portari. în 45 de 
ani, doi Gladwin, tatăl și fiul, au a- 
sigurat paza porții formației din Esse în
tre 1920 și 1950, cîte 15 ani fiecare ! Al 
treilea portar, Neville Scott, a fost titu
lar din 1950 pînă în 1964, perioadă în 
care a jucat 446 partide oficiale și a pri
mit 382 de goluri. Cine este noul 
portar al lui Harlow ? Norman Gladwin, 
nepotul primului apărător al buturilor 
echipei și fiul celui care a părăsit acest 
post în 1950. De remarcat că Gladwin 
al Ill-lea a figurat ca portar de rezervă 
timp de cinci ani, fără să fi jucat nici 
un meci de campionat.

Antrenori și arbitri despre 
COMPETIȚIILE DE IERI

Ne-am adresat cîtorva specialiști sportivi, solicitîndu-i să ne comunice 
impresiile asupra unor competiții sportive desfășurate ieri :

Ce părere aveți despre meciu
rile de baschet din Capitală ?

„Ieri în sala Floreasca se anunța 
un program baschetbalistic intere
sant — ne-a spus maestrul emerit al 
sportului Andrei Folbert. Trebuie să 
spun, însă, că nu toate jocurile, nu 
toți jucătorii au reușit pînă la urmă 
să lase o impresie bună spectato
rilor. Dinamoviștii bucureșteni con
tinuă să obțină victorii frumoase și 
să se comporte corespunzător. Ieri 
ei i-au învins clar pe rapidiști. For
mația giuleșteană s-a dovedit din 
nou adepta jocului static, pozițional, 
cu acțiuni stereotipe. E greu să 
obții rezultate în astfel de condiții. 
Steaua a pierdut în mod surprinză
tor partida cu echipa orădeană. In 
sport se mai întîmplă să și pierzi 
dar nu pot să-mi explic cum o echi
pă întinerită și în formă ca Steaua, 
poate fi învinsă de o formație me
diocră".

Derbiul etapei la volei mascu
lin a avut loc la Brașov între 
Tractorul și Dinamo București. 
Ce părere aveți despre jocul ce
lor două formații ?

La această întrebare, pe care i-am 
adresat-o aseară telefonic, arbitrul 
brașovean Valerian Arhire ne-a 
spus următoarele : „Tractorul a în
vins pe merit. A luptat mai mult, mai 
hotărît, tocmai în setul decisiv, al 
cincilea, pe care l-a cîștigat cu 15— 
11. Nivelul tehnic al partidei a fost 
slab ; formațiile au pus accentul pe 
jocul în forță, pe obținerea cît mai 
multor puncte. Din păcate, tensiu
nea nervoasă a jucătorilor a avut o 
influență nefavorabilă asupra meciu
lui. Arbitrul Chioreanu a comis gre
șeli care au dezavantajat ambele 
formații".

Ce ne puteți spune despre 
meciul amical de fotbal Steaua- 
Știința Cluj ?

„Prea mult nu e de spus — ne-a 
răspuns antrenorul federal Ștefan 
Covaci. Vremea cu totul neprielnică 
(frig, ninsoare viscolită) și starea te
renului (înghețat) au făcut poate inu
til acest joc. Fotbaliștii au alergat 
mult, au luptat serios pentru fiecare 
minge, dar n-au făcut-o (și nici n-o 
puteau face) cu mijloace tehnice 
mai variate. Cei aproape o mie de 
spectatori care, de jur-împrejurul te
renului, au urmărit jocul, în picioa
re, au avut totuși o satisfacție par
țială : golurile (scor 2—1 pentru clu
jeni) s-au înscris din acțiuni frumoa
se. La o combinație cu Constantin, 
Crăiniceanu a deschis scorul. Pînă 
la pauză, clujenii au egalat. Golul

lor a fost urmarea unul șut năpras
nic al lui Ivansuc pe care Eremia 
nu l-a putut reține, astfel că Pîrvu- 
leț, aflat aproape, a reluat în plasă 
mingea respinsă de portarul Stelei. 
Punctul care a adus victoria cluje
nilor a fost înscris în repriza secun
dă tot de un tînăr : Tarcu.

Capriciile acestei ierni care, după 
cît se pare, vrea să intre în drepturi 
tocmai cînd ar fi trebuit să se retra
gă, îngreunează mult pregătirea e- 
chipelor pentru campionat. Omogeni
zarea formațiilor, organizarea jocu
lui, verificarea diferitelor formule de 
echipă sînt practic împiedicate pe 
un astfel de timp. Consider însă că 
tocmai de aceea trebuie lucrat cu 
toată seriozitatea și mai ales trebuie 
prelungite antrenamentele în zilele 
cînd vremea este favorabilă".

Ce impresie v-a făcut con
cursul de sală al atleților seniori 
disputat la Floreasca ?

„Cred că a fost un concurs util. 
Numeroși atleți bucureșteni și-au pu
tut verifica stadiul actual de pregă
tire. S-au obținut o serie de rezulta
te bune. Interlocutorul nostru, antre
norul • Nicolae Gurău (Progresul), 
menționează : dinamovistul M. Cal- 
nicov-Simionescu a sărit la lungi
me 6,98 m ; viteziștii Zamfirescu și 
Tudorașcu au înregistrat 5,9 sec. pe 
50 m plat; la triplu, tînărul Răuț a 
sărit 14,21 m.

La unele probe rezultatele au fost 
foarte slabe. Două din cluburile cu 
secții puternice de atletism (Steaua 
și Metalul) n-au prezentat înscrierile 
la timp, fapt pentru care atleții sau 
atletele lor au participat în afară de 
concurs. Nu-mi explic deloc nici 
faptul că din cele 9 concurente în
scrise Ia săritura în lungime, numai 
una a fost prezentă*.

