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Interiorul stației de incubație a întreprinderii avicole raionale a cooperației — Satu Mare

UN IZVOR DE MARI VENITURI
® 3,2 milioane lei venituri din sectorul zootehnic
• Peste 82 400 păsări crescute intr-un an • Surse de 
vitamine • Rezultatele aplicării metodelor științifice

Am citit cu interes articolul „Ști
ință materializată", publicat în 
„Scînteia", în care era vorba despre 
cooperativa agricolă Limanu, regiu
nea Dobrogea. într-adevăr, condițiile 
favorabile create în agricultura 
noastră socialistă permit aplicarea 
unor metode științifice eficiente 
pentru creșterea continuă a produc
ției vegetale și animale. Valorifica
rea pe scară tot mai largă a reali
zărilor, științei zootehnice în fermele 
cooperativelor agricole înseamnă, în 
cele din urmă, cantități sporite de 
carne,, lapte, lînă, ouă. Și la noi se 
poate vorbi despre știință materiali
zată, deoarece aplicăm, cu bune re
zultate, o serie de metode înaintate.

Cooperativa noastră agricolă, si
tuată în Cîmpia Bărăganului, a 
dezvoltat an de an mai ales cultura 
cerealelor și creșterea animalelor. 
Pe această bază a crescut mult a- 
verea obștească, care a ajuns la a- 
proape 16 milioane de lei, iar fon
dul de bază la peste 10,7 milioane 
de lei. Sporirea averii obștești și a 
fondului de bază a fost însoțită de 
creșterea, de la un an la altul, a ve
niturilor membrilor cooperatori. O 
bună parte din veniturile cooperati
vei agricole, 3 200 000 de lei, provin 
din ramura zootehnică. în prezent, 
avem 660 de taurine, dintre care 234 
de vaci, 2 195 porcine, 3 300 de ovine 
și peste 7 000 de păsări-matcă.

Pe mulți dintre cei care vizitea
ză cooperativa noastră agricolă îi 
interesează metodele aplicate, mai 
cu seamă în sectorul avicol. Anul 
trecut am crescut peste 82 400 păsări. 
Acum avem o stație proprie de in
cubație care poate scoate anual 
120 000 de pui. Consiliul de condu
cere al cooperativei agricole a dat 
dov .dă de mult spirit organizatoric 
și practic în construirea spațiilor de 
adăpostire. El a reușit să prevină 
neajunsurile care ar fi fost deter
minate de lipsa condițiilor materiale 
de creștere a unor efective mari de 
păsări. în cooperativa noastră s-a 
luat inițiativa asigurării pe plan lo
cal a materialelor de construcție, 
între acestea amintim confecționa
rea plăcilor de paie, după modelul
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celor din stufit, care asigură o bună 
izolare termică și sînt ieftine.

în ansamblul măsurilor luate pen
tru dezvoltarea sectorului avicol, un 
rol important a avut școlarizarea în
grijitoarelor. în cooperativa noastră 
agricolă se obișnuiește ca îngrijitoa
rele noi să lucreze o perioadă pe 
lîngă cele mai experimentate, pen
tru a obține rezultate bune de 
la început. Ne-am ocupat de per
manentizarea și cointeresarea lor 
materială, prin retribuirea după 
producția obținută, de alcătuirea 
unor norme de muncă adaptate con
diții or noastre de lucru. Așa se ex
plică de ce în sectorul zootehnic lu
crează de mulți ani în același loc de 
muncă îngrijitori experimentați și 
brigadieri cu cunoștințe de tehni
cieni. Brigadierul Victor Avei lu
crează de peste 10 ani în sectorul 
zootehnic, Petre Ionescu, brigadier 
la păsări, are o vechime de peste 4 
ani. Multă experiență practică au și 
Grigore Iordache, Gheorghe Copă- 
celu, operatori la stația de incuba
ție, Floarea Gheorghe, Valerica Du- 
mitrache, Frusina Vasile, de la pă
sări, și alții. Toți cei care lucrează 
în acest sector participă la cursurile 
zootehnice. Pentru a cunoaște 
concret cum se aplică și ce re
zultate dau metodele înaintate, s-au 
organizat vizite la stațiuni experi
mentale agricole și la gospodării de 
stat.

Una dintre preocupările noastre 
este completarea rațiilor cu sub
stanțe aflate în cantități insuficiente 
în furajele de bază. Am dobîndit o 
bună experiență mai ales în ce pri
vește asigurarea vitaminelor. în 
toamna anului trecut am organizat 
prepararea așa-numitului siloz vita- 
minos, format din 90 la sută morcovi, 
în amestec cu 8 la sută făină de lu- 
cernă și 2 la sută uruială de porumb. 
Morcovii au fost tocați cu moara cu 
ciocane M.C.U.-1, 2, adaptată pen
tru tocarea rădăcinoaselor. Ameste
cul s-a făcut pe o platformă de be
ton, iar tasarea s-a executat cu a- 
jutorul unor maiuri de lemn. El a 
fost însilozat în gropi betonate, cu 
colțuri rotunjite. Așa am însilozat a

proape 20 de tone din amestecul a- 
mintit. Din acesta folosim cite 5—10 
g pentru pui, 30 g pentru găini și 
50—200 g pentru tineretul porcin.

Cu sprijinul specialiștilor de la 
consiliul agricol regional, care ne-au 
asigurat materialul documentar, am 
trecut, în urmă cu doi ani, la culti
varea nutrețului verde în soluții nu
tritive. în acest scop ș.-a construit o 
seră din materiale locale', care a cos
tat circa 20 000 lei. întrucît nu am 
putut asigura, în proporțiile și canti
tățile necesare, sărurile minerale ne
cesare preparării rețetei recomanda-

Ing. zootehnist Ion N. ALOMAN 
cooperativa agricolă de produc
ție Grindu, regiunea București

(Continuare în pag. III-a)
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U Thant recomandă 
prelungirea mandatului 
forțelor O.N.U. in Cipru

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a recomandat într-un raport 
adresat Consiliului de Securitate, ca 
mandatul forțelor Națiunilor Unite 
în Cipru, care urmează să expire la 
26 martie, să fie prelungit, pentru a 
patra oară, pe o nouă perioadă de 
trei luni. Secretarul general a cerut, 
în același timp, părților să facă un 
nou efort pentru a găsi o bază co
mună în soluționarea actualului 
conflict.

LA UNIVERSITATEA DIN MADRID, 
facultățile de litere și filozofie au fost 
închise de autorități sub motivul că 
mai multe sute de studenți au vrut 
să participe la „Adunarea liberă a 
studenților".

Primele zile 
la semănat

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii").— 
In unitățile agricole din regiunea Do- 
brogea, pregătirile pentru semănatul cul
turilor de primăvară au fost terminate. 
Timpul prielnic din ultima vreme a fă
cut ca pămîntul să se zvînte, creînd 
condiții bune pentru începerea lucrări
lor agricole. în prezent se controlează 
semănăturile de toamnă, temperatura 
solului. La gospodăriile de stat Tîrgu- 
șor, Tortomanu, Cochirleni și altele a 
început semănatul culturilor din epoca 
I. în primele două zile gospodăriile de 
stat din trustul Constanța situate în 
partea sudică a regiunii au însămînțat 
cu ovăz, borceag și alte plante furajere 
aproape 300 hectare.

★

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — Fo
losind timpul prielnic, cu zile însorite 
de primăvară, unele cooperative agri
cole din raionul Criș au început semă
natul culturilor din urgența I. La 
cooperativa din Sepreuș s-au și semă
nat 150 hectare trifoi sub plante pro
tectoare și 3 hectare cu mac. De ase
menea, cooperatorii din Iernata au însă
mînțat 72 hectare cu trifoi.

Lucrări de alimentare 
cu apă

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Pen
tru alimentarea cu apă potabilă a ora
șelor Comănești și Moineșli au început 
lucrările la o noua captare. Construc
torii lucrează în prezent la înălțarea 
barajului și a stației de tratare a apei. 
*Esfe pravaftit, de" ascninncx ’S'&'oan-’ 
struiască stația <le pompe, de coagulare 
și clorinare, hala de limpezire etc. Se 
vor instala patru rezervoare cu un vo
lum de 5 000 mc și se va monta o con
ductă de aducțiune pe o lungime de 
16 km. în acest an se vor executa lu
crări în vederea îmbunătățirii alimentă
rii cu apă potabilă și a orașelor Bicaz, 
Buhuși și Piatra Neamț.

Cereri în S.U.A. pentru 
anularea legii McCarran

Aproximativ 300 cunoscuți frun
tași ai vieții publice americane au 
semnat o declarație în care cheamă 
pe președintele Johnson și Congre
sul S.U.A. să anuleze legea 
McCarran în baza căreia Ministerul 
de Justiție a deschis o acțiune judi
ciară împotriva P.C. din S.U.A. Le
gea McCarran, se spune în declara
ție, creează o primejdie pentru dez
voltarea democratică a țării.

ÎN SUDAN au loc ultimele pre
gătiri în vederea deschiderii, la 16 
martie, a conferinței „mesei rotun
de" în scopul soluționării proble
mei Sudului. Liderii sudiști care se 
găsesc în Africa răsăriteană au con
venit să revină în Sudan pentru a 
participa la conferința „mesei ro
tunde" de la Khartum.
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AIV a Expoziție bienală de artă plastică 
a artiștilor amatori

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Consiliul Central al Sin
dicatelor organizează anul acesta 
cea de-a IV-a Expoziție bienală de 
artă plastică a artiștilor amatori de 
la orașe și sate. Expoziția are drept 
scop dezvoltarea activității cercuri
lor de artă plastică din întreprin
deri, instituții, case de cultură, clu
buri și cămine culturale, prin valo
rificarea aptitudinilor creatoare ale 
oamenilor muncii în domeniul pic

Producție sporită de ulei
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Colectivul tabricii de ulei „Interin- 
dustrial" din Oradea — o întreprin
dere modernă, cu procesul de pro
ducție automatizat — obține rea
lizări de seamă în întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea pla
nului și a angajamentelor lua
te. în perioada 1 ianuarie—10 
martie, muncitorii și tehnicienii de 
aici au produs peste prevederile

„sănAt

turii, sculpturii, graficii, scenogra
fiei și artelor decorative aplicate. 
Expoziția bienală se va desfășura 
astfel : mai-iunie — expoziții ale 
cercurilor de artă plastică din între
prinderi, instituții și case de cultu
ră ; iulie-august — expoziții raio
nale de artă plastică ; septembrie- 
octombrie — expoziții regionale, iar 
în luna decembrie se va organiza la 
București Expoziția republicană.

(Agerpres)

planului 81 000 sticle de ulei îmbute
liat și 50 000 litri de uleiuri brute. In 
aceeași perioadă, productivitatea 
muncii a crescut cu 1,57 la sută față 
de sarcina prevăzută, iar calitatea 
produselor s-a îmbunătățit simțitor. 
Printre cei care s-au evidențiat în 
întrecerea socialistă se numără 
Ștefan Cozac, Costan Emeric și Au
relia Petiuș.

A T E A‘‘
IN DELTA

Pe pontonul înfășurat in cețuri, 
zbirnii telefonul. Un marinar ridică 
receptorul, urmă o scurtă conversație, 
apoi in apropiatele minute se auzi in 
intuneric, mai mult se ghici, o for
fotă surdă. Scurte și energice comenzi 
marinărești. Vibrație de motor. O si
luetă punctată de citeva lumini se 
desprinse de chei și dispăru prin bur
nița.

Celor cinci de pe vasul care pără
sise atit de grăbit Tulcea le stăteau 
in la/a cițiva zeci de kilometri pină 
la Periprava, așezare din apropierea 
mării. Și, mai ales, le stătea in fafă 
o noapte bintuită de cețuri, dm ace
lea care fac aproape imposibilă na
vigația. Nimic, insă, nu i-ar h putut 
întoarce dm drum pe cei cinci (căpi
tanul, ăiecanicul-șel, ajutorul-mecamc 
și doi marinari), angajați intr-o luptă 
cu orele și minutele. In luptă : viața 
unui om.

La capătul acelei nopfi albe, de-a 
lungul căreia nava ,,Sanitarul" a stră
bătut unul dintre cele mai lungi dru
muri din cuprinsul Deltei, un pescar 
adus din Periprava dormea somn 
fără vise pe un pal al spitalului din 
Tulcea. Bisturiul scosese in afara pe
ricolului viața amenințată de ulcer 
perforat. Două intervenții in aceeași 
noapte ; chirurgicală și marinărească.

Răsfoit, jurnalul de bord dă la ivea
lă, în lumina amintirilor celor cinci, 
episoade dramatice. O notație banală, 
consemnarea modestă a unei rute, as
cund pagini de înaltă tensiune. Tot un 
telefon, tot intr-o noapte, aducea ști
rea precipitată că undeva, intr-un colț 
de Deltă, e primejduită o naștere. 
Doctorul de la Chilia Veche consta
tase o sarcină transverse. Doar un 
specialist ar mai fi putut să salveze 
mama și așteptatul copil.

Nu mai erau cinci. Erau șase. S-a 
îmbarcat și un medic specialist, 
Gheorghe Rușa. Nava e o policlinică 
plutitoare, miniaturală. Aparat Roent
gen, masă ginecologică, sală de ste
rilizare, medicamente. Firește, condi
țiile de pe vas nu sînt cele din spital. 
Dar cind sînt urgențe I La miezul 
nopții, pe vas a început operația. Unul 
singur opera : doctorul. Asistat, insă, 
de prezența discretă și devotată a 
marinarilor. Cearșafuri, apă caldă, pro
soape treceau prin mîinile obișnuite 
cu timona.

— Am fost nașii băiatului, conchi
de modest căpitanul Tănase Achimov.

Te gîndești : ce s-ar fi inlîmplat o- 
dinioară cu pescarul din Periprava, cu 
mama și copilul din Chilia Veche ?

„Sănătatea" și „Sanitarul" străbat 
Delta de la un capăt la celălalt, na- 
vigînd în alb. Albă este culoarea ce
lor două vase, hala' de doctor ; un 
alb tonic, mesaj al grijii lață de om, 
st'ăbate pină in cele mai risipite un
ghere ale împărăției apelor. „Salvări" 
de un fel deosebit. Aici, unde nu pă
trunde mașina. Iar cind îngheață Du
nărea I Cind sloiurile alcătuiesc o ba
rieră de nefrecut ? Planează asupra 
Deltei avionul și elicopterul.