Din colțul tribunei

Juniorii
Reuniunea finală a celor mai 

tineri pugiliști bucureșteni a 
atras în sala Dinamo un număr 
destul de mare de spectatori, 
care au înfruntat răbufnirile tar
dive ale iernii, în speranța că vor 
vedea la lucru elemente de reală 
valoare. Speranță legitimă, de 
vreme ce pe lista participanților 
figurau elenii unor antrenori ca 
Z. Popazu, C. Cionoiu, T. Nicu- 
lescii, E. Fiiresz și alții. După 
cum începuse, gala părea că tin
de să justifice așteptările. In
tr-adevăr, meciul dintre Mageri 
(Rapid) și Lică (Voința) și îndeo
sebi disputa următoare, dintre 
dinamovistul Gh. Constantin și 
Gabriel Pometcu, de la Viitorul 
au ridicat considerabil tempe
ratura sălii. Lovituri clare, la 
corp și la figură, viteză și corec
titudine în execuții, curaj, rezis
tență și, mai ales, gîndire tactică 
— iată principalele atribute ale 
celor două întîlniri pe care le-am 
menționat și care au fost răsplă
tite, pe bună dreptate, cu aplau
ze la scenă deschisă.

Din păcate, nivelul întîlnirilor 
ulterioare a scăzut considerabil. 
Unii dintre cei prezenți și-au 
reamintit că a curs multă apă pe 
Dîmbovița de cînd cluburile și 
asociațiile noastre n-au mai ridi
cat boxeri de clasă, ca aceia care

Prima serie a probei de 50 m 
plat a prilejuit, după cum se 
vede și în fotografie, o luptă 
strinsă între cei mai buni vite- 
ziști. Firul alb de la sosire l-a 

rupt Gh. Zamfirescu.

Foto : Gh. Amuza

pe ring
concurau cu succes, acum vreo 
zece ani, la primele locuri 
ale ierarhiei internaționale. Să 
fie oare vorba despre o cri
ză de talente ? Greu de crezut, 
întrucît numeroase exemple do
vedesc că talentele există, se 
afirmă, dar nu progresează... 
Acolo unde calitățile native sînt 
cultivate și .șlefuite..cu perseve
rență, unde primele rezultate 
nu constituie motive de auto- 
încîntare ci, dimpotrivă, sti
mulente pentru viitor (vezi, în 
acest sens, recentele succese ale 
unor atleți din tînăra generație), 
„criza" cu pricina nu-și arată 
colții.

Dan DEȘLIU

P. S. Trebuie spus că majori
tatea antrenorilor n-au dat un 
bun exemplu de disciplină tine
rilor pe care-i antrenează, arbi
trii fiind obligați să-i cheme la 
ordine în repetate rînduri pen
tru vociferare în decursul luptei.

Darurile oferite de organiza
tori ni s-au părut binevenite. 
N-ar fi fost oare mai firesc ca 
în loc de lucrarea de strictă spe
cialitate „50 de ani de atletism 
în Romînia" să se fi oferit tineri
lor pugiliști memoriile lui Nicolae 
Linca, intrate de curînd în raf
turile librăriilor ?

REZULTATE 
TEHNICE

VOLEI : masculin : Tractorul Bra
șov—Dinamo București 3—2, Farul 
Constanța—Steaua București 3—1, 
Știința Cluj—Știința Galați 3—2, Pe
trolul Ploiești—Dinamo Bihor 3—0, 
Constructorul Brăila—Știința Timi
șoara 3—0, Minerul Baia Mare—Pro
gresul București 3—1, Rapid Bucu
rești—C.S.M.S. Iași 3—0 ; feminin s 
Farul Constanța—Știința Cluj 3—1, 
C.S.M. Sibiu—Dinamo București 1—3.

BASCHET : masculin : Rapid—Di
namo București 55—81, Steaua—Di
namo Oradea 66—69, Știința Tg. Mu
reș—Politehnica Cluj 87—64, C.S.M.S. 
Iași—Farul Constanță 89—77, Știința 
Cluj—Știința Timișoara 62—66, Stea
gul roșu Brașov—Știința București 
60—50 ; feminin : Rapid—Progresul 
51—48, Mureșul Tg. Mureș—Con
structorul București 54—53, Voința 
Oradea—Voința București 34—71, 
Știința Constanța—Știința București 
47—60, Voință "Brașov—Știința Cluj 
53—35.

FOTBAL — (meciuri amicale): Cri- 
șul Oradea—U.T. Arad 2—1, C.F.R. 
Timișoara—C.S.M.S. Iași 0—3, Stea
gul Roșu Brașov—Flacăra Moreni 
6—0, Petrolul Ploiești—Farul Con
stanța 4—1, Rapid—Progresul 0—0 
(s-au jucat două reprize a cîte 30 
de minute).

PRONOSPORT
Concursul nr. 8 din 21 februarie

Cagliari—Mantova (2—1) 1
Catania—Messina (4—2) I
Fiorentina—Roma (2—0) 1
Foggia—Torino (1—2) 2
Intern azionale—Genoa (4—1) 1
Juventus—Atalanta (0—0) X
Lazio—Milan (0—0) X
Sampdoria—Bologna (0—0) X
Varese—Lanerossi (3—2) 1
Napoli—Modena (1—0) 1
Rcggiana—Lecco (1—0) 1
Triestina—Spal (1—0) 1

SPECIALIȘTII AGRICOLI
Șl PREGĂTIREA VIITOAREI RECOLTE
(Urmare din pag. I-a)

auditoriului. De exemplu, la lec
ția despre cultura porumbului, pre
dată la cercul de cultura plantelor 
de cimp, din cooperativa agricolă 
Cocorăști-Colț, raionul Ploiești, lec
torul ing. Dinu Eftimie a făcut o 
expunere documentată despre cei 
mai potriviți hibrizi de porumb pen
tru condițiile pedoclimatice din a- 
ceastă unitate și lucrările ce trebuie 
executate la această cultură.