Răsfoiesc, în continuare, jurnalul de 
bord. Oameni redați vieții. Cazuri 
dramatice. Momente de vîrf Dar din
colo de senzaționalul și de umanita
tea diverselor episoade, se află o ac
tivitate statornică și tenace, de ve
ghere a sănătății oamenilor. Mai pu
țin spectaculoase prin epica lor, se 
impun acțiunile de lungă durată și de 
mare întindere. Sini caravanele. O 
întreagă echipă de medici, de toate 
specialitățile, se îmbarcă periodic pe 
navele albe.

La Caraorman, la Isaccea sau Lelea 
(spicuiesc doar dintre ultimele ple
cări) ei merg să asigure controlul pe
riodic al sănătății oamenilor din Del
tă. Erau in trecut doar doi medici in 
tot acest uriaș căuș de pămînturi și 
ape. Sînt astăzi șase circumscripții 
sanitare slujite de zeci de cadre su
perioare și medii. In Sfintu Gheor
ghe, lipsit odinioară de orice 
asistență, ființează acum un dispen
sar, o casă de nașteri, un staționar 
de copii, un punct-laborator. Și totuși, 
în afara acestei rețele mereu mai 
bine dotate, sin' trimise pe mișcătoa
rele cărări caravanele. Pe grinduri 
călcate cîndva doar de mistreți flutu
ră halatele albe. Echipe ale Institutu
lui de medicină internă și ale Insti
tutului de medicină din lași au între
prins laborioase acțiuni de depistare 
și de tratament. Fișa medicală și jur
nalul de bord sînt completate cu 
aceeași cerneală.

Pe un ponton zbîrnîie telefonul. Un 
marinar...

Victor VINTU

Constructorii bucureșteni lucrează în prezent la aproape 11 000 de 
apartamente prevăzute a fi date în folosință pînă la sfîrșitul anului. 
Zilele acestea vor intra în execuție ultimele 920 de apartamente din pla
nul pe 1965. Printre ansamblurile de locuințe începute de curînd se nu
mără și cel din cartierul Militari, care va cuprinde trei microraioane 
însumînd 6 240 de garsoniere și apartamente pînă la 4 camere, diferite 
construcții social-culturale. în fotografie : noi locuințe în cartierul 

Giurgiului

U
n domeniu care solicită 
în mod deosebit ansam
blul de însușiri ale omului 
înaintat este tehnica nouă. 
Avem azi numeroase în

treprinderi dotate cu mașini și 
utilaje la cel mai înalt ni
vel ; aproape nu există fabri
că sau uzină în care, în ulti
mii ani, să nu se fi făcut pe scară 
largă reutilări și modernizări. întreg 
acest ansamblu, pe care îl reuneș
te termenul generic de „tehnică 
nouă", cere din partea tuturor, și 
în primul rînd din partea comuniș
tilor, un efort continuu de perfec
ționare a calificării, de însușire a 
tuturor „secretelor" tehnicii con
temporane, o atitudine creatoare și 
militantă pentru nou, o grijă conti
nuă pentru buna întreținere și fo
losire a utilajelor în care au fost 
investite mari sume de bani.

Fabrica de țevi sudate din Ca
pitală. Exemplul înaintat pe care 
îl oferă comuniștii de aici a insu
flat întregului colectiv o atitudine 
plină de răspundere față de tehni
ca nouă cu care e înzestrată între
prinderea. Nu întîmplător aici s-a 
reușit o depășire apreciabilă a ca
pacităților proiectate — de la 
18 000 la 25 000 tone anual pentru 
fiecare linie de fabricație. Comu
niștii din uzină s-au deprins să 
ceară mult unul de la celălalt și, în 
felul acesta, au căpătat autoritatea 
să pună în fața întregului colectiv 
țeluri din ce în ce mai înalte. Pen
tru ei tehnica nouă a devenit un 
stimulent la gîndire și muncă crea

toare. „Dacă te mulțumești doar să 
te minunezi de ea și nu te strădu- 
iești s-o stăpînești, apoi nici ea nu 
te slujește ca lumea" — spunea 
despre tehnica modernă, într-o a- 
dunare a organizației de bază de 
aici, tovarășul Tiberiu Pop.

La Tiberiu Pop efervescența 
creatoare nu se manifestă zgomo
tos. Aici, în întreprindere, e cunos
cut ca un om tăcut, preocupat de 
cîte o idee nouă. Lucrează de vreun 
an și jumătate ca șef al echipei de 

A cunoaște și a crea
întreținere a unor utilaje de mare 
tehnicitate ca electrovalvele și re- 
ductoarele. Din momentul cînd i s-a 
încredințat această muncă, nu s-a 
mulțumit cu îndeplinirea sarcinilor 
obișnuite, de fiecare zi : a început 
din proprie inițiativă studierea 
atentă a întregului angrenaj al 
fabricii — pas cu pas. Deoa
rece în scurt timp și-a însușit 
o cunoaștere profundă a „mărun 
taielor" acestor organisme compli 
cate, t s-a încredințat conducerea 
unei echipe de muncitori care a 
contribuit la montarea celei de-a 
doua linii de fabricație. Montarea 
a decurs nu numai fără cusur, dar 

și într-un timp mai scurt decît la 
prima linie.

La un moment dat l-a nemulțu
mit un amănunt : potrivit proiectu
lui, după sudare și tăiere, mașina 
trebuia să se oprească pentru în
depărtarea fiecărei țevi. Se pier
deau minute prețioase. S-a frămîn- 
tat, a cercetat, s-a sfătuit cu ingi
nerii și, împreună cu alți doi mun
citori, a realizat o invenție ce adu
ce mari economii de timp și bani 
— aruncătoare care, folosind insta

lația hidraulică a mașinii, îndepăr
tează pe moment țeava debitată.

A manifesta exigență înseamnă 
nu numai a pune oamenilor crite
rii și cerințe înalte, ci și a-i ajuta 
să le facă fată. Nu-i de ajuns să 
ceri omului să „fie la înălțime' în 
toate domeniile producției, trebuie 
să-l sprijini în ridicarea continuă 
a calificării, să creezi o asemenea 
atmosferă în care rămînerea în 
urmă a unuia să nu lase indiierenl 
pe nimeni. Spre asemenea reflecții 
m-a îndemnat cunoașterea activi
tății unor organizații de bază de la 
fabrica „Flacăra roșie' din Capi
tală.

Dumitru Păun, secretarul organi
zației de bază a secției creație și 
croit încălțăminte de la această fa
brică, vorbește cu vizibilă mîndrie 
despre numărul mare de fruntași și 
evidențiați în producție în cadrul 
secției, iar printre aceștia citează 
un număr apreciabil de comuniști. 
Cînd l-am întrebat însă ce se mai 
aude cu Maria Irimescu-Vătafu, 
care acum cinci-șase ani cîștigase 
locul întîi la citeva concursuri de 

croit pe țară, mi-a dat un răspuns 
deloc convingător :

— Știți, între timp Maria s-a că
sătorit... Au venit greutățile gospo
dăriei... De vreo trei ani lucrează 
la controlul tehnic de calitate. Aici 
e mai greu de văzut care e frun
taș. Dar se descurcă...

Am stat de vorbă cu tovarășa 
Maria Irimescu-Vătafu. într-adevăr, 
căsnicia, copilul i-au pus probleme 
noi de viață, mai dificile. Dar nu e 
mai puțin adevărat că, în ultimii 
ani, de cînd a terminat școala pro
fesională, n-a mai urmat nici un 
curs de ridicare a calificării, cu 
toate că ar fi vrut s-o facă. Dacă 

imediat după terminarea școlii, cu 
cunoștințele pe care le căpătase și 
cu talentul ei, izbutise să facă față 
cu cinste cerințelor de atunci ale 
producției, astăzi simte ea înseși 
că anumite aspecte noi o depă
șesc.

Lipsa unei mai accentuate preo
cupări educative in această pri
vință am întîlnit-o și într-un alt caz 
din cadrul aceleiași organizații. E 
vorba tot de un fruntaș în produc
ție, despre care s-a scris mult în 
presă cu prilejul concursurilor de 
croit. Lucrează și azi la fel de bine, 
poate chiar mai bine decît în anii 
trecuți. Rămînerea în urmă s-a ma
nifestat însă în altă direcție, pe pla
nul atitudinii față de sarcini. Cînd 
i s-a propus să preia funcția de 
brigadier al unei benzi de croit, 
M. A. a ezitat. Motivele reale con
stau în faptul că preluarea acestei 
funcții ar fi însemnat un spor de 
răspundere. Organizația de bază 
nu l-a ajutat să înțeleagă că pe un 
comunist îl caracterizează înainte 
de orice punerea pe primul plan a 
inteiesului general.

Oameni pentru care a fi înaintat 
înseamnă a sluji interesul obștesc, 
a cunoaște și a crea, a stăpîni la 
perfecție toate tainele tehnicii și a 
o duce necontenit înainte, în- 
tîlnești în număr mare printre 
comuniștii din întreprinderi. Pen
tru că în nici o altă împrejurare 
nu se relevă mai pregnant ca în 
muncă, în producție, trăsăturile de 
om înaintat ale comunistului.

Victor BÎRLADEANU

r
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i flrtl - -- ■£■ \ ERAM BĂRBATUL CARE...

Construim Foto : V. Polizache

de G. CALINESCU

Eram bărbatul care-n singurătăți petrece, 
Ca vulturul pleșuv pitit în stînca rece. 
Nesuferind cîmpia fugeam de cel de Jos, 
Băteam din aripi iute spre muntele sticlos, 
Și peste creste ninse făcînd ocoluri rare 
Granitul mohorît îl apucam în gheare; 
Să scriu pe cer elipse eu mă credeam ales, 
Pe sus scoteam un țipăt de nimeni înțeles.

Cînd coama-mi străluci la tîmple sideral, 
Mă coborî! în vale ca un Vlrgil pe cal 
Cu lira într-o mînă, cu hățurile-ntr-alta, 
Unde foșnește griul sau așchii scoate dalta,

Din volumul „Lauda lucrurilor", apărut în 1963.

Strînsei in spume frîul, făcui la oameni semn 
Cum să arunce coasa, cum să cioplească-n lemn. 
Cîntam. Dar prea departe de ei ședeam în șa, 
Din gura mea un murmur nedeslușit ieșea.

Descălecai. Le-am zis : tn obște mă prenumăr, 
Lăsați-mă bușteanul să-I țin și eu pe umăr, 
Din moară să scot sacii, albit tot de făină, 
Să trag cu voi din baltă de pește plasa plină. 
Veghea-voi turma noastră-n ocolul de nuiele, 
Cu plumb și cu mistrie urca-mă-voi pe schele. 
Frățește mi-au strîns mîna : — Tovarăș fii cu noi, 
Un fluier simplu taie-ți și fă-ne cînturi noi.

ACTUALITATEA CULTURALA
PREMIERE TEATRALE
Teatrul de Comedie a pus în sce

nă piesa „Troilus și Cresida" de 
Shakespeare. Regia spectacolului 
este semnată de D. Esrig iar sceno
grafia de Ion Popescu-Udriște. Aran
jamentele muzicale : ing. Dan Iones- 
cu. în distribuție : Sanda Toma, Flo
rin Scărlătescu, Iurie Darie, Grigore 
Gonța, Dem. Rădulescu, Gh. Dinică, 
Mircea Albulescu, Mihai Pălădescu, 
Marin Moraru. Dumitru Rucăreanu, 
Mircea Șeptilici, Costel . Constanti- 
nescu, Mircoa Constantinescu, Val. 
Plătăreanu, Dumitru Chesa, Gh. Crîș- 
maru, Vasilica Tastaman, Iarina De- 
mian, Consuela Roșu.

Succesul :
unui turneu muzical
în cadrul schimburilor cultu

rale dintre țara noastră șt R. P. 
Polonă, dirijorul Mircea Basarab, 
maestru emerit al artei din R. P. 
Romînă, a întreprins un turneu de 
o lună în orașele Varșovia, 
Lodz, Cracovia, Bydgoszcz și 
Torun. Dirijînd lucrări de Beetho
ven, Brahms, Ceaikovski, Rahma- 
ninov, Honneger, Maessien, Mir
cea Basarab, Zeno Vancea și al
ții, artistul romîn a reușit să-și 
cîștige prețuirea publicului, care 
l-a răsplătit cu îndelungi aplauze.

Astfel, în ziarul '„Dziennik Pols- 
ki", din Cracovia, criticul muzical 
Adam Walacinski sublinia „a- 
dînca muzicalitate, meșteșugul cu 
desăvîrșire stăpînit și tempera
mentul spontan, îmbinate extrem 
de armonios în persoana acestui 
dirijor", precum și faptul că „o- 
pera lui Respighi, „Pinii din 
Roma", plină de efect, a dat po
sibilitate lui Basarab să strălu
cească prin virtuozitatea sa diri
jorală". Despre interpretarea Sim
foniei a VIII-a de Beethoven, zia
rul scria : „Basarab a dirijat-o în 
tempi destul de pronunțați, ascu
țind contururile ritmice ale terne
lor. Interpretarea sa a evidențiat 
în mod excelent echilibrul, clasic 
în perfecțiunea lui, al tuturor e- 
lementelor acestei simfonii. Ziarul

FOILETON

Pantofi pentru sultan

La Teatrul „C. I. Nottara" a avut loc 
premiera spectacolului „Colombe" 
de Jean Anouilh, în direcția de 
scenă a Sandei Mânu. Decorurile 
sînt realizate de Mircea Marosin iar 
costumele de Olga Scorțeanu. Ilus
trația muzicală : Lucian Ionescu. Dis
tribuția spectacolului cuprinde pe 
Natașa Alexandra, Marieta Rare?, 
Rodica Tapalagă, Elena Caragiu. 
Aurel Rogalski, Ion Dichiseanu, Con
stantin Brezeanu, Val Săndulescu, 
Cristea Avram, Mihai Heroveanu, 
Alex. Drăgan, Ștefan Iordache, Gh. 
Turcanu și Andrei Bursaci.

elogiază, în continuare, măies
tria cu care Zeno Vancea a tra
tat simfonic în „Tripticul" său 
teme de inspirație populară.