Consiliile agricole regional și 
raionale sprijină îndeaproape lec
torii proveniți din rîndul tehnicie
nilor și al tinerilor ingineri și me
dici veterinari, care nu au ex
periență în conducerea unor cercuri 
la învățămîntul agricol. Pentru 
aceasta s-au organizat mai multe 
schimburi de experiență. O astfel de 
acțiune a avut loc de curînd la coo
perativa agricolă din Răzvad, unde 
au participat toți lectorii din raionul 
și orașul Tîrgoviște. Cu acest prilej, 
ing. agronom Elisabeta Tabîrcă a ți
nut o lecție model. După expunere 
au fost purtate discuții asupra mo
dului de predare, folosirii materia
lului didactic, legării conținutului 
lecțiilor de nevoile producției uni
tății respective.

Eficacitatea muncii desfășurate de 
specialiștii agricoli este strins le
gată de perfecționarea continuă a 
pregătirii lor, ținînd seama că, în 
fiecare an, apar probleme noi în ști
ința și tehnica agricolă. De aceea, 
la indicația biroului comitetului re
gional de partid, consiliul agricol 
- luat măsuri pentru a aduce la cu
noștința specialiștilor din agricultură 
ultimele rezultate ale cercetărilor în 
specialitatea respectivă. Printre a- 
ceste măsuri menționăm cursurile 
lunare cu specialiștii din agricul

tură, inițierea unor întîlniri cu oa
menii de știință de la institutele de 
cercetări și din învățămîntul supe
rior, consfătuiri etc. Numai în ulti
mele 3 luni au fost organizate 20 
de consultații științifice cu inginerii 
și tehnicienii din agricultură. La una 
din acestea, inginerii și tehnicienii 
din raionul Mizil au ascultat expu
nerea prof. univ. Teodor Martin, des
pre „Măsuri pentru prevenirea pa
gubelor provocate de ger la Vița de 
vie". în fața cadrelor tehnice din ra
ionul Buzău cercetătorul dr. Gh. 
Dincă, de la Institutul de Cercetări 
Zootehnice a vorbit despre unele 
probleme noi privind creșterea și 
îfigrășarea taurinelor. După expu
neri, au fost purtate discuții cu pri
vire la progresele înregistrate de 
știința agricolă din țara noastră și 
de peste hotare. Pentru-pregătirea și 
perfecționarea specialiștilor din agri
cultură, se organizează periodic și 
schimburi de experiență la nivelul 
raioanelor sau al regiunii. Ele s-au 
dovedit una din cele mai eficace for
me pentru răspîndirea metodelor 
înaintate. Dintre numeroasele schim
buri de experiență care s-au ținut 
în regiunea noastră, vom menționa 
doar cîteva : „Amenajarea răsad
nițelor din prefabricate", orga
nizat la stațiunea experimentală 
Buzău, „Pregătirea și folosirea fura
jelor grosiere în hrana animalelor", 
la care au participat toți specia
liștii din cooperativele agricole de 
producție, „Comportarea hibrizilor 
dubli de porumb în condițiile anu
lui 1964", organizat la cooperativa 
agricolă de producție Mihălceni ș.a.

îmbunătățirea continuă a metode
lor de muncă a specialiștilor, perfec
ționarea pregătirii lor profesionale 
vor contribui la mărirea aportului 
lor în creșterea producției agricole.

Consfătuire consacrată 

protecției muncii 
in industria chimică

La Onești s-au încheiat lucrările 
unei consfătuiri pe țară privind 
protecția muncii în întreprinderile 
industriei chimice. Delegați din 
partea Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei, Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale, con
ducători ai unor întreprinderi chi
mice au dezbătut diverse aspecte 
ale prevenirii îmbolnăvirilor profe
sionale și a accidentelor în muncă 
în unitățile industriei chimice. 
Participanții la consfătuire au vizi
tat cu acest prilej secții ale Combi
natului chimic Borzești și ale Com
binatului de cauciuc sintetic și pro
duse petro-chimice Onești.

(Agerpres)

A

In stațiunile 
de odihnă

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
La Victoria-Oradea își petrece a- 
cum concediul cea de-a 4-a serie de 
vizitatori din acest an. Capacitatea 
stațiunii este în întregime folosită. 
Pînă în prezent, peste 3 200 de oa
meni ai muncii și-au petrecut aici 
concediul de odihnă. Oaspeții sta
țiunii și excursioniștii au la dispo
ziție și în lunile de iarnă ștrandul 
cu ape termale în aer liber.

Călătorind prin R, S, F, Iugoslavia

ORAȘE ÎNTINERITE
• lagodina —Svetozarevo • Novi Travnik: un 
nou punct pe hartă ® Kladovo: poartă la... 
„Porțile de fier0

— Poate nicăieri ca în orașele 
mici — îmi spunea un coleg, ziarist 
din Belgrad — nu ți se dezvăluie 
mai deplin, mai pregnant, propor
țiile înnoirilor pe care le-a adus o- 
rînduirea socialistă în viața oameni
lor noștri. E vorba de acele așa-nu- 
mite „tîrgușoare de provincie", con
damnate odinioară parcă de o fata
litate la înapoiere, la o vegetare mo
notonă și lipsită de orizont...

în soarta acestor așezări, care au 
crescut vertiginos mai ales ca ur
mare a înființării și dezvoltării unor 
mari întreprinderi din ramurile de 
bază ale industriei și energeticii, se 
reflectă una dintre realitățile funda
mentale ale Iugoslaviei de azi; 
ritmul rapid al industrializării — nu
mai între 1958—1963 valoarea mij
loacelor de bază ale industriei a 
sporit de peste două ori — și atra
gerea în albia largă a activi
tății economice din industrie a 
unui număr tot mai mare de oa
meni ai muncii — peste un milion și 
jumătate la sfîrșitul lui 1963. Vechi 
tîrgușoare devin însemnate centre 
urbane menite să asigure unui nu
măr crescînd de muncitori, tehni
cieni, ingineri, funcționari condiții cît 
mai bune de trai și cultură.