Publicul, îndeosebi cel varșo- 
vian, l-a aplaudat pe Mircea Ba
sarab nu numai ca dirijor, dar și 
în calitate de compozitor. Au fost 
prezentate în concerte „Variațiile 
simfonice pentru orchestră" des
pre care Jozef Kanski scria în 
„Trybuna Ludu" : „Este o lucrare 
valoroasă, bine construită, care 
se încheie cu o fugă plină de e- 
fect". In continuare, cronicarul 
muzical adăuga : „Mlrcea Basa
rab, împreună cu orchestra filar
monicii naționale din Varșovia, a 
acompaniat excelent pe pianistul 
sovietic Flier, obținînd din par
tea orchestrei o serie de detalii 
interesante ; concertul lui Rahma- 
ninov s-a transformat, pe alocuri 
— asta corespunzînd poate chiar 
intențiilor compozitorului — într-o 
simfonie concertantă".

Despre concertul din Lodz, zia
rul „Glos Robotniczy" scria : 
„Trăim un sentiment de mîndrie 
pentru orchestra noastră care a 
dat, sub conducerea dijijorului 
romîn, unul dintre cele mai bune 
concerte din lunga ei activitate".

Gh. GHEORGHIȚA
Varșovia

Concertele 
săptăminii viitoare

ATENEUL R. P. ROMÎNE, vineri 
19, ora 20 — Concert al Orchestrei 
simfonice a Cinematografiei sub con
ducerea dirijorului Eduard Fischer 
(R. S. Cehoslovacă). In program: Va- 
riațiuni simfonice de Kalabis (primă 
audiție); Concertul pentru pian și or
chestră în La major (solist Horst Klein- 
schuster din Austria); Concertul pentru 
vioară și orchestră de Mihail Andricu 
(primă audiție, solist Virgil Pap) și 
Concertul pentru orchestră de Bartok.

Sîmbătă 20, ora 20 — Concert dat 
de Orchestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu“. Dirijează Fritz Mah
ler (S.U.A.). Programul cuprinde Sim
fonia I de Beethoven și Simfonia a 
V-a de Gustav Mahler. Concertul se va 
repeta duminică 21, Ia ora 11.

STUDIOUL RADIOTELEVIZIUNII. 
Joi 18, ora 19,50 — Concert al Orches
trei simfonice a Radioteleviziunii sub 
conducerea lui Emanoil Elenescu. în 
program : Simfonia I de Darius Mil
haud (primă audiție publică); Concer
tul nr. 2 în fa minor pentru pian și 
orchestră de Chopin (-solistă —. Magda 
Tagliafero din Franța); Variațiuni sim
fonice de Theodor Grigoriu pe un cîn- 
tec de Anton Pann.

FILME NOI
PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR - pro

ducție a studioului „București*'. Scena
riul: Titus Popovici, după romanul cu a- 
celași titlu de Livtu Rebreanu. Regia — Li- 
viu Ciulei; imaginea — Ovidiu Gologan; 
muzica — Theodor Grigoriu; decoruri — 
Giulio Tincu ; costume — Ovidiu Bubu- 
lac ; sunetul — <ng. A. Salamanian. In 
distribufie : Victor Rebengiuc, Liviu Ciu
lei, Ștefan Ciubotărașu, Kovăcs Gydrgy, 
Ana Szeles, Gina Patrichi, Andrei Csiky, 
Emeric Schaffer, Costache Antoniu, Emil 
Boita, Laszlo Kiss, Nicolae Tomazoglu, 
Constantin Brezeanu, Ion Caramitru, 
George Aurelian, Angela Moldovan, Ma
riana Mihuf, Mihai Mereufa, Valeriu Ar- 
năutu și alfii.

PĂȚANIILE LUI TOLIA KLIUKVIN — 
producție a studioului sovietic „Maxim 
Gorki" după o povestire de N. Nosov. 
Regia: Viktor Eisîmont. In distribuție: An
drei Filatov, R. Borokov, T. Pelțer, B. No
vikov, S Filippov, S. Haritonova.

SPĂRGĂTORUL — film tehnicolor pe 
ecran lat realizat în studiourile engleze. 
Regia: Peter Graham Scott. Interpreți: 
Charlie Drake, George Sanders, Denis 
Price, Nyree Dawn Porter, Eddie Byrne, 
Herbert Percy, Geoffrey Keen etc.

PARISUL VESEL — film de desene a- 
nimate realizat în studiourile nord-ame- 
ricane U.P.A. Regia: Abe Nevitow,

Sir Mtor și patriot mare
Personalitate strălucita, George 

Călinescu a fost încă de la începu
tul activității sale și pînă în ulti
mele zile ale bogatei lui vieți, me
reu prezent în cultura romînească. 
De la articolele publicate între cele 
două războaie mondiale în „Ade
vărul literar și artistic" și „Viața 
Romînească", precum și în „Jurna
lul literar", revistă pe care a în
temeiat-o și a condus-o, pînă la 
săptămînala „Cronică a optimis
tului" din ultimii apii, G. Călinescu 
a însoțit cu un comentariu de o 
înaltă ținută intelectuală și cetă
țenească evoluția culturii și socie
tății romînești contemporane.

A fost un adevărat intelectual și 
patriot cetățean însuflețit de opti
mismul zilelor noastre. Ales, după 
eliberare, deputat al Marii Adunări 
Naționale, a militat, prin cuvîntări 
memorabile și prin scris pentru 
propășirea culturii socialiste în pa
tria noastră. întrunind în aceeași 
personalitate pe scriitorul multila
teral și pe profesorul universitar de 
mare prestigiu, George Călinescu 
a fost o înaltă conștiință cetățe
nească.

Și-a exprimat deschis atașamen
tul și deplina sa adeziung la opera 
de construcție a socialismului. A 
mărturisit necontenit integrarea sa 
entuziastă în munca întregului po
por pentru făurirea vieții noi. A fost 
om al zilei de astăzi și cu privirea 
sa îndrăzneață a scrutat viitorul 
pentru zidirea căruia și-a dat toată 
vigoarea talentului său excepțio
nal : „Sînt tînăr — spunea în 1963 
— mă recunosc în cei tineri ca
re-mi vorbesc de ziua de azi și de 
mîine". Acest spirit s-a răsfrînt a- 
supra întregii sale opere care a 
căpătat în anii noștri o cuprinză
toare perspectivă ideologică. De la 
publicistică și pînă la marile con
strucții epice, de la versuri pînă la 
amplele monografii, tot ce a scris 
George Călinescu în acești două
zeci de ani poartă amprenta suflu
lui nou care desăvîrșește și ridică 
pe o nouă treaptă spiritul demo
cratic, generos, al operei sale din 
Irecut. „Trăim vremuri mari, să ne 
silim a\fi pe măsura lor" sînt cu
vintele sale spuse în anii din urmă

Elegie
Brațele ideilor
Le-ai adîncit în astre
Și rădăcinile în pirosferă 
Iluminînd cu aripile vaste,
De fulger, literele noastre 
într-un statornic început de eră. 
încovoiat pe cărți
C-un plug de platină
Le-ai răscolit lumina ce rămîne 
Ca o pădure-a vrajei
Ce-n noi nu se mai clatină
Sub soarele scripturilor romîne. 
Și geniul, și grijile mărunte

Le-ai contopit în raza
Luceafăruiui-frate
Apropiat cu tine de fiecare frunte
Și așezat pe vatra
De palme mari, crăpate.
Cînd bărbătesc !e-ai strîns, înfrigurat,
De arșița încrederii, frățească, 
în fiecare deget un fluier ți-ai crestat 
Noi cîntece grăbind să înflorească.
Un înțelept cu zîmbet de copil,
O aprigă furtună de candoare, 
Șuvoi de-ozon într-un văzduh fertil 
Deasupra-acestei țări nemuritoare.

Ion BRAD

de acad. Al. ROSETTI

și necontenit ele vor răsuna în ini
mile noastre. O încununare a pro
fundului .atașament față de poporul 
și țara sa, față de socialism este 
scrisoarea prin care solicita intra
rea în rînduiiie Partidului Muncito
resc Romîn : „Așa cum am decla
rat și în public, m-am simțit tot
deauna în mijlocul Partidului Mun; 
citoresc Romîn și am luptat ca a- 
tare" ; iar în încheierea acestei 
scrisori arăta : „Nedorind altceva 
decît să servesc, îndrumat de parti
dul clasei muncitoare, voi fi mai de 
folos patriei noastre, a muncitori
lor".

Prin activitatea sa publicistică, 
de critic și istoric literar, începînd 
cu lucrările asupra Iui Mihai Emi
nescu, care constituie o culme a 
criticii literare, și continuînd cu ro
manele, versurile și lucrările sale 
de istorie literară, George Căli- 
nescu a ridicat cultura romînească 
pe înalte trepte și a contribui* la a- 
firmarea gîndirii noastre creatoare, 
atît în țară cît și în străinătate 
Cartea consacrată literaturii spa
niole este considerată de învățațil 
străini drept un aport remarcabil 
șl profund original în acest dome
niu. Ca și ea, studiile sale despre 
Horațiu, Tasso, Cervantes, Tolstoi, 
Cehov și alți mari clasici ai culturii 
universale reprezintă sinteze de o 
mare bogăție de idei asupra lite
raturii universale.

Studiile sale asupra vieții și o- 
perei lui Mihai Eminescu constituie 
lucrarea de bază pentru cunoaște
rea și interpretarea scrierilor poe
tului genial.

Pretutindeni, în orice domeniu de 
activitate în care s-a manifestat, 
aportul său a fost de primă însem
nătate. G. Călinescu a fost un u- 
manist în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului. Creator deosebit de înzes
trat, erudit cu o extrem de largă 
arie de cunoștințe, el s-a pronunțat 
de-a lungul anilor cu o strălucită 
competență asupra fenomenelor ar
tistice, politice, sociale.

Opera monumentală, Istoria lite

raturii romîne, este o lucrare unică 
în cultura noastră, care depășește 
tot ce s-a scris în această materie, 
în fața acestei cărți masive, citito
rul măsoară ou uimire timpul con
sacrat compunerii ei. Vin apoi con
siderațiile privind erudiția autoru
lui, și,'în sfîrșit, admirația pentru 
mintea cuprinzătoare care a con
ceput această lucrare, denumită cu 
drept cuvint „romanul literaturii 
romînești". Căci nu e vorba, în a- 
ceastă carte, de o expunere imper
sonală și rece, ci de o povestire 
caldă, inspirată, plină de elan vi
tal, scrisă de un savant dublat de 
un romancier de geniu, în care nu 
sînt înfățișate palide făpturi, ieșite 
din fișe neînsuflețite, c> eroi care 
făptuiesc lucruri mari- Și totul e 
scăldat într-o lumină clară, cu ca
racterizări pregnante și fericit for
mulate. Portretele de scriitori, în a- 
ceastă carte; sînt zugrăvite cu mînă 
de maestru. Istoria literaturii romî
ne, de G. Călinescu, este o carte 
do bază a culturii ronfînești.

Lectura versurilor sale constituie 
o reală desfătare : poezie la un 
înalt nivel artistic, reverii de fină 
calitate.

Romanele lui George Călinescu, 
„Enigma Otillei", „Bietul Ioanide", 
„Scrinul negru", vădind pe scriitorul 
de excepțională valoare, ocupă un 
loc de frunte în istoria literaturii 
romîne. El a creat o lume de per
sonaje care își trăiesc viața pro
prie șl pe care le regăsim la orice 
solicitare a memoriei.

A îmbogățit cultura noastră cu 
opere fundamentale Monografiile 
sale despre Ion Creangă, N. Fill- 
mon, Grigore Alexandrescu, vor tă- 
mîne ca expresia unui gînditor de 
o excepțională valoare, a unui cri
tic de o rară profunzime, de o sub
tilitate și intuiție artistică inegala
bile

Opera atît de vastă și de variată 
a lui George Călinescu constituie 
un bun de pteț al culturii romînești. 
încheiată, astăzi, prin dispariția 
prematură a autorului ei, ea ne a- 
pare ca un monument de granit, 
cu dimensiuni finite, ce-și găsește 
în mod firesc locul printre operele 
cele mai reprezentative ale geniu
lui romînesc.

U n

exemplu
G. Călinescu înțelegea creația cultu

rală ca o mare, ca o gravă învestitură. 
La el livrescul era o laudă a culturii, dar 
și a lucrurilor. Spiritul său trăia la o ten
siune așa de înaltă, încît seriozitatea sa 
nu era niciodată pedanta, iar erudiția a- 
tingea rezonanțe patetice, G. Călinescu 
a făcut imens pentru prestigiul ideii de 
cărturar, pe deasupra oricărui tehnicism 
minor. El a crezut mereu — și a de
monstrat — că pentru poporul nostru 
cultura este o vocație profundă. Prin 
G. Călinescu însăși limba ideilor a tre
buit să devină mai sonoră, mai presti
gioasă, mai aptă să iraducă tumultul ma
rilor gesturi creatoare

O astfel de personalitate nu încăpea 
în granițele unui gen determinat, la el 
critica literară era uri gest de mare ex
presie lirică.: oncît de exact ar fi scr!sr 
avea o respirație de poezie Privea în 
sus cu o încordare în același timp so
lemnă și ingenuă.

Gloria spre care ne învăța să tindem 
era conștiința unei mari responsabilități, 
în simplul act al lecturii ei punea o 
nobilă' exigență patriotică, lată ce scria, 
încă în 1939 : „A face bilanțul literaturii 
noastre, a cîntări și a stabil- valorile, a 
studia amănunțit toate rezervele noastre 
intelectuale, a le consemna în opere te
meinice, iată datoria intelectualului. A 
citi cu orgoliu, a se documenta, a se 
pune în situația de a răspunde oricărui 
străin : avem valor1 temeinice care sînt 
acestea și acestea, iată datoria cititorului. 
Nu exista .mare civilizație fără acest tel 
de mîndrie documentară".

Intelectualu* „visător de marea exis
tență" aparținea cetății, urmărind vibrant 
pașii sememlor sar pe drumurile progre
sului, soarta istorica a poporului său în
țelegea că socialismul cere entuziasm 
dar și precizie, De aceea era atent și la 
imediatul lucru'ilot de fiecare zi, din 
suma cărora se țese marea noastră înain
tare către viitor L-am însoțit o dată în
tr-un sat din regiunea București : îi uimea 
pe sătenu că-ora le era deputat, prin 
minuția cu care se interesa de mersul 
inițiativelor gospodăreșb și de muncile 
cîmpului De aceea versurile sale din 
ultimii an1 ating jneori o plenitudine ro
busta, care amintește de cîntecul rapso
zilor vechi.

G. Călinescu purta încredere civiliza
tei noastre într-un sens foarte adînc și 
nobil. L-am auzit. în ultimii ani, spunînd 
deseori ca de aici, de pe coordonatele 
noastre, sîntem mai structural aproape 
decît alte țări de veche cultură —
marile sensuri ale clasicismului ; ale cla
sicismului, înțeles în raționalitatea lui 
majoră, în vitalitatea lui solară

Era al cetății și în aceasta Sa nu ui
tăm, ca prototip al creatorului figurează 
în romanele sale un arhitect, Pentru ge
nerația noastră, G. Călinescu a fost un 
mare arhitect al spiritelor, un mare 
exemplu Fie ca sufletele noastre să se 
voiască mereu coloane drepte, ca în edi
ficiile visate de el : spre gloria acestui 
pămînt și a poporului care l-a dat pe 
,G. Călinescu.

Dan HAULICA
Faimosul sultan Baiazid-Fulgerul, 

care era necruțător cu cei ce nu-i 
îndeplineau dorințele, nu știu prin 
ce împrejurare a aflat că pe Șoseaua 
Giulești la numărul 128 B există-un 
cisrnar care tace niște încălțări atît 
de frumoase, incit îti este milă să 
le pui în picioare.

Auzind acestea, răposatul sultan 
a bătut depeșă la mai marele raialei 
Giulești: „Să mi se facă și mie de 
către cismaru) vostru o pereche de 
pantoli nr. 45".

Mai marele Giuleștiului a venit la 
bunicul stră-străbunicului meu, pen
tru că el era cismarul priceput.

— Meștere, Baiazid are nevoie de 
o pereche de pantofi. Dar urgent. 
Lași totul baltă și te apuci de ei.

— Să vină aici să-i iau măsură I
— Să vină un sultan la tine ?
— Dacă n-are nevoie de pantofi 

să nu vină. Eu nu lin prea muit să 
văd la fată un sultan.

Nu știu ce corespondentă s-a pur
tat între Baiazid și mai marele Giu
leștiului, însă cert este că după o bu
cată de vreme a venit sultanul pe 
Giulești și după ce bunicul stră-stră
bunicului meu i-a făcut o pereche de 
pantofi pe gustul lui, a rămas mul
țumit. S-a încălțat cu ei și a dat să 
plece. Bătrînul s-a ridicat de pe 
scaunul lui și a strigat spre Baiazid:

— Păi ti i-am făcut pe veresie ? 
Banii I

Acestea au fost ultimele lui cu
vinte. In loc de portofel, crudul sul

tan a scos un fel de sabie și l-a 
decapitat chiar în fata cismăriei.

★
Asta e povestea bunicului stră- 

străbunicului meu. Acum, pentru că 
tot sîntem aci, să vă spun și po
vestea mea, că am și eu o poveste 
cam asemănătoare.

Și eu sînt cisrnar Nu că mă laud, 
dar sînt mare specialist. Încălțările 
cele mai elegante, cele mai căutate, 
de mine sînt proiectate și chiar exe
cutate.

Lucrez la Fabrica de încălțăminte 
„Calapodul ideal'

Așadar, lucrez la sus-numita fabri
că unde îmi duc munca în mod con
știincios. Iau primă lunar. Pe merit.

Sînt mereu la panoul de onoare, 
se vorbește foarte des la statia de 
radioamplificare despre hărnicia 
mea și a colectivului pe care-l con
duc.

Atunci ? Ce necazuri am ?
Am o mare supărare. Asculta(i-o.
Cum spun, lucrez în atelierul de 

prototipuri. Ne batem capul tot 
timpul că creăm noi și noi modele. 
Cînd ne este lumea mai dragă, a- 
pa'e în pragul atelierului meu ingi
nerul șef sau meșterul cu o cunoș
tință de la direcția centrală, de la 
I.CT.I. raion, sau cu vreo rube
denie.

— îi faci dumnealui niște pantofi 
să te tină minte.

Și vărul, socrul, cumnatul, în 
sfîrșit vreo cunoștință, îmi vîră sub 

nas piciorul lui pentru a-i lua mă
sură. Cu superioritate însă, de, e 
rudă cu inginerul șef. Înghit în sec 
și iau măsură. In acest timp șeful 
mă avertizează că lucrarea este 
foarte urgentă. Dacă este nevoie, mă 
sfătuiește el, să rămîn cu cîtiva oa
meni și după program.

Dar ce, numai inginerul șef are 
rude ? Contabilul șef e orfan ? Sin
gur la părinți ? Cu tovarășul direc
tor e mai complicat. E din provincie. 
Lui îi vin rudele în vizită mai rar. 
Dar vin. Și în afară de asta, tova
rășul director mai are obligații și 
fa[ă de al(i directori, de la alte uni
tăți. Oameni sîntem 1

Și majoritatea acestor clien/i sînt 
foarte pretențioși. Dacă ai pus cum
va șiretul pantofilor cu un capăt mai 
lung și unul mai scurt și nu-i iese 
lui funda egală la înnodat, te pune 
să-l reglezi, el nu se apleacă. Și-l 
reglezi. Se poate altfel ? E doar în 
joc obrazul inginerului șef, al con
tabilului șet...

Eu am crescut zeci de specialiști. 
Unii chiar m-au întrecut: sînt res
ponsabili la cooperativele pentru în
călțăminte de comandă. De ce nu se 
duc clientii ăștia la ei, și vin la noi 
la fabrică ? De ce ? Or fi poate stră- 
strănepotii Iui Baiazid ? Să fie să
nătoși ! Chestia cu decapitarea nu se 
mai poartă...

Un cisrnar supărat 
pentru conf. Nicuță TANASE

TEATRE : Sala Palatului R. P. Romîne: 
N-avem centru înaintaș (spectacol pre
zentat de Teatrul Muncitoresc C.F.R. — 
orele 19,30). Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Iancu Jianu (orele 11) 
Madame Butterfly (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Tîrgul de fete (orele
10.30) , Lysistrata (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale- (sala Comedia) : 
Eminescu (orele 10), Inșir-te mărgărite 
(orele 15), Domnișoara Nastasia (orele
19.30) , (sala Studio): Patima de sub ulmi 
(orele 10), Intîlnire cu îngerul (orele 15), 
Să nu te joci cu dragostea (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie: Șeful sectorului su
flete (orele 10,30), Casa inimilor sfărî- 
mate (orele 15,30), Umbra (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Clipe de 
viață (orele 15 și 19,30). (sala Studio, str. 
Al. Sahia nr. 76 A): Fii cuminte. Cristo- 
for ! (orele 15 și 19 30). Teatrul ,.C. I. 
Nottara" (sala Magheru): Luna dezmoște
niților (orele 10), Este vinovată Corina ? 
(orele 15,30), Colombe (orele 19,30), (sala 
Studio) : Sonet» pentru o păpușă (orele
10.30) , Scandaloasa legătură (orele 10). 
3.3.3. (orele' 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. : Paharul cu apă (orele 19,30). 
Teatrul ,,Barbu Delavrancea“ (Șos. Ște
fan cel Mare nr. 34) : Stăpînul apelor 
(orele 20) Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 
16) : Sunet — Lumină — Imagine (orele
10.30) , Vulpile (orele 15,30), Andrea (orele
19.30) . Teatrul pentru copii (Str. Eremia 
Grigorescu nr. 24) : Un vis vesel (orele
10.30) , Harap Alb (orele 16). Teatrul evre
iesc de stat : Pofta vine... rîzînd (orele 
11), Croitorul fermecat (orele 20). Stu
dioul Institutului de artă teatrală și ci
nematografică ,,I. L. Caragiale" (Str. 30 
Decembrie nr. 9): Tn lumea apelor (orele 
15), Anna Christie (oro’e 29). Teatrul 
„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei nr.

TEATRE • CINEMA © TELEVIZIUNE
50) : Katia și crocodilul (orele 11), Dru
mul piperului (orele 16), (sala din Str. 
Academiei nr. 18) : Băiatul și vîntul 
(orele 11), Eu și materia moartă (orele
20,30).  Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase'' 
(sala Savoy) : Revista dragostei (orele 11 
și orele 20), (sala Victoria) : Aventurile 
unei umbrele (orele 20). Ansamblul ar
tistic al C C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
Tinerețe (orele 20). Circul de stat : Se- 
lecțiuni de circ (spectacol pentru copii — 
orele 10,30), „Vitoșa“ — spectacol prezen
tat de circul din R. P. Bulgaria (orele 
16 și orele 20)

CINEMATOGRAFE : Soții în oraș : Re 
publica (9 15 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15)
Regina cîntecelor : Patria (8,45; 11; 13,30; 
16; 18,45; 21,30). București (9.30; 11.45; 14. 
16,30; 18,45- 21). Excelsior (10,15: 12,45; 
15,15; 17,45; 20,15) Feroviar (9; 11,30; 14. 
16,30; 19; 21,30), Melodia (9,15; 11,30; 14. 
16,30; 19 21,15) Modern (8.30; 10.45: 13; 
15,30; 17.45; 20) Mofturi 1900 : Buzești (11; 
13,45; 16; 18,15, 20,30), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Strigătul Corlei 1 Luceafărul (9;
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21). Festival (9; 
11,30; 14; 16,30: 19: 21,30). Zile de fior și 
ris : Carpați (10; 12; 14; 16). Legea și 
forța : Capitol (9,30; 11,45; 14: 16,30; 18,45; 
21) Patru fete într-o curte : Grivița (10: 
12; 16; 18.15; 20,30), Flacăra (11,30: 15.45; 
18; 20,15) Cine-i criminalul ? — cinema
scop : Victoria (10; 12; 14; 16,15; 18.30:
20,45). Giulești (10; 12,30; 15; 17,30; 20). 
Volga (9,45; 12: 14.15; 16.30: 18,45; 21) 
Tovarășii : Central (10; 12,30; 15,15; 18;
20.30) , Arta (15; 17 30; 20). Hatari (ambele 
serii) : Lumina (10; 13,15; 16.30: 20), Cotro- 
ceni (11; 15,30; 19) Intîlnire cu spionul : 
Union (16; 18,15; 20.30). Nevasta nr. 13 : 
Doina (8.30: 11,15: 13,30: 16; 18.30; 20.45), 
Aurora (9; 11.15: 13,30; 16; 18.30; 21). Arta 
(10; 12,15). 30 de ani de veselie : Timpuri

Noi (lu; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 18,45; 20,45). 
O stea cade din, cer — cinemascop : în
frățirea între popoare (9,45; 12.30; 16,30; 
18,30; 20,30) Lira (10,30; 14,15: 16.30. 18,45; 
21), Pacea (11; 14; 16; 18; 20). Paula cap
tivă : Cultural (15,30. 18; 20.30). Roșu și 
negru (ambele serii); Dacia (9,30; 13; 16.30; 
20), Bucegi (orele 10,30). Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) : Crîn- 
gași (10; 16; 19.45). Zborul întrerupt : Bu
cegi (14; 16,15. 18,30. 20.45). Titanic vals : 
Unirea (16: 18.15; 20.30). Popular (10,30; 16; 
18,30; 21). Un enoriaș ciudat : Tomis (10; 
12; 14; 16.15: 18,30; 20.45). Miorița (10: 12; 
14. 16,15: 18.30- 20.45) Viață ușoară : Vitan 
(15. 17; 19: 20.45) Ah. Eva ! : Munca (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30, 18.30; 20.30). Cel mai
mare spectacol : Moșilor (10,30; 14,30; 
17,30; 20,30) A treia rachetă : Cosmos 
(15,30; 18. 20,30) Vremea paginilor : Vii
torul (15,30; 18; 20.30). La patru pași de 
infinit : Colentina (16; 18,15; 20.30) Săru
tul : Rahova (10; 16: 18,15; 20.30). Feren
tari (16; 18: 20): Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : Progresul (11.30: 14. 16,15; 
18,30; 20,45). Micul pescar — cinemascop : 
Flamura (10: 12; 16; 18; 20,15). Cartouche: 
cinemascop : Drumul Sării (9; 11,30; 15: 
17,30; 20).

TELEVIZIUNE . Orele 8,50 - Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Rețeta gospodinei 9,30 — Emisiunea pen
tru copii și tineretul școlar — Aventurile 
echipajului VaLVîrtej ■ Yeti, omul ză
pezilor (reluare) -- Telejurnalul pionie
rilor — Poșta copiilor. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. 14,00—16 — Campionatul 
mondial de hochei pe gheață : Suedia — 
R. S. Cehoslovacă. Transmisiune de la 
Tampere (Finlanda). în jurul orei 16,45 
—- Transmisiune de la Stadionul 23 
August din Capitală a reprizei a Il-a a 
întîlnirii de fotbal dintre echipele

steaua - știința Craiova. 17,30 — Re
luarea transmisiei din Finlanda Cam
pionatul mondial de hochei pe :
U.R.S.S — Canada 19.30 - Varietăți cu 
istorie — Emisiune de Eugen Mirea. Sașa 
Georgescu și Paul Urmuzescu 20.30 — 
Jurnalul televiziunii 20.45 - Partea a 
Il-a a emisiunii de varietăți Tn înche
iere : Buletin de știri, sport, buletin me
teorologic

Cum e vremea
Ieri in țara : Vremea s-a menținut 

frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab și a predominat 
din sectorul sud-est Temperatura ae
rului la orele 14 era cuprinsă între 
minus 4 grade la Joseni și 13 grade 
la Moldova Veche și Berzeas.bă. In 
București . Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul senin Vîntul a suflat slab 
din sectorul sud-est Temperatura 
maximă a atins 11 grade Timpul 
probabil pentru zilele de 15. !6 și n 
martie a c. In țară : Vremea conti
nuă să se încălzească. Cerul va fi va
riabil ș1 se va înnora treptat mai 
ales în jumătatea de vest a tării unde 
vor cădea ploi locale In rest ploi 
izolate. Vînt slab, pînă la potrivit din 
vest șt sud-vest. Temperatura în 
creștere, minimele vor fi cuprinse în
tre minus 2 grade și ,plus 8 grade Iar 
maximele între 8 grade șl 18 grade 
în București : Vremea continuă să se 
încălzească Cerul va fi variabil vînt 
slab, pînă la potrivit din sud-vest. 
Temperatura în creștere.
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In școală nouă

Acord romino - sovietic
privind livrarea de instalații energetice

BRAȘOV (coresp. „Scînteii").— 
Zilele acestea, în orașul Zărnești 
a fost dată în folosință noua clă
dire a școlii profesionale de pe 
lîngă Uzina „6 Martie". Localul 
are opt săli de clasă, săli de desen 
și de lectură, laborator, precum și 
atelier pentru practica elevilor

DRUMURI FORESTIERE
în pădurile regiunii Maramureș au 

fost construite în ultimii ani noi dru
muri forestiere a căror lungime depă
șește 320 km, creîndu-se astfel condiții 
pentru începerea exploatării lemnului 
din unele bazine greu accesibile — 
Lăpuș — Cavnic, Baicu — Țibleș, Rus- 
cova și altele. Noile căi de acces au 
înlesnit extinderea gradului de mecani

Din programul zilei
FOTBAL Prima etapă a returului : la București, pe stadionul

„23 August", începînd de la ora 14 — Progresul— 
Minerul Baia Mare și Steaua—Știința Craiova; meciurile din pro
vincie : Crișul Oradea—Dinamo București, C.S.M.S. Iași—Rapid Bucu
rești, Știința Cluj—Petrolul Ploiești, Dinamo Pitești—Farul Constanța 
și U.T. Arad—Steagul roșu Brașov.