Adevărul acesta mi s-a înfățișat 
limpede atunci cînd am vizitat 
Svetozarevo, una dintre acele așe
zări care, cîndva, în Iugoslavia bur
gheză, erau marcate abia printr-un 
minuscul punct pe hartă. Svetozare
vo se numea înainte vreme „Iagodi- 
na", ceea ce înseamnă, în sîrbește, 
„locul cu fragi".

De la încheierea victorioasă a lup
tei de eliberare, localitatea se nu
mește Svetozarevo, după numele lui 
Svetozar, erou din rîndurile partiza
nilor. Cînd rostești astăzi numele 
Svetozarevo ți se îndreaptă gîndul 
în primul rînd spre marile ruloane 
de cablu electric sau telefonic pe 
care le întîlnești adesea pe străzile 
orașelor din Iugoslavia, cu inscripția 
„Fabrika kablova-Svetozarevo". Am 
vizitat și eu, în primul rînd, cum e fi
resc, fabrica de cabluri, a cărei 
construcție și dezvoltare din ultimul 
deceniu și-a pus din plin amprenta 
pe aspectul și viața contemporană a 
orașului.

însoțit de tovarășul Jivoin Liuticl, 
director tehnic al fabricii, străbat ha
lele vaste luminate bogat atît de 
razele solare revărsate din belșug 
prin înaltele ferestre, cît și de pu
ternice lămpi fluorescente. într-o 
curățenie de laborator, muncitorii 
lucrează concentrat, cu migală de 
bijutieri, la realizarea acelor fine 
împletituri de fire metalice care, 
învelite în hîrtie Impregnată sau în 
material plastic, vor alcătui compli
catul sistem nervos al marilor an
grenaje energetice sau de telecomu
nicații.

Fabrica are peste 4 000 de sa- 
lariați. în ultimii cinci ani produc
ția ei s-a dublat, ajungînd astăzi, 
numai în ce privește cablurile pen
tru instalații electrice, la 65 000 tone 
anual.

Cum se reflectă prezența acestui 
puternic colectiv muncitoresc în via
ța orașului ? — iată o întrebare fi

rească pe care i-am adresat-o to
varășului Liutici.

— Răspunsul ar trebui să cuprin
dă aproape tot ceea ce reprezintă 
Svetozarevo de astăzi. Aici totul, de 
la profilul plin de grație al blocu
rilor de locuit care dau o notă ve
selă atît centrului, cît și cartierelor 
mărginașe, pînă la proporțiile ample 
ale sălilor de spectacole și încăpe
rilor casei de cultură, care adăpos
tesc zilnic o activitate bogată și di
versă, reflectă prezența dominantă 
în oraș a unui colectiv industrial 
modern, legat prin viguroase... ca
bluri de tehnica și știința actuală, 
doritor să trăiască nu numai după 
legile utilului, ci și ale frumosului.

★
De cum ajungi Ia porțile ora

șului, te întîmpină o inscripție 
care glăsuiește : „Bine ați venit în 
Novi Travnik — orașul tinereții 1". 
Dacă despre alte așezări, ca Sveto
zarevo, se poate spune că au fost 
totuși marcate printr-un punct mi
nuscul pe harta vechii Iugoslavii, 
despre Novi Travnik nu se poate a- 
firma nici măcar atîta ; și-a căpătat 
locul în atlasele geografice abia în 
ultimii ani.

într-o mică vale din apropiere, pe 
platoul îngust de lîngă rîulețul 
îaglenițe, s-au ivit în 1949 primii 
constructori care au înfipt în pămînt 
țărușii viitoarelor edificii industriale 
și cartiere de locuit.

La numai un an după aceea, pe 
meleagurile unde altădată hălăduia 
vîntul prin hățișurile de buruieni, 
s-a înălțat una dintre cele mai mari 
și mai moderne întreprinderi din 
Bosnia — uzina „Bratstvo" pentru 
producția de tractoare, mașini agri
cole, screpere etc. Nu departe 
de uzină au început să capete 
contururi străzi largi, asfaltate, stră
juite de blocuri cu 3—4 etaje.

Vlada Mihailovicl, președintele 
Scupșcinei comunale, e un om tînăr* 
L-am întîlnit pe stradă. Se plimba 
împreună cu fetița sa. înainte de 
orice ml-a vorbit despre copii, des
pre grija colectivității pentru tînăra 
generație a orașului.

— Pe vremuri, în vechiul Travnik 
funcționa o singură școală cu un în
vățător și 32 de elevi. De cînd s-a 
început construirea uzinei și a ora
șului, s-au ridicat 16 școli elementa
re și una medie, precum și două 
școli tehnice și profesionale. în ele 
învață în prezent aproape 2 800 de 
elevi, cărora le predau lecții 70 de 
învățători și profesori.

★
Privind de la Turnu Severin din

colo de apele înspumate ale Dunării, 
zărești contururile orășelului Kla
dovo. Dacă arunci o privire mai 
atentă, poți desluși în aceste zile, 
pe lîngă freamătul caracteristic de 
muncă al constructorilor iugoslavi 
care pregătesc, împreună cu con
structorii romîni, marea ofensivă a 
înălțării uriașului baraj, și numeroa
sele schele, vestitoare ale viitoare
lor clădiri de locuit și edificii admi
nistrative sau culturale. Kladovo se 
pregătește să primească, întocmai 
ca o gazdă iubitoare, cei cinci mii 
de locuitori care-i vor spori popu
lația în anii ce vin.