în cadrul emisiunii „Sport și muzică", stațiile noastre de radio 
vor transmite pe programul I, începînd de la ora 15,30, aspecte de
la meciurile din București. Oradea, 
ecranele televizoarelor va putea fi 
lui Steaua—Știința Craiova.

VOLEI Progresul-Rapid (f) 
Steaua - Petrolul 

Ploiești (m) — în sala Giulești, 
de la ora 9,30 ; Dinamo București- 
Progresul (m), Dinamo Bucureștl- 
Ujpest Dozsa Budapesta (f) — în 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni", etapa a Il-a — la sala Di
namo, începînd de la ora 17.

BASCHET Voința București- 
Știința Constanța 

(f), Știința București-Steaua (m), 
Dinamo București-Știința Timișoa
ra (m), Constructorul-Progresul (f) 
și Aurul Brad-A.S.A. Bacău (m) — 
în sala Floreasca, de la ora 8 ; 
Progresul-Voința Satu Mare (m), 
Olimpia M.I.-Știința Craiova (m), 
Știința-Voința Oradea (f) — în 
sala Dinamo, de la ora 9,15. 

din anul I. Noua școală este dota
tă cu mobilier și utilaj modern : 
strunguri, mașini de rabotat, de 
frezat etc. Aici vor învăța a- 
proape 700 elevi pregătindu-se 
să devină strungari, frezori, rec
tificatori, sculeri-matrițeri. gal- 
vanizatori, electricieni etc. în fo
tografie : noul local al școlii.

zare a lucrărilor în pădure, ceea ce a 
contribuit la reducerea pierderilor de 
exploatare sub nivelul stabilit. Anul 
acesta vor fi construite drumuri auto- 
forestiere în masivele păduroase ale 
Maramureșului pe o distanță de peste 
100 km. Constructorilor de drumuri 
le-au fost puse la dispoziție noi uti
laje de înaltă productivitate.

Iași, Cluj și Arad. De asemenea, pe 
urmărită repriza secundă a meciu-

CROS Finalele campio- 
---------natului republican 

(începînd de la ora 10, pe traseul 
dintre Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii* și cartierul „Pa
jura").

RUGBI Prima etapă a
■--------- „Cupei tineretu

lui' : Știința Constructorul-Știința 
I.P.G.G., Știința Arhitectura-Clubul 
sportiv școlar (pe stadionul Tine
retului, de la ora 10,30).

ÎNOT „Cupa Primăverii' 
-------  — concurs rezer

vat copiilor sub 14 ani, organizat 
de clubul Steaua (la bazinul Flo
reasca, de la ora 9).

ATLETISM Etapa a III-a a 
------------- campionatului o- 

rășenesc de juniori (categoria I 
și a Xl-a) — în sala Floreasca II, 
de la ora 8.

Pentru oaspejii 
venifi la vînătoare

Numeroși vînători din Austria, 
Anglia, Elveția și R. F. Germană 
revin în fiecare an în Rominia pentru 
a participa la diferite partide ' de 
vînătoare. în sezonul de iarnă al 
acestui an, grupuri de vînători din 
Austria și R. F. Germană au luat 
parte la vînătoare de mistreți, fiind 
împușcați, cu acest prilej, exemplare 
ai căror colți depășesc lungimea de 
25 de cm. Pentru noul sezon locurile 
de vînătoare au fost prevăzute cu 
amenajările necesare, printre care 
observatoare înalte și colibe de vî
nătoare.

Competiții 
internaționale

• REZULTATE ÎN „CUPA CAM
PIONILOR EUROPENI". Handbal mas
culin: formația iugoslavă Medvesceak 
a cîștigat cu 21—11 partida retur cu 
campioana Danemarcei, Ajax Copen
haga. Handbaliștii iugoslavi s-au cali
ficat în finala competiției, urmînd să în- 
tîlnească la Lyon (Franța) pe cîștigă- 
toarea meciului Dinamo București — 
Grasshoppers Ziirich; volei feminin: la 
Saint Etienne, echipa bulgară Levski 
Sofia a dispus cu 3—0 de formația fran
ceză A. S. Lyon, calificîndu-se în semi
finalele „C.C.E.".

• în meci retur pentru preliminarii
le campionatului mondial de fotbal, 
Mexicul a dispus cu 2—0 de echipa 
S.U.A. Echipa Mexicului împreună cu 
reprezentativele Costa Ricăi și Jamai- 
cei își vor disputa calificarea în turneul 
final al campionatului.

• Sîmbătă la Hamburg, meciul a- 
mical de fotbal R. F. Germană — Ita
lia s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—0).

• La 24 aprilie își va începe turneul 
în U.R.S.S. echipa feminină de baschet 
a S.U.A. Baschetbalistele americane vor 
susține 5 meciuri.

• La Copenhaga, pugilistul ițalian 
Bruno Visintin și-a păstrat titlul de 
campion al Europei la cat. semimijlo- 
cie, învingîndu-1 prin k.o. în runda a 
11-a pe danezul Christian Christiansen.

• într-un meci disputat la Leipzig, 
selecționata feminină de handbal a R.D. 
Germane a învins reprezentativa Iugo
slaviei cu 5—4 (1—2).

La 13 martie, la Comitetul de 
stat pentru relațiile economice ex
terne de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., între guvernele 
U.R.S.S. și Republicii Populare Ro- 
mîne a fost semnat un acord în 
legătură cu livrarea de instalații și 
acordarea de asistență tehnică pen
tru realizarea părții ce-i revine 
Republicii Populare Romîne la con
strucția sistemului hidroenergetic și 
de navigație „Porțile de Fier".

Acordul prevede livrarea din 
Uniunea Sovietică în Republica 
Populară Romînă a trei grupuri hi
droenergetice complete cu o putere 
de 178 MW fiecare, a unor utilaje

Vizita delegației P. S. I. U. P.
Continuîndu-și vizita în țara 

noastră, delegația Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare, 
condusă de tovarășul Tullio Vechi- 
etti, secretar general al P.S.I.U.P., a 
sosit sîmbătă la Constanța. La ae
roport, oaspeții au fost întîmpinați 
de Vasile Vîlcu, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Dobrogea al P.M.R., și 
Petre Nicolae, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., președintele Sfatului

SESIUNE ȘTIINȚIFICA
La Iași au început sîmbătă lu

crările primei sesiuni ■ științifice a 
cadrelor didactice de la Institutul 
pedagogic de 3 ani din localitate,

Campionatul mondial de hochei

Fază din meciul U.R.S.S.—Cehoslovacia
Telefoto : U.P.I.-Agerpres

Ieri la Tampere (Finlanda), în 
penultima zi a campionatului mon
dial de hochei pe gheață s-au dispu
tat două dintre cele mai importante 
meciuri ale grupei A : U.R.S.S.—Ce
hoslovacia 3—1 (2—0 ; 0—0 ; 1—1) și 
Suedia—Canada 6—4 (1—1 ; 4—1 ; 
1—2). Prin intermediul televiziunii, 
ambele partide au putut fi urmă
rite în întregime de iubitorii hocheiu
lui din țara îțoastră.

Meciul zilei a lost susținut de e- 
chipele U.R.S.S. și Cehoslovaciei, 
principalele pretendente la titlu, am
bele neînvinse pînă ieri. La solici
tarea noastră, antrenorul Mihai Fla- 
maropol — care a urmărit, de ase
menea, partida în iața micului ecran 
— a spus următoarele : „Echipa so
vietică a făcut o partidă mare și, 
prin victoria obținută, este virtuală 
campioană. în prima repriză, în- 
tr-o perioadă cînd cehoslovacii a- 
v.eau pe teren doar 4 jucători, sovie
ticii și-au asigurat două puncte a- 

de construcții-montaj, precum și a 
unor subansamble și piese pentru 
trei grupuri hidroenergetice de a- 
ceeași putere care urmează să fie 
fabricate de către industria R. P. 
Romîne.

Acordul a fost semnat din însăr
cinarea guvernului U.R.S.S. de I. V. 
Arhipov, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru relațiile 
economice externe de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri ai U.R.S.S., și 
din însărcinarea guvernului R. P. 
Romîne de Nicolae Gheorghitț, ad
junct al ministrului minelor și 
energiei electrice.

(Agerpres)

popular al orașului Constanța. în 
cursul zilei, membrii delegației 
P.S.I.U.P. au vizitat stațiunea Ma
maia, Muzeul regional de arheologie 
din orașul Constanța, precum si 
stațiunile Eforie-sud și Eforie-nord. 
în vizitele făcute în regiunea Do
brogea delegația P.S.I.U.P. a fost 
însoțită de tovarășii Ghizela Vass și 
Ion Iliescu, șefi de secție la C.C. al 
P.M.R. Seara, delegația P.S.I.U.P. 
s-a înapoiat in Capitală.

la care participă ca invitați cadre 
didactice de la institute similare 
din diverse centre universitare din 
țară.

vans. Ei au jucat apoi destul de pru
dent, mai mult în apărare, fără a ne
glija însă contraatacurile. Cehii au 
atacat dezlănțuit. în repriza a treia 
ei au redus handicapul și se părea 
că vom asista chiar la o răsturnare 
de scor. Antrenorul Bozek a încer
cat o ultimă șansă, în ultimul minut : 
la o angajare în fața porții U.R.S.S. 
a înlocuit portarul cu un al șaselea 
jucător de cîmp, pentru ca astfel să 
atace supranumeric. Ideea, reco
mandabilă uneori, s-a dovedit de a- 
ceastă dată neinspirată : un fundaș 
advers a interceptat pucul și l-a tri
mis cu multă precizie în poarta ne
apărată a cehilor. La scorul de 3—1 
soarta meciului a devenit clară. 
Două lucruri de remarcat : ambele 
echipe au avut în fundași veritabili 
portari (este o cerință nu numai „la 
modă" în hochei, dar, cum s-a văzut, 
foarte utilă) și măiestria driblingului 
la majoritatea jucătorilor, la care pa
tinajul în sine pare fără secrete...".

DEZVĂLUIREA 
PLANULUI „PERICLE"

Dezvăluirea de către premierul 
Papandreu a planului „Pericle" 
este în prezent un eveniment cen
tral în viața politică a Greciei. 
Este vorba de planul elaborat de 
partidul de dreapta ERE pentru 
falsificarea alegerilor legislative 
din octombrie 1961, ceea ce a dus 
la prelungirea cu încă doi ani a 
guvernării acestui partid.

Se apreciază că premierul Pa
pandreu, care este și șeiul parti
dului de guvernămînt Uniunea de 
centru, ș-a văzut nevoit să dea 
publicității acest plan pentru a 
tempera criticile violente ale par
tidului ERE la adresa guvernului.

Potrivit presei ateniene de cen
tru și de stînga, operațiunea „Pe
ricle" a fost inițiată în anii 
1960—1961, cînd prestigiul guver
nului ERE scăzuse simțitor ca ur
mare a represiunilor și scan
dalurilor publice provocate de 
deturnarea fondurilor secrete ale 
ministerelor și de pagubele fi
nanciare pricinuite statului prin 
încheierea unor contracte du
bioase cu diferite societăți stră
ine. Perspectiva pierderii alegeri
lor devenise foarte reală pentru 
guvernul ERE, care, într-o ultimă 
încercare de a se menține la pu
tere, a recurs la un adevărat puci 
electoral.

Pentru realizarea puciului, ge
neralul Natzinas a fost însărcinat 
cu elaborarea susnumitului plan. 
Se prevedea crearea unei în
tregi rețele de organisme, condu
se de șefi politici și militari, 
precum și coordonarea acțiu
nilor aparatului de stat, armatei, 
gărzilor civile, organizațiilor de 
rezerviști și serviciului de ordine, 
în scopul asigurării cu orice preț 
a victoriei electorale a partidului 
ERE. Se preconizau măsuri pentru 
limitarea la minimum a număru
lui partizanilor „galbenilor" (Uni
unii de centru) și a „albaștrilor" 
(EDA), percheziționarea de către 
poliție a domiciliilor adepților a- 
cestora, supravegherea liderilor 
partidelor de opoziție, organizarea 
unei imense rețele de informatori. 
Amenințarea, intimidarea, folosi
rea armatei și jandarmeriei erau 
considerate ca metode electorale 
„normale" de către partidul de 
guvernămînt de atunci. Planul a 
fost aprobat de Statul Major al

Panică printre 
criminalii de război naziști

SAO PAULO 13 (Agerpres). — 
„Asasinarea criminalului de război 
Herbert Cukurs de către agenți mis
terioși și extinderea cercetărilor în
treprinse de Poliția internațională 
(Interpol) în statul Sao Paulo pare 
să fi stîrnit panică în rîndurile re- 
fugiaților germani din Brazilia, din
tre care sute au un trecut nazist 
compromițător" — transmite cores
pondentul din Brazilia al agenției 
France Presse. După cum arată 
agenția, numeroși foști naziști „în
cearcă acum să se pună la adăpost 
de, represalii și de anchetele poli
ției".

Ultima descoperire făcută este a- 
restarea în portul Santos a unui 
german, Alfred Trenker, aflat în po
sesia unui pașaport argentinean fals 
— pe numele Carlos Rodrigues — 
în momentul cînd încerca să se îm
barce pe o navă pentru a părăsi 
țara. în cursul anchetei s-a stabilit 
că Trenker era în realitate fostul o- 
fițer nazist S.S. Dieter Solemberg. 
El a relatat cum a fugit din Germa
nia la terminarea războiului și a a- 
juns în Brazilia după ce s-a ascuns 
mai întîi într-o mănăstire spaniolă 

armatei și apoi de premierul Ka
ramanlis.

Pentru finanțarea operațiunilor 
jandarmeriei și informatorilor au 
fost scoase din fondurile secrete 
ale ministerelor 5 600 000 drahme.

Paralel cu planul „Pericle', ge
neralul Gogusis, șef al serviciului 
de informații’ de pe lîngă preșe
dinție, a dat dispoziții să se ela-* 
boreze „un plan psihologic" în 
vederea valorificării tuturor fac
torilor posibili, care ar putea con
tribui la asigurarea victoriei elec
torale a partidului ERE.

Cu cinci săptămîni înaintea a- 
legerilor, la 21 septembrie 1961, 
cînd campania electorală urma 
să intre în faza finală, partidul 
ERE a publicat o declarație în 
care „dușmani" erau considerați 
nu numai „comuniștii și cei ce co
laborează cu ei", dar și „oricine 
rămîne neutru*. Forțele armate și 
jandarmeria au fost instruite să 
acționeze în acest sens.

Recent, un raport asupra planu
lui „Pericle" a fost prezentat în 
parlament de către generalul Lu- 
kakis. Această acțiune a fost ur
mată de publicarea unor extrase 
din procesele verbale ale orga
nismelor create pentru înfăptuirea i
planului. Ziarul guvernamental j
„Ta Nea" rezumă în felul următor 
Teacția conducerii partidului de 
dreapta ERE și ă presei sale la 
aceste dezvăluiri : „La început 
ERE a afirmat că planul privea o 
eventuală situație de război, nu 
alegerile. Textele oficiale și pro
cesele verbale publicate ul
terior... dezmint aceste afirmații. 
ERE a fost nevoit să abandoneze 
acest argument. Apoi, a declarat 
că planul „Pericle" avea drept 
principal obiectiv numai „lupta 
împotriva comunismului". Și acest 
argument a fost dat peste cap 
atît de textele oficiale, unde par
tizanii Uniunii de centru erau de
numiți „galbeni", cît și de reali
tatea dureroasă a alegerilor din 
1961*. ,

Premierul Papandreu a ordonat 
începerea unei anchete pentru (
clarificarea definitivă pe cale ju- ;
diciară a „afacerii Pericle*.

Constantin ALEXANDROAIE

Atena

în haine de călugăr. Solemberg a 
făcut și unele dezvăluiri privind si
tuația unor foști criminali de război 
naziști. Astfel, el a declarat că Mar
tin Borman, fostul locțiitor al lui 
Hitler, se găsește în prezent în Bra
zilia unde se ascunde sub un nume 
fals, după ce printr-o operație și-a 
schimbat complet fizionomia. Pe de 
altă parte, Solemberg a spus că s-a 
întîlnit de două ori în Paraguay cu 
Joseph Mengele, autorul sinistrelor 
experiențe medicale în lagărele de 
concentrare naziste, unde acesta 
„beneficiază de protecția regimului- 
Stroessner", și l-a revăzut în Uru- ir 
guay. j*

între timp, presa din Sao Paulo df 
anunțat că un fost colaborator al - 
dr. Werner von Braun la centrul 
german de construire de rachete, in- „î 
ginerul Hart Klarmann, care lucra 
din anul 1963 la o societate electro-... 
nică din Belo Horizonte, a fost ră
pit în chip misterios și sechestrat da- 
necunoscuți în 1964. El a fost regăi-,.-. 
sit cîtva timp mai tîrziu într-o stare 
de amnezie totală într-un sat din '1’ 
centrul Braziliei.

Un izvor

de mari venituri
(Urmare din pag. I-a) 

te (mai ales microelementele), îm
preună cu inginerul agronom al coo
perativei am făcut o soluție pe bază 
de îngrășăminte naturale. Rețeta 
prevede ca la 100 1 apă să se ames
tece 6 kg bălegar proaspăt de vacă, 
3 kg bălegar de oaie și 0,250 kg ce- 
Xj^ișă.

Cultivarea nutrețului verde se 
face în 14—15 cicluri anual, re- 
zultînd o cantitate totală de peste 
35 tone. Noi dăm 3—10 g de masă 
verde la pui, 15—20 g la găini și 50 
g la purcei. Folosirea nutrețului 
verde produs pe bază de soluții nu
tritive a făcut posibilă reducerea cu 5 
la sută a procentului de pierderi la 
pui ; sporul de creștere în greutate 
la purcei a fost mai mare cu 10—12 
la sută, producția de ouă la găini a 
crescut cu 20 la sută, iar procentul 
de ecloziune s-a mărit cu 5 la sută.

Cooperativa noastră produce și 
ouă pentru incubație. Preocuparea 
pentru asigurarea unei cantități și 
calități corespunzătoare a acestora 
începe încă din toamnă, cînd se a- 
leg păsările sănătoase, bine dezvol
tate, provenite de la seriile de pui 
din iarnă. Cu o lună înainte de în
ceperea sezonului de incubație, se 
verifică și se revizuiesc rațiile de 
hrană, care se echilibrează în pro
teine. săruri minerale, vitamine și, 
pe cît posibil, în microelemente. Se 
introduc furajele de origine anima
lă, nutreț verde etc.

Tot în sezonul de iarnă iluminăm 
artificial halele de păsări, cîte 
1,1/2 — 2 ore la mijlocul nopții, 
în acest timp găinile găsesc în 
hrănitoarele semiautomate ameste
cul de hrană, din care consumă la 
discreție. înainte de a se începe 
strîngerea ouălor pentru incubație, 
se face examenul păsărilor pentru 
depistarea tifozei. Incubația se des
fășoară pe baza unui plan minuțios 
întocmit pentru fiecare incubator și 
pe întreaga perioadă de lucru. La 
incubație se introduc numai ouă 
proaspete (cel mult 5—6 zile vechi
me), păstrate într-o cameră cu 
temperatură de 8—10° C.

în ce privește hrănirea și îngri
jirea puilor în primele săptămîni de 
viață, menționăm că rațiile sînt în
tocmite după normele cunoscute. în 
urmă cu doi ani, am încercat și 
apoi am generalizat scăderea tem
peraturii interioare în cotețele pen
tru pui, cu circa 2° C față de nor
mele recomandate. în prima săptă- 
mînă am menținut temperatura 
la 27—28° C, după care am scăzut 
cîte 2° în etapele următoare de 
vîrstă. Acest regim de încălzire 
îl aplicăm în lunile reci, la primele 
serii de pui. Urmărind cu atenție 
rezultatele date de această metodă, 
am observat că puii consumă canti
tăți mai mari de nutrețuri, se mișcă 
mai activ în puierniță, cresc mai vi- 
guroși.

Pină în luna mai întreținem puii 
în puiernițe închise, apoi aplicăm 
metoda creșterii păsărilor tinere pe 

lucerniere. Păsările întreținute pe 
lucerniere se dezvoltă viguros, sînt 
sănătoase, iar consumul de concen
trate se reduce cu 5—10 la sută.

O metodă avantajoasă este și în
crucișarea între rasele Sussex și 
Rhode Island, în ambele sensuri. în 
acest fel obținem pui cu o creștere 
mai rapidă în greutate. Această me
todă se aplică concomitent cu creș
terea în rasă pură, pentru asigurarea 
lotului de păsări matcă.

Căutînd pe toate căile să aplicăm 
în producție noile metode, am găsit 
mijloace pentru a valorifica mai bine 
furajele de care dispunem. Iată un 
exemplu. Gradul de consumabili- 
tate a uruielilor obținute prin site 
cu ochiuri mai mari e redus atît la 
păsări, cît și la porci. în scopul evi
tării acestui neajuns, în atelierul 
mecanic am confecționat un dispo
zitiv de cernere a uruielilor, care 
lucrează în agregat cu moara cu 
ciocane. S-a făcut și un ameste- 
cător de furaje concentrate cu șnec 
vertical, pentru a ușura munca în
grijitorilor și a realiza un amestec 
omogen.

Anul acesta, cooperativa noastră 
agricolă va scoate în incubatoarele 
proprii 100 000 pui, din care 15 000 
au și fost introduși în puiernițe, va 
livra, pe baza contractelor încheiate 
cu organizațiile de stat, 180 tone car
ne de porc, 94 tone carne de bovine 
îngrășate, un mare număr de ouă și 
alte produse, din valorificarea căro
ra va obține însemnate venituri bă
nești. Sîntem hotărîți să nu ne 
oprim la nivelul realizărilor din a- 
nu) trecut, ci să introducem în prac
tica de zi cu zi noi metode de 
muncă, pentru a crește și mai mult 
producția zootehnică, contribuind la 
întărirea cooperativei agricole, la 
bunăstarea membrilor ei și la îm
bunătățirea aprovizionării populației 
cu produse animale.

MARELE PREMIU AL DISCULUI 
PE 1965

La Paris a avut loc festivitatea de
cernării marelui premiu internațional 
al discului pe 1965 de către Acade
mia Charles Cros. Juriul a decernat 
20 de premii pentru diferite genuri de 
discuri (muzică simfonică, ușoară, so
liști și orchestre, operă etc.). Potrivit 
tradiției, au fost desemnate mai multe 
premii memoriale pentru discurile cu 
înregistrările unor cunoscuți interpreți 
de muzică simfonică și vocală din dife
rite țări, dispăruți din viață în ultimul 
timp. Dintre aceștia a primit premiul 
internațional pe 1965 și discul „O sea
ră la București", care cuprinde înregis
trări din repertoriul cîntăreței de 
muzică populară romînească Maria 
Tunase. Discul a fost imprimat de cu
noscuta casă de discuri din Franța „Le 
chant du monde".

CU 130 KM PE ORA

O dată cu intrarea în vigoare a 
graficului de vară de circulație a tre
nurilor, pe magistrala feroviară Ok- 
teabrskaia din U.R.S.S. va începe să 
circule cel mai rapid tren din Uniu
nea Sovietică. El va străbate distan
ta Leningrad — Moscova în numai 
4 ore și 49 de minute, cu o viteză 
medie de 130 km pe oră.

ÎN EPOCA DE PIATRA

O expediție a Universității din Mel
bourne, sub conducerea antropologu
lui Donald Thompson, a descoperit în 
deșertul Australiei centrale un mic 
trib de oameni care trăiesc ca în e- 
poca de piatră. Acești oameni își zic 
Bindibu și locuiesc într-o văgăună. Ei 
se hrănesc cu semințe, șopîrle și pă
sări. Atît bărbații cît și femeile tribu
lui umblă complet goi. Oamenii din

DE PRETUTINDENI
tribul Bindibu poartă asupra lor bețe 
de scormonit, măciuci, scuturi primi
tive, cuțite de piatră și pungi pentru 
adunat hrana. Uneori bățul de scor
monit este legat, cu ajutorul unor ten
doane de cangur, de o piatră în așa 
fel îneît bățul să poată fi folosit ca 
suliță. Expediția a constatat că limba 
tribului Bindibu este total diferită de 
toate cele 50 000 de dialecte ale 
băștinașilor din Australia, cunoscute 
pînă acum. Ei nu au șef de trib' și 
lucrează împreună într-o înțelegere 
deplină.

A FOST DESCOPERIT 
MORMÎNTUL LUI ARHIMEDE

Ziarul „Giornale d’Italia" anunță că 
un arheolog italian a descoperit, în a- 
propiere de Siracuza, mormîntul lui 
Arhimede. Descoperitorul, prof. Sal
vatore Ciancio, a declarat că, după o 
studiere atentă a acestui mormînt, ca
racteristicile sale coincid cu descrie
rea pe care a lăsat-o în acest sens 
Cicero. în anul 75 î.e.n., Cicero, care 
era chestor în Sicilia, ar fi descoperit 
la rîndul său mormîntul marelui ma
tematician și fizician siracuzan, care 
a murit în anul 212 î.e.n.

SALONUL INVENTATORILOR

în capitala Belgiei s-a deschis de 
curînd al 14-lea salon internațional al 
inventatorilor, în care sînt expuse 
peste 1 000 de invenții din 19 țări. 
Atenția vizitatorilor este reținută de 
numeroase exponate din domeniul 
automobilistic. O firmă italiană pre
zintă, de pildă, un nou sistem de a- 
larmă pentru șoferii de pe camioane. 

în momentul în care șoferul este cu
prins de somn, sau atenția îi este a- 
trasă în altă parte, și deci nu mai are 
siguranță pe volan, o sonerie puter
nică intră în acțiune, avertizîndu-1. 
De asemenea sînt expuse centuri de 
siguranță pentru protecția șoferului în 
cazul unei opriri bruște a mașinii.

Suscită interes și unele invenții pen
tru activitatea sportivă. Printre altele,

Ingineri din Cleveland (S.U.A.) au 
pus la punct o mașină electronică 
comandată prin celule fotoelectri- 
ce, capabilă să substituie mișcările 
antebrațului. în fotografie (cu ima
gini suprapuse redînd mișcarea 
mîinii): un tînăr avînd mîinile pa
ralizate se folosește de o asemenea 

instalație 

este expus un sistem de lansare me
canică a mingii de fotbal spre un a- 
numit unghi al porții.

La standul Belgiei poate fi observat 
un aparat, de dimensiunile unei por
tocale, care scoate sunete stri
dente cînd este rostogolit. Acest apa
rat este destinat spre a fi plasat în ca
lea răufăcătorilor care încearcă o 
spargere, jucînd rolul unui original 
semnal de alarmă.