— Ne gîndim nu numai la prezent, 
ci și la viitor — îmi spunea tovară
șul Manzalovici, președintele Scup
șcinei comunale. La fabricile care 
vor trebui să dea de lucru la atîtea 
mii de oameni, să contribuie la în
florirea întregii noastre regiuni. Și 
apoi la ceva care nu se cuvine scă
pat din vedere : turismul. După con
struirea hidrocentralei, mii de turiști 
vor veni, an de an, să admire 
această imensă înfăptuire a popoa
relor noastre. Pentru el prevedem 
construirea de hoteluri, restaurante, 
garaje...

Kladovo este un oraș în care 
totul vorbește despre viitor. Oamenii 
și schelele. Căci el se află, meta
foric vorbind, la înseși porțile aces
tui viitor.

Victor BÎRLADEANU
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SAIGON: răfuiala Intre militari

CONTINUĂ KHANH A FOST DEMIS DAR TRUPELE 
SALE BOMBARDEAZĂ AEROPORTUL

SAIGON 21 (Agerpres). — Potri
vit relatărilor agențiilor de presă, 
șeful statului sud-vietnamez, Phan 
Khac Suu, a emis duminică un de
cret prin care generalul Nguyen 
Khanh a fost înlăturat din funcția 
de comandant șef al armatei Viet
namului de sud, fiind înlocuit cu 
generalul Tran Van Minh. într-un 
comentariu al postului de radio Sai
gon se menționează că generalul 
Minh este unul din puținii conducă
tori militari sud-vietnamezi care nu 
a luat parte la disputele pentru pu
terea politică, desfășurate în ultimul 
timp în această țară. Radio Saigon 
a adăugat, însă, că numirea sa este 
doar temporară.

Pe de altă parte, într-o știre de 
ultimă oră, agenția Associated Press

a făcut cunoscut că duminică seara 
un mare număr de tancuri se în
drepta spre aeroportul din Saigon, 
în același timp, importante unități 
de artilerie au început să bombar
deze aeroportul. Agenția menționa 
că ar putea fi vorba despre pregăti
rea unei noi lovituri de stat, întru- 
cît trupele de tancuri erau conduse 
personal de generalul Nguyen 
Khanh. La cartierul general al for
țelor de aviație, instalat pe aeroport, 
se aflau pe lîngă generalul Nguyen 
Cao Ky, comandantul aviației, și 
generalul Nguyen Chanh Thi, co
mandantul regiunii I militare, pre
cum și generalul american Robert 
Rowland, care urmăreau cu atenție 
desfășurarea evenimentelor.

!»»"»■ „REMANIEREA" 
In discuția coaliției 
GUVERNAMENTALE

ROMA 21 (Agerpres). — La 
Roma a avut loc o întrunire a re
prezentanților celor patru partide 
ale coaliției guvernamentale, în ca
drul căreia s-au discutat probleme 
în legătură cu remanierea guver
nului. în cercurile politice italiene 
se consideră că este destul de difi
cil să se ajungă la o înțelegere, 
deoarece trebuie să se țină seama, 
Pe de o parte, de hotărîrile demo- 
crat-creștinilor, care doresc ca re
prezentanții tuturor curentelor P.D.C. 
să facă parte din guvern (deci și 
membri ai curentului de dreapta), 
iar pe de altă parte, de rezoluția 
C.C. al P.S.I., care s-a pronunțat în 
favoarea unei „remanieri lărgite". 
Următoarea reuniune a reprezen
tanților celor patru partide va avea 
loc luni după-amiază.

In sala Conferinței Comisiei economice O.N.U. pentru Africa, ale cărei lucrări s-au deslășurat recent 
la Nairobi (Kenya)

IMAGINI

DIN VIAȚA

INTERNAȚIONALĂ
Corespondență din Londra

„Marșul de primăvară"
Marșul păcii, care are loc în Ma

rea Britanie în fiecare primăvară și 
durează 3 zile, se va desfășura anul 
acesta pe un traseu pornind de la 
Naphill, o localitate situată la vreo 
30 de mile de Londra, unde se află 
cartierul general al Comandamen
tului britanic de bombardiere, 
va trece prin Riuslip unde își are 
cartierul general „a treia forță aeri
ană' a S.U.A. și se va încheia la 
Londra, cu un miting în Trafalgar 
Square.

Lozinca principală a participanți- 
lor la marș, lansată de Campania 
pentru dezarmarea nucleară (care a 
organizat și marșul de la Al- 
dermaston), este : «Noi întreprindem 
acest marș pentru a spune noului 
guvern : „Nu puteți avea în același 
timp o forță nucleară atlantică și 
dezarmarea"».

După cum se știe, anul trecut, 
proiectul care prevedea ca marșul 
de la Aldermaston să dureze pa
tru zile, a fost abandonat; s-a ho- 
tărît ca el să fie înlocuit cu un marș 
de o zi, ținînd seama de dificultatea 
cazării a zeci de mii de participanți 
în corturi și alte adăposturi impro
vizate. Ulterior s-au înregistrat însă 
numeroase cereri din partea mem
brilor de rînd ai mișcării de a se 
reveni anul acesta la un marș mai 
lung. Noua rută se află de-a lun
gul liniei ferate spre Londra și se 
speră că participanții la marș vor 
putea să-și asigure cazarea.

S-au purtat, de asemenea, lungi 
discuții cu privire la scopurile po
litice ale marșului. Părerea care s-a 
impus a fost că țelul marșului în 
actualele condiții trebuie să fie for
mularea unei critici constructive la 
adresa politicii guvernului în proble
mele păcii și dezarmării și sprijini
rea parlamentarilor laburiști care 
Cheamă la aplicarea de către gu
vern a unei orientări care să cores
pundă pozițiilor adoptate în cursul 
campaniei electorale și să consti

tuie o contribuție reală la atingerea 
acestor obiective.