CORNEEA ÎNLOCUITA 
CU DENTINA

După cum reiese din declarațiile di
rectorului spitalului San Giovanni din 
Roma, Antonio Bonâdîes, datorită unei 
operații de transplantare a glazurii 
dintelui pe*coinee, 40 de orbi și-au 
recăpătat vederea. Pînă în prezent se 
făceau transplantări de cornee de la 
persoane decedate. Prin metoda prof. 
Strampelli se poate înlocui corneea cu 
dentina — glazura transparentă care a- 
copeiă dinții și care are aceleași carac
teristici cu corneea. Avantajul este că 
dentina supraviețuiește mai mult, de
oarece este un țesut fără vascularizare. 
Un alt avantaj al acestei operații este 
că dentina, provenind de Ia persoana 
căreia f se face operația, se adaptează 
mai ușor noii funcții. Experiențele sînt 
în curs cu un număr foarte mare de 
pacienți.

„GARDEROBA" PENTRU COPII
într-un mare magazin din Miin- 

chen a luat ființă recent o „garde
robă" pentru copii. Mamele ve
nite după cumpărături își pot lăsa 
copiii într-o cameră special amenajată, 
unde o serie de supraveghetori au 
grijă de copii și îi distrează. Pentru 
înregistrarea copiilor sînt folosite fișe 
duble: una se agață de haina copi
lului, iar cealaltă se dă mamei pen
tru a-și recăpăta... copilul lăsat h 
garderobă.
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ARGENTINA Test în vederea
alegerilor generale

Astăzi, în Argentina au loc ale
geri pentru reînnoirea a jumătate 
dintre cele 192 de locuri din Ca
mera deputaților, precum și a par
lamentelor și consiliilor municipa
le din 23 de provincii. Partidul 
președintelui Arturo Illia, Uniunea 
civică radicală a poporului, dis
pune, în Camera deputaților, doar 
de 72 de locuri, ceea ce îl face să 
practice tranzacții cu grupările 
minoritare. El se prezintă în ale
gerile parlamentare cu speranța 
că va obține „un mic vot de în
credere", exprimat în sporirea nu
mărului de deputați ai partidului 
său. Dacă în alte împrejurări, ase
menea alegeri ar putea să aibă 
mai mult caracter de rutină, pa
norama politică complexă a țării 
în momentul de față îi conferă o 
considerabilă greutate. Aceste 
alegeri, la care iau parte nume
roase partide, reprezentînd o cifră 
record în istoria Argentinei, sînt 
apreciate de observatorii politici 
din Buenos Aires drept „o încer
care a forțelor" între partidul ra
dical al poporului aflat în prezent 
la putere și grupările 
concentrate în jurul 
„Uniunea populară".

După venirea sa la 
octombrie 1963, guvernul a trecut 
la adoptarea unor măsuri de li
chidare a efectelor unei înde
lungi perioade de instabilitate po
litică și de stagnare în mai toate 
sectoarele economice. Intre ele 
amintim anularea contractelor în
cheiate de fostul președinte Artu
ro Frondizi au societățile petrolie
re străine, care prejudiciau inte
resele naționale ale Argentinei, și 
acordarea dreptului de a exploa
ta petrolul unei societăți națio
nale. Totodată, stabilirea unor 
prețuri maximale la unele produ
se alimentare de bază a exerci
tat un rol de tampon în fața pro
cesului inflaționist, s-a bucurat 
de aprobarea maselor popujare. 
Aceste măsuri s-au izbit însă de 
ostilitatea magnaților comerciali, 
care nu erau interesați în frîna- 
rea speculei.

Pe alt plan, monopolurile străi
ne, mai ales nord-americane, le
zate de politica în domeniul pe
trolului, 
scopul de a-și redobîndi privile
giile. Iar acțiunile guvernului ar- 
gentinean — după cum apreciază 
presa de aici — s-au caracterizat 
prin șovăială, prin teamă de a 
proceda la pași hotărîți. Așa se 
explică faptul că o serie de mă
suri au rămas în stadiul intenții
lor, iar altele au nemulțumi! 
populația muncitoare datorită in
suficienței lor.

De mai mult timp, .stagnarea e- 
conomică și dificultățile financia
re au redevenit cap de afiș. Bu
getul federal pe exercițiul 1964—

peroniste 
partidului

putere, în

au trecut la acțiune în

1965, înaintat spre aprobare con
gresului încă în noiembrie trecut, 
înregistrează un deficit de apro
ximativ 150 miliarde de pesos, 
echivalent cu un miliard de do
lari. Acum două săptămîni Sena
tul a aprobat o lege amendament, 
autorizînd guvernul să emită 50 
miliarde de pesos — circa 330 mi
lioane de dolari la schimbul ofi
cial — pentru a plăti salariile res
tante ale funcționarilor publici. La 
23 februarie, adică la 17 luni du
pă anularea contractelor cu so
cietățile petroliere străine, s-au 
solicitat din nou serviciile între
prinderilor private.

Era firesc ca în aceste condiții 
dezbaterile electorale să aibă un 
pronunțat caracter economic : cu 
orice prilej candidații oficiali au 
dat asigurări că situația va fi în
dreptată în cel mai scurt timp și 
se refereau la cele cîteva reforme 
anunțate de guvern, dar deocam
dată nepuse în practică.

Chiar de la începutul campa
niei electorale, participarea pero- 
niștilor a fost unui din punctele 
cele mai discutate. Inițial, tribu
nalul electoral din Buenos Aires 
recunoscuse Uniunea populară 
peronistă drept „persoană juridi
că legală' cu drept de a partici
pa la alegeri în condiții de ega
litate cu alte partide. Ulterior, i 
s-a negat acest drept sub cîteva 
pretexte ridicole, ca apoi să se 
revină asupra hotărîrii, permițîn- 
du-se înscrierea candidaților pe- 
roniști cu condiția ca aceștia „să 
nu se identifice ca atare". Li s-a 
interzis denumirea de partid pe- 
ronist. Secretarul general al aces
tui partid, Carlos Maria Lascano, 
a anunțat că partidul său se pre
zintă la alegeri cu un program 
ce preconizează o amplă amnistie 
pentru a încheia definitiv ciclul 
persecuțiilor, divulgarea înțelege
rilor secrete între Argentina și 
Consiliul inter-american de apă
rare, controlul sever al investițiilor 
străine, naționalizarea sistemului 
bancar și altele. Partidul comu
nist, care nu a primit autorizația 
de a participa la alegeri, a de
clarat că va sprijini candidații 
peroniști.

Potrivit presei, indiferent dacă 
se va asista la o victorie guver
namentală sau peronistă, rezulta
tul alegerilor de duminică nu va 
avea consecințe imediate pentru 
guvernul condus de președintele 
Illia. Aceasta întrucît actualele 
alegeri nu sînt în realitate decît 
un test în vederea alegerilor ge
nerale a guvernatorilor care se 
vor desfășura în 1967, în același 
timp cu alegerile pentru reînnoi
rea celei de-a doua jumătăți a 
membrilor Camerei deputaților.

Vasile OROS

împotriva acțiunilor agresive
ale S.U.A. in Vietnam

■<

Consultări intre reprezentanții 
țărilor neangajate

BELGRAD 
cum anunță 
martie au început la Belgrad con
sultările între reprezentanții țărilor 
neangajate în legătură cu situația 
din Vietnam. La întîlnire participă 
șefii misiunilor diplomatice din Al-

Apel difuzat
la Geneva

u

13 (Agerpres). — După 
agenția Taniug, la 13

geria, Ceylon, Ghana, Guineea, 
India, Cuba, Mali, Tunisia și R.A.U. 
acreditați Ja Belgrad, precum și re
prezentanți ai Iugoslaviei. Reprezen
tantul Afganistanului participă ca 
observator.

Declarația guvernului R. P. Chineze
PEKIN 13 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția China Nouă, 
la 12 martie guvernul R. P. Chineze 
a dat publicității o declarație în care 
condamnă energic hotărîrea guver
nului american de a trimite unități 
de infanterie marină în Vietnamul 
de sud, în vederea intensificării răz
boiului de agresiune din această re
giune. Calif icînd această măsură 
drept o „acțiune gravă menită să 
extindă mai departe războiul din 
Indochina",'declarația subliniază că, 
„trimițînd forțele sale terestre în 
Vietnamul de sud, Statele Unite au 
rupt în bucăți acordurile de la Ge
neva din 1954 cu privire la Indo
china și în special la Vietnam". 
...„La baza acestor acorduri 
terzicerea intrării trupelor 
în Vietnam".

După ce atrage atenția că 
terea de forțe terestre americane în 
Vietnamul de sud a blocat și mai

stă in- 
străine

„trimi-

mult calea unei soluționări politice 
a problemei vietnameze", declarația 
arată că guvernul R. P. Chineze 
sprijină cu hotărîre cererile juste 
formulate de guvernul R. D. Viet
nam în declarația sa din 10 martie. 
Statele Unite trebuie să pună capăt 
imediat agresiunii din Vietnam. For
țele armate americane trebuie re
trase în întregime din Vietnam. 
Aceasta este singura cale a unei so
luționări politice a problemei viet
nameze. Guvernul american trebuie 
făcut răspunzător de consecințele 
rezultînd din extinderea războiului 
din Indochina.

Declarația subliniază, în încheiere, 
că „poporul chinez va lua cu hotă
rîre și neclintire toate măsurile po
sibile pentru a sprijini poporul 
vietnamez și întreaga Indochină să 
ducă pînă la capăt lupta împotriva 
agresorilor americani".

GENEVA (de la corespondentul 
nostru, Horia Liman). — La Palatul 
Națiunilor a fost difuzat Apelul Co
misiei pentru afacerile internaționa
le a Consiliului ecumenic al biseri
cilor. Sub semnătura conducătorilor 
comisiei. Sir Kenneth Grubb (Marea 
Britanie) și Frederick Nodle (S.U.A.), 
documentul cere marilor puteri și 
organizațiilor internaționale să de
pună toate eforturile pentru a deter
mina în Vietnam „trecerea de pe 
cîmpul de luptă la masa de confe
rințe". Consiliul recomandă angaja
rea imediată a negocierilor menite 
să ducă la o soluționare pașnică a 
conflictului, afirmînd, totodată, drep
tul poporului sud-vietnamez de a-și 
spune cuvîntul în problema stațio
nării de trupe străine pe teritoriul 
său. De asemenea, Apelul preconi
zează admiterea R. P. Chineze în 
O.N.U., precum și participarea țărilor 
sud-est asiatice la adoptarea de 
măsuri în vederea garantării secu
rității acestei regiuni, securitate grav 
prejudiciată prin încălcarea acordu
rilor de la Geneva din 1954.

SAIGON

Program ,,nou“

Comitetul din Belgia împotriva prescripției crimelor de război a orga
nizat o manifestație la Bruxelles. In fruntea manifestanților se află trei 

supraviețuitori ai lagărelor naziste

Alegeri in zece republici unionale
aie U. R. S. S

Astăzi au Ioc alegeri în sovietele 
locale de deputați ai oamenilor mun
cii în zece republici unionale — Fe
derația Rusă, Ucraina, Bielorusia, 
Uzbekistan, Kazahstan, Azerbaidjan, 
R.S.S. Moldovenească, Letonia, Tad
jikistan și Turkmenia. In celelalte 
republici, alegerile vor avea loc du
minica viitoare. în total vor fi aleși 
peste 2 milioane de deputați în so
vietele locale. Candidații au fost

propuși de blocul comuniștilor și al 
celor fără de partid din rîndul mun
citorilor, colhoznicilor, intelectuali
lor.

Campania electorală, întîlnirile 
dintre candidați și alegători au pri
lejuit trecerea în revistă a realiză
rilor obținute și a sarcinilor care 
stau în fața sovietelor pentru dez
voltarea economiei, a orașelor și sa
telor Uniunii Sovietice.

O părere realistă
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

într-o cuvîntare rostită la Universi
tatea „John Hopkins" din Baltimore, 
senatorul William Fulbright, pre
ședintele Comisiei senatoriale pen
tru afacerile externe, s-a pronunțat 
în favoarea unei politici externe a- 
mericane mai realiste și împotriva 
tendințelor de încurajare a „războiu
lui rece". După cum relatează agen
ția U.P.I., Fulbright a avertizat îm
potriva tendinței — manifestate de

unii politicieni americani — de a 
considera că Statele Unite trebuie 
să joace un rol de „tutore" în pro
blemele mondiale. „Marea problemă 
a politicii noastre — a spus el — este 
aceea de a face să rămînă dominant 
curentul de moderație, toleranță și 
acomodare". EI a subliniat că nu se 
poate cere altor țări să manifeste 
atitudini moderate atît timp cit o 
asemenea poziție nu există din par
tea Statelor‘Unite,

La Shizuoka City (Japonia) a avut Ioc un miting împotriva războiului și 
pentru interzicerea armelor nucleare

Cronica evenimentelor externe
In paginile presei 
internaționale

în cursul săptămînii care s-a în
cheiat, presa internațională a conti
nuat să se preocupe intens de situa
ția din Asia de sud-est. Noile acțiuni 
agresive ale S.U.A. — atacuri ale a- 
viației împotriva teritoriului R. D. 
Vietnam, debarcarea unor unități 
ale infanteriei marine în vecinăta
tea granițelor nord-vietnameze, in
tensificarea operațiilor militare îm
potriva forțelor patriotice din Viet
namul de sud — au format obiec
tul a numeroase luări de poziție și 
proteste în țările socialiste, în noile 
state independente, precum și în 
unele țări occidentale. In numeroa
se comentarii se exprimă îngrijo
rarea opiniei publice față de cursul 
primejdios al evenimentelor și se 
cere încetarea agresiunii, respec
tarea dreptului poporului vietna
mez de a-și hotărî singur soarta.

La Moscova a avut loc zilele aces
tea o întîlnire consultativă a repre
zentanților unor partide comuniste 
și muncitorești Au particțpat repre
zentanți ai partidelor comuniste 
și muncitorești din Argentina, 
Australia, Bulgaria, Brazilia, Ceho
slovacia, Cuba. Finlanda, Fran
ța, R. D. Germană. R. F. Germană, 
India Italia, Marea Britanie. Mon
golia, Polonia, Siria, Ungaria, 
U.R.S.S. Cu titlu de observator, la 
întîlnire au luat parte reprezentanți 
ai P. C. din S.U.A. In organele de 
presă ale partidelor participante au 
fost publicate comunicatul adoptat, 
precum și articole privitoare la în
tîlnire.