Organizația Campania pentru de
zarmarea nucleară va pregăti tot
odată marșul sub semnul unor idei 
politice legate de cele mai re
cente evenimente internaționale. Ea 
s-a alăturat din prima clipă 
acțiunilor de protest împotriva 
bombardării Vietnamului de nord 
de către forțe armate ale S.U.A., 
sprijinind pe parlamentarii laburiști 
care au depus o moțiune prin care 
chemau guvernul să ia o iniția
tivă pentru o reglementare politică 
în Vietnamul de sud. La Conferința 
națională a Organizației s-au adop
tat rezoluții care reafirmă opoziția 
ei totală față de înarmarea nuclea
ră. Conferința a chemat la retrage
rea tuturor bazelor militare străine 
de pe pămîntul britanic, cît și a ori
căror asemenea baze pe teritorii 
străine, precum și retragerea An
gliei din N.A.T.O., S.E.A.T.O. și 
C.E.N.T.O. Campania pentru dezar
marea nucleară se opune F.N.M.-ului 
și tuturor variantelor unui asemenea 
proiect. Mișcarea a cerut guvernului 
să sprijine propunerile pentru crea
rea unei zone denuclearizate în Eu
ropa centrală și pentru încheierea 
unui acord general asupra dezar
mării.

Menționăm că unii membri ai 
C.D.N. cer ca presiunea asupra gu
vernului laburist să fie mai viguroa
să. Aceștia preconizează organi
zarea unui marș suplimentar spre 
Chequers, reședința de la țară a pri
mului ministru. In momentul de față 
se plănuiește ca o delegație să ducă 
la Chequers o scrisoare adresată 
premierului Wilson.

în toată țara se organizează gru
puri pentru sprijinirea marșului de 
primăvară. Acest lucru se face cu 
concursul mai multor organizații, 
printre care și Comitetul britanic 
pentru apărarea păcii.

Gordon SCHAFFER

Plecarea lui Walter Ulbricht 
în R.A.U.

BERLIN 21 (Agerpres). — La 21 
februarie, Walter Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, a ple
cat în Republica Arabă Unită, în
tr-o vizită de stat, la invitația pre
ședintelui Gamal Abdel Nasser, 
împreună cu Walter Ulbricht au 
plecat în R.A.U. dr. Lothar Bolz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministru al afacerilor 
externe, precum și alte persoane 
oficiale.

IN U.R.S.S.

TREI SATELIȚI LANSAȚI 
DE 0 SINGURĂ RACHETĂ

MOSCOVA 21 (Agerpres). Agenția 
TASS comunică că la 21 februarie în 
Uniunea Sovietică a fost efectuată 
lansarea sateliților artificiali ai Pă- 
mîntului — „Cosmos-54“, „Cosmos- 
55“ și „Cosmos-56“. Plasarea pe or
bită a celor trei sateliți a fost efec
tuată de o singură rachetă purtă
toare. Pe bordul sateliților se află 
instalat aparataj științific destinat 
studierii în continuare a spațiului 
cosmic.

Zborul celor trei sateliți se efectu
ează pe orbite apropiate, cu para
metrii : perioada de rotație 106,2 mi
nute ; distanța maximă de suprafața 
Pămîntului (la apogeu) 1856 kilo
metri ; distanța minimă de supra
fața Pămîntului (la perigeu) 279,7 
kilometri; unghiul de înclinație a 
orbitelor față de planul Ecuatorului 
56 grade, 4 minute. Aparatajul in
stalat la bordul sateliților funcțio
nează normal.

Acord comercial 
sovieto - turc

ANKARA 21 (Agerpres). — La 
Ankara a fost încheiat un acord cu 
privire la livrări reciproce de 
mărfuri între Uniunea Sovietică și 
Republica Turcia, ca o completare 
la protocolul în vigoare referitor la 
schimbul de mărfuri pe 1964—1965.

Presa din Ankara despre 
programul noului cabinet

ANKARA 21 (Agerpres). — Presa 
turcă comentează pe larg formarea 
noului guvern al țării. Concluzia ge
nerală care se desprinde din comen
tariile presei este — după cum re
latează France Presse — că guver
nul condus de primul ministru Ur- 
guplii „va urma marile linii ale poli
ticii duse de fostul guvern condus 
de Inonu“. Ziarul „Milliyet", comen- 
tind protocolul coaliției guverna
mentale, subliniază că „partidele 
care și-au asumat responsabilitatea 
puterii sînt obligate să urmeze calea 
trasată de către curentele create în 
sînul opiniei publice de grupările 
care au apărut după revoluția din 27 
mai i960".

Referindu-se la politica externă, 
ziarele menționează pasajele din 
protocol care precizează că guvernul 
va duce „o politică bazată pe leali
tate absolută față de tratatele inter
naționale și apărarea păcii și secu
rității mondiale" și că „nici un efort 
nu va fi precupețit pentru a se pro
mova relații amicale cu toți vecinii".

Hamburg : In timpul unei demonstrații de protest față de acțiunile agresive împotriva R. D. Vietnam

O parte a pavilionului R. P. Romine la Tirgul internațional 
de la Montevideo (Uruguay)

Ciocniri între poliție și studenții Japonezi care protestează împotriva 
vizitei ministrului de externe In Coreea de sud

Corespondența din Geneva

Preocupări economice
actuale

La primul contact, orașul de pe 
malurile Lemanului apare mai puțin 
animat ca deobicei. Și nu-i de mi
rare : din cele aproape 200 de insti
tuții internaționale pe care le adă
postește, numai G.A.T.T.-ul — care, 
în cadrul unei sesiuni speciale, a e- 
xaminat problema facilitării accesu
lui țărilor în curs de dezvoltare la 
piețele țărilor industrializate — a 
determinat în săptămînile din urmă 
un mai mare aflux de vizitatori.