Presa din R. D Germană s-a ocu
pat pe larg, în ultimul timp, de vizi
ta făcută în R.A.U. de președintele 
Consiliului de Stat, Walter Ulbricht, 
subliniind că ea a adus o contribu
ție la dezvoltarea legăturilor priete
nești dintre cele două țări. Vizita a 
fost comentată în același spirit de 
ziarele din R.A.U. și alte țări arabe. 
Cu acest prilej, în presa vest-germană 
și din alte țări s-a relevat din nou 
caracterul anacronic perimat al așa- 
numitei „doctrine Hallstein", prin

care se încearcă izolarea R.D.G. Con
comitent, în ziarele respective ocupă 
un loc important problema relațiilor 
dintre guvernul R.F.G. și guvernul 
R.A.U. și altor țări arabe, relații 
care s-au deteriorat în urma hotă
rîrii luate la Bonn de a anula credi
tele acordate unor țări arabe și a in
tenției de a stabili relații diploma
tice cu

Astăzi 
mul tur 
nicipale, iar la 21 martie se va des
fășura cel de-al doilea. Ziarele pa
riziene se ocupă pe larg de acest 
eveniment, comentînd implicațiile 
lui politice în perspectiva alegeri
lor prezidențiale din toamnă.

Rezultatele vizitei făcute de pre
mierul britanic Harold Wilson în 
R. F. Germană și viitoarea sa călă
torie la Paris au prilejuit noi co
mentarii de presă asupra relațiilor 
interoccidentale, în care se relevă 
că noua serie de întîlniri și trata
tive nu este de natură să modifice 
substanțial pozițiile părților șl să a- 
tenueze divergențele ivite într-o se
rie de probleme între principalele 
țări din N.A.T.O.

Problema Ciprului s-a menținut 
în atenția presei internaționale prin 
negocierile pe care le duce la Lon
dra ministrul de externe cipriot, 
Spyros Kyprianu.

Izraelul.
va avea loc în Franța pri
de scrutin în alegerile mu-

0 cerință imperioasă
încetarea intervenției
armate în Vietnam

Procesul de extindere a agresiunii 
S.U.A. în Vietnam și de agravare a 
crizei în această parte a lumii șL-a 
găsit expresie in noi pași săvîrșiți 
de intervenționiști în ultimele zile 
pe această cale primejdioasă. Potri
vit agenției „France Presse", „după 
debarcarea infanteriei marine la 
baza sud-vietnameză Danang, indi
cațiile cu privire la sporirea numă
rului patrulelor navale americane în 
largul coastelor vietnameze, stabi
lirea principiului «dreptului Ia ur
mărire» împotriva forțelor comu-

disensiuni vechi
SAIGON 13 (Agerpres). — Primul 

ministru sud-vietnamez, Phan Huy 
Quat, a prezentat vineri seara în 
fața Consiliului Național legislativ 
„programul de acțiune" al guvernu
lui său.

Premierul Quat a anunțat, cu acest 
prilej, instituirea la Saigon a unei 
comisii pentru anchetarea rolului de
ținut de generalul Tran Thien Khiem 
(actualul ambasador al Vietnamului 
de sud în Statele Unite) în încerca
rea nereușită de lovitură de stat, de 
la 19 februarie. Agenția France 
Presse relatează că în capitala sud- 
vietnameză circulă păreri potrivit 
cărora generalul Nguyen Khanh, 
aflat, actualmente la New York, ar 
putea fi numit ambasador la Was
hington, în locul lui Khiem.

Pe de altă parte, potrivit știrilor 
parvenite de la Saigon, între condu
cătorii militari și civili sud-vietna- 
mezi se accentuează neînțelegerile. 
Generalul Nguyen Cao Ky, coman
dantul trupelor de aviație, i-a de
clarat deschis premierului Quat că 
„își asumă dreptul să se amestece 
în treburile interne ale grupului 
civil".

Corespondență din Roma

LUPTA PENTRU UN DIG

nîste... par acum a reda ordinea in
tensificării acțiunilor militare în 
curs". La 11 martie agenția „United 
Press International" a relatat că 

avioane 
Da- 

secretă de

a 
„un număr de 15—20 de 
de asalt au decolat de la 
nang pentru o misiune 
bombardare", iar alte unități avia
tice sînt pregătite pentru acțiuni si
milare. In toate acestea se reflectă 
tendința celor mai extremiste cercuri 
din S.U.A. de a promova, în conti
nuare, orientarea agresivă, plină de 
pericole pentru soarta păcii.

în opinia publică internațională, 
recenta hotărîre, potrivit căreia 
„S.U.A. se consideră libere să atace, 
la bunul lor plac, orice obiectiv din 
Vietnamul de nord", a produs o pro
fundă îngrijorare. Arătînd că aceas
ta este o „hotărîre gravă", care nu 
mai permite inițiatorilor ei „să se 
prevaleze de temeiuri morale sau ju
ridice", ziarul francez „Le Monde" 
subliniază că ea „reprezintă o grea 
lovitură pentru prestigiul Statelor 
Unite". Sub titlul 
neliniștiți", ziarul 
Times" a publicat 
lui Drew Middleton, 
ce subliniază „îngrijorarea crescîn- 
dă“ a cercurilor conducătoare fran
ceze „față de intensificarea atacuri
lor aeriene americane asupra Vietna
mului de nord", se arată : „Potrivit 
unei surse autorizate, președintele 
de Gaulle și guvernul său aprecia
ză că Statele Unite se apropie de un 
punct critic care poate declanșa un 
conflict major în Asia de sud-est“.

Tot mai multe organe de presă 
de peste Ocean, respingînd orienta
rea agresivă a politicii oficiale, scot 
în evidență lipsa ei de temei și de 
perspectivă. ..Pare tot mai îndoiel
nic — scrie „Wall Street Journal" 
— că vom putea să ne menținem o 
poziție și cu atît mai puțin să cîști- 
găm un război în Vietnamul de sud. 
împotriva opoziției sau apatiei „a- 
liatului"... Ținînd seama de atitudi
nea existentă în Vietnam, merită 
oare să ne asumăm acest risc ? Așa 
cum stau lucrurile, nimeni, inclusiv 
aliații angajați 
nu se alătură 
tre".

Știrile sosite 
se extinde necontenit mișcarea de 
protest împotriva poziției guvernu-

„Aliații sînt
„New York 

un articol al 
în care, după

în apărarea regiunii, 
de fapt luptei noas-

din Anglia arată că

lui, care sprijină agresiunea din 
Vietnam. După cum relatează co
respondentul din Londra al agen
ției U.P.I., K. Thaler, „în lumina 
știrilor din presa britanică prove
nind de la Washington și care pre
văd extinderea războiului, la Lon
dra au sporit cu repeziciune pre
siunile pentru întreprinderea unor 
acțiuni de pace în Vietnam. Pînă în 
prezent, guvernul Wilson a sprijinit 
ferm politica S.U.A. în Vietnam. Dar 
opoziția se răspîndește chiar în rîn- 
durile partidului laburist. Membri
lor declarați ai aripii de stînga li 
s-au alăturat acum moderații, con
duși de Emanuel Shinwell, președin
tele grupului parlamentar laburist".

Poziția fermă exprimată de țările 
socialiste și de alte state iubitoare 
de pace, care au dezvăluit în fața lu
mii întregi țelurile intervenționiști- 
lor și au condamnat cu fermitate 
acțiunile lor, au avut un adînc ră
sunet în lume. Se amplifică mereu, 
în toate țările, inclusiv în S.U.A., 
glasul opiniei publice iubitoare de 
pace. Intr-un mesaj lansat zilele a- 
cestea de 200 de profesori de la 
Universitatea și colegiul „Merritt" 
din California, de la Colegiul din 
San Francisco, precum șl de un grup 
de medici, activiști sindicali din San 
Francisco se menționează că Statele 
Unite trebuie să-și retragă de în
dată forțele armate și armamentul 
din Vietnam.

Interesele fundamentale de pace 
ale popoarelor impun curmarea 
neîntîrziată a agresiunii, retragerea 
trupelor intervenționiste din Viet
nam, respectarea acordurilor de la 
Geneva din 1954.

In problema dezarmării
Adjunctul reprezentantului ame

rican la conferința celor 18 țări pen
tru dezarmare, ale cărei lucrări sînt 
în prezent întrerupte, a declarat, 
după cum relatează buletinul de 
știri al Casei Albe, că „S.U.A. do
resc să se reia tratativele pentru de
zarmare cît de curînd posibil. în 
ciuda încordării din Asia de sud- 
est". Pe de altă parte, reprezentanți 
oficiali britanici au anunțat în re
petate rînduri în ultima vreme că 
Anglia va lua „o nouă inițiativă" în 
problema dezarmării iar lordul 
Chalfont, ministru de stat la Minis
terul de Externe britanic, însărcinat 
cu problema dezarmării și plecat la 
Washington pentru discuții, a de
clarat că „momentul este oportun

pentru un nou pas înainte în cadrul 
tratativelor de dezarmare".

Declarațiile de mai sus sînt, desi
gur, interesante. Dar ce spun 
faptele ?

Chiar în ziua în care reprezentan
tul american vorbea, la Geneva, 
despre dezarmare, un alt reprezen
tant al S.U.A., generalul Lyman 
Lemnitzer, comandantul forțelor 
N.A.T.O. în Europa, vădea preocu
pări în evident contrast cu ideea de
zarmării. Luînd cuvîntul la Paris, 
în fața comitetului militar al Uniunii 
Europei Occidentale, el „insista, 
după cum arată agenția France 
Presse, asupra necesității de a spori 
în același timp forțele clasice și 
forțele nucleare tactice aflate sub 
comanda sa“. Detaliu suplimentar: 
el se declara, în scopul expus, adept 
al proiectului american de creare a 
Forței nucleare multilaterale (deși 
cu rezerva că îl consideră totuși in
suficient). In aceeași zi, primul mi
nistru englez Wilson, care își încheia 
la Bonn convorbirile cu cancelarul 
vest-german Erhard, releva virtuțile 
proiectului F.N.A. (proiectul britanic 
al forței nucleare atlantice), arătînd 
că el nu se deosebește prea 
de varianta americană pe 
Bonnul o preferă totuși. De 
ambele variante stimulează 
înarmărilor, favorizează
R.F.G. Ia arma atomică — ceea ce 
nu poate duce decît la încordare 
și insecuritate în Europa.

De altfel, convorbirile de la Bonn 
s-au referit și la un alt aspect : fi
nanțarea cheltuielilor pentru între
ținerea trupelor britanice din Ger
mania occidentală, cheltuieli care, 
potrivit declarațiilor membrilor 
guvernului britanic, „provoacă un 
deficit anual de 85 milioane lire 
sterline în balanța de plăți de
zechilibrată 
S-a

Piața centrală din Roccamena a 
avut in ziua de 6 martie un aspect 
neobișnuit. In căruțele acoperite cu 
paie, care-și făcuseră apariția In piață, 
stăteau întinși țărani aflafi in greva 
foamei. Erau reprezentanți din cele 19 
comune siciliene interesate în con
struirea unui dig de pe rîul Belice. 
Alături de cărufe, alți oameni își ma
nifestau solidaritatea cu ei. Grupuri de 
văduve albe — așa sînt numite prin 
partea locului femeile ai căror bărbați 
sînt nevoiți să trăiască departe de fa
milie, emigrînd în căutare de lucru — 
priveau cu speranță la demonstranți. 
Construirea digului ar da de lucru la 
multe persoane și sofii lor s-ar putea 
reîntoarce acasă.

In marginea pieței cîțiva polițiști 
observau „mișcarea mulțimii de de
monstranți". Așa a început săptămîna 
de protest, organizată de cunoscutul 
cercetător pe tărim social și publi
cist Danilo Doici și de prietenii săi, 
pentru a atrage încă o dată atenția 
opiniei publice și a autorităților asu
pra acestei situații absurde. Este vorba 
de situația în care începerea lucrărilor 
de construire a digului proiectat pe va
lea rîului Belice din Sicilia apuseană 
este mereu amînată. Despre construi
rea digului a început să se vorbească 
încă din... 1928.

Săptămîna de protest a cunoscut 
mai multe manifestații în afară de gre
va foamei : între 7 și 14 martie toate 
satele din valea rîului Belice se află 
în doliu ; la porțile caselor au fost 
arborate steaguri negre ; la intrarea în 
fiecare sat era așezat un afiș : „Roc
camena moare", „Campofiorito moa
re", 
afișe 
este 
nu-și 
șilul 
marș 
trebuie să se ridice digul, au fost tri-

mise delegații la Adunarea regională 
Sicilians, precum și o delegație la 
Roma. Vineri această delegație a tre
cut prin centrul capitalei, îndreptin- 
du-se spre parlament, pentru a pre
zenta revendicările satelor siciliene.

„Construirea digului pe rîul Belice, 
scrie ziarul „II Messaggero", esenția
lă pentru politica unor vaste zone 
însetate și pentru crearea unor indus
trii, rămine numai un plan. Intre timp 
„mafia" grădinilor continuă să con
troleze distribuirea apei".

Construirea digului ar pune la dis
poziție un debit de 60 de milioane 
de metri cubi de apă anual, care ar 
permite irigarea a 15 000 de hectare 
de pămin', în prezent aride și pără
site. In afară de aceasta, in regiune 
ar putea lua ființă o serie de între
prinderi industriale legale de dezvol
tarea agriculturii. Peste 100 000 de 
persoane ar putea căpăta de lucru pe 
ogoare și în fabrici. $i aceasta nu e 
totul. De construirea digului sînt le
gale și alte aspirații ale maselor, cum 
ar fi lichidaiea rămășițelor feudale ce 
se mențin încă în satele siciliene.

Acțiunea lui Danilo Doici a avut un 
larg ecou în țară. Din întreaga Italie 
și din numeroase țări au sosit decla
rații de solidaritate Singura voce care 
distonează este cea a cardinalului din 
Palermo, Ruffini. Pentru 
prelat pro'es'ul lui Danilo 
o defăimare a Siciliei și 
dăuna afluxului turistic 
insulă mediteraneană".

Prin acțiunea lor, țăranii 
arată insă că vor ca în locul 
turilor aride, în locul satelor abando
nate, să apară un peisaj nou, cu di
guri care să bareze apa rîurilor și să 
dea lumină caselor și satelor, cu noi 
întreprinderi, cu tot ceea ce le-ar 
permite să trăiască mai bine, și