Sesiuni cu un caracter mai res- 
trîns au reunit Comitetul consultativ 
al Organizației meteorologice mon
diale și Comitetul pentru științele at
mosferice al Uniunii geodezice și 
geofizice internaționale. Printre pro
blemele dezbătute s-a aflat aceea a 
folosirii de calculatori moderni cît și 
a datelor oferite de sateliții meteoro
logici — în scopul îmbunătățirii po
sibilităților de prevedere a timpului 
pe o perioadă mai lungă.

Comentînd rezultatele celei din 
urmă sesiuni, un coleg elvețian re
marca glumind : „numai economiștii 
n-au găsit asemenea instrumente de 
calculat". Se referea la discuțiile asu
pra schimbărilor de tendințe din eco
nomia elvețiană, de care se ocupă 
pe larg în aceste zile presa gene- 
veză, ca și aceea din Ziirich, Basel 
sau Lausanne. Practic, nici unui eve
niment nu i se consacră atîta spațiu. 
Situația economică a devenit preo
cuparea majoră a autorităților de 
stat și a opiniei publice, care dezbat 
cu mult interes măsurile provizorii 
capabile să ofere „o haltă de respi
rație în vederea schițării unui pro
gram conjunctural pe termen lung". 
Miercuri seara, Friedrich Wahlen, ti
tularul Departamentului politic, a

în Elveția
vorbit Ia posturile de radio și tele
viziune despre aceste probleme sub 
titlul „Examen de conștiință 1965". 
De altfel, acest examen de conștiință 
are o scadență precisă — ziua de 
28 februarie — cînd va avea loc un 
referendum asupra măsurilor anun
țate. Despre ce este votba ?

Ceea ce poartă aici epitetul de 
„supraîncălzire" — expansiunea eco
nomică postbelică — reclamă de 
mai multă vreme o reconsiderare a 
politicii economice, astfel încit — 
după cum scrie „La Tribune de Ge
neve" — „să nu fie ucis puiul într-un 
ou cu coajă aurită". Fapt este 
că de cîtva timp în economia 
elvețiană se resimte o presiu
ne inflaționistă. Măsuri au mai 
fost adoptate, în primăvara lui 1962 
ca și în martie 1964, dar rezultatele 
nu s-au dovedit salutare. Pentru a 
ne rezuma la cantonul Geneva, ci
frele publicate zilele trecute de Ca
mera de comerț și industrie arată o 
creștere marcată a prețurilor în ra
port cu anul 1963. Situația este a- 
gravată de faptul că afluxul constant 
de muncitori străini a dus la un 
spor destul de masiv al populației, 
care a complicat problemele spațiu
lui locativ și ale chiriilor. Din 
294 275 de locuitori, cantonul Ge
neva număra — la 31 decem
brie 1964 — 58 000 de munci
tori străini. In același timp, s-au 
construit 213 imobile cu 4 428 de lo
cuințe, adică mult mai puțin decît 
în 1963, cînd s-au dat în folosință 
311 imobile cu 5 937 de locuințe.

Mult controversate, cele două pro
bleme — a brațelor de muncă străi
ne și a construcțiilor — șl-au găsit 
un corectiv provizoriu în măsurile 

limitative adoptate de autoritățile 
federale. Se știe că în Elveția se află 
780 000 de muncitori străini — în ma
joritate italieni și spanioli (după u- 
nele date 900 000). Măsurile li
mitative prevăd reducerea aces
tui număr cu 5 la sută pînă 
la 30 iunie 1965, a doua redu
cere de 5 la sută urmînd a se 
efectua pînă la 30 iunie 1966. Sînt 
exceptați de la aceste prevederi lu
crătorii agricoli și silvicoli, cei din 
spitale și, parțial, din sectorul hote
lier, derogări făcîndu-se și în cazul 
muncitorilor prin a căror licențiere 
s-ar primejdui existența unor între
prinderi. De la 15 februarie nici un 
lucrător străin nu mai poate intra în 
Elveția, dacă nu prezintă un con
tract cu o întreprindere productivă.

Raționalizarea construcțiilor de lo
cuințe a fost însoțită de refuzul 
Consiliului federal de a satisface 
cererea deputaților genevezi cu pri
vire la absorbirea de noi capitaluri 
străine pe termen lung. Descurajînd 
această tendință de a spori investi
țiile străine în construcții, autoritățile 
elvețiene au avut în vedere perico
lul pe care l-ar fi prezentat pentru 
accentuarea procesului de inflație. în 
urma tratativelor purtate între auto
ritățile cantonale și o delegație a 
Departamentului federal al finanțe
lor, Confederația a acordat Genevei 
un credit de 72 milioane de franci 
pentru construcția de locuințe cu ca
racter social.

Ziarele consideră această hotărî- 
re ca o dovadă de comprehensiune 
pentru orașul întîlnirilor internațio
nale.

Horia LIMAN

Supoziții ale savanților 
in legătură cu noile 
fotografii ale lunii

NEW YORK 21 (Agerpres). — In 
cadrul unei emisiuni televizate, 
grupul de savanți care a supus unui 
prim examen cele 7 000 de fotogra
fii ale Lunii transmise pe Pămînt 
de nava cosmică „Ranger-8“, a co
municat cîteva din primele concluzii. 
Ei au arătat că nu și-au putut for
ma o părere precisă privind natura 
suprafeței Lunii și nici dacă aceasta 
ar putea suporta aterizarea unei 
nave cosmice cu oameni la bord.

Dr. Gerard Kuyper, astronom de 
la Universitatea Arizona, a decla
rat: „Dacă aș risca să exprim o 
părere personală, aș spune că supra
fața solului lunar are soliditatea ro
cii dizolvate în vid — experiență pe 
care am realizat-o la Universitatea 
Arizona, într-o încercare de a re
produce condițiile fizice din Lună. 
Sub efectul căldurii și în vid, acest 
material se transformă într-o sub
stanță spumoasă avînd o densitate 
foarte redusă, aproximativ o zecime 
din densitatea apei". El a adăugat 
că primii cosmonauți care vor ajun
ge în Lună vor trebui să fie înzes
trați cu bastoane lungi pentru a în
cerca dacă solul lunar suportă greu
tatea lor.

Dr. Harold Hurey, de la Universi
tatea California, a spus că „fotogra
fiile craterelor par să indice exis
tența unor umflături albe în fundul 
acestora, ceea ce ar putea să însemne 
prezența unui material foarte dur în 
subsol. El a evaluat adîncimea unuia 
din aceste cratere între 15 și 18 me
tri, adăugind că suprafața Lunii 
pare să fie acoperită cu un material 
cu aspect spumos, de felul lavei 
vulcanilor.

Un alt savant, prof. Ewen Whita
ker, a declarat că, după părerea lui, 
suprafața Lunii ar putea suporta o 
navă cosmică.

KHARTUM. După cum anunță 
agenția Reuter, Khatem el-Khalifa a 
continuat consultările în vederea for
mării noului guvern sudanez. Postul 
de radio Omdurman a anunțat du
minică după-amiază că, drept urma
re a convorbirilor primului ministru 
cu președintele Consiliului de Stat 
al Sudanului, s-a hotărît ca în noul 
guvern să se distribuie cîte trei 
locuri Partidului național unionist, 
Partidului național democrat, Parti
dului U.M.M.A. și reprezentanților 
provinciilor sudice și cîte un loc 
Partidului Comunist din Sudan, re
prezentanților muncitorilor, reprezen
tanților țăranilor și Partidului frații 
musulmani.

PARIS. Duminică a sosit la Paris, 
Stanko Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria. El va duce tratative cu membri 
ai guvernului francez în problemele 
schimbului comercial între Bulgaria și 
Franța.

MADRID. La Madrid a avut loc 
un miting de protest al studenților 
împotriva suprimării unui curs refe
ritor la problemele păcii. Cursul res
pectiv a fost interzis imediat după 
citirea primei conferințe.

CAIRO. La invitația guvernului 
Republicii Arabe Unite, la Cairo a 
sosit o delegație economică franceză, 
care va avea convorbiri cu oficialită
țile egiptene în problemele referitoa
re la dezvoltarea relațiilor comerciale 
între cele două țări.

LONDRA. Arthur Bottomley, mi
nistrul britanic însărcinat cu pro-

SCURTE ȘTIRI
blemele Commonwealth-ului, și lord 
Gardiner, lordul-cancelar, au pă
răsit Londra, plecînd spre Rhodesia 
de sud. In timpul vizitei lor, care va 
dura 10 zile, ei vor avea întrevederi 
cu membrii guvernului rasist de la 
Salisbury, precum și cu reprezentanții 
comunităților europeană și africană 
din acest teritoriu, în problema acor
dării independenței Rhodesiei de sud. 
Duminică, la sosirea pe aeroportul din 
capitala Rhodesiei de sud, cei doi mi
niștri au fost întîmpinați de numeroși 
manifestanți care purtau pancarte ce- 
rînd oaspeților să viziteze lagărul 
unde este deținut liderul african 
Joshua Nkomo, precum și un alt 
lagăr de concentrare pentru africani.

LEOPOLDVILLE. Agenția Reuter 
anunță că în Congo un număr sporit 
de mercenari albi au fost trimiși du
minică spre regiunea de nord-est a 
țării unde trupele guvernamentale în
treprind atacuri asupra orașului Ma- 
hagi, ocupat de forțele răsculaților. 
Potrivit agenției, la Leopoldville s-a 
anunțat că trupele guvernamentale au 
ocupat sîmbătă de două ori orașul Ma- 
hagi, dar au fost silite să se retragă 
sub focul puternic al răsculaților. Alte 
surse, au făcut cunoscut că răsculații 
au ocupat orașul Kasindi, situat la 100 
mile sud de Mahagi.

DJAKARTA. Ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Subandrio, s-a 
înapoiat sîmbătă seara la Djakarta, 
după o călătorie de nouă zile în Japo
nia, Cambodgia, Pakistan și Tailanda. 
în țările vizitate, Subandrio a avut 
convorbiri cu oficialitățile respective, 
în legătură cu conflictul dintre Indo

nezia și Malayezia, precum și cu pri
vire la situația internațională.

DAMASC. Farhan Atassi, repre
zentant al unei societăți americane de 
filme de televiziune, și Abdel Moein 
Hatimi, fost ofițer în armata siriană, 
au fost condamnați la moarte de un 
tribunal sirian, pentru spionaj. După 
cum relatează agenția France Presse, 
ei au furnizat date în legătură cu un 
aparat de tip rachetă, cu care este 
dotată marina siriană, unui secretar 
al ambasadei Statelor Unite la Da
masc. Acesta a fost declarat persona 
non grata de către guvernul sirian și a 
părăsit țara.

KAMPALA. La Kampala — capita
la Ugandei — s-a deschis primul tîrg 
internațional organizat după obține
rea independenței de către această 
țară. La festivitățile de deschidere a 
participat primul ministru Milton 
Obote și alte oficialități.

TEGUCIGALPA. Junta militară din 
Honduras a anunțat interzicerea pu
blicării de știri cu caracter politic în 
ziare și transmiterii lor prin posturile 
de radio din țară, într-o încercare — 
după cum se afirmă în cercurile po
litice din Tegucigalpa — de a îm
piedica apariția în presă a protestelor 
față de măsurile represive luate împo
triva opoziției în cursul alegerilor 
parlamentare de marțea trecută.

KATMANDU. O expediție alcătuită 
din 11 alpiniști japonezi și condusă 
de Hisao Yoshikawa, a părăsit sîmbă
tă capitala nepaleză, plecînd la Ba- 
nepa, de unde vor porni asaltul pen
tru cucerirea vîrfului Lhose Shar, 
înalt de 8 385 m, neexplorat pînă în 
prezent.
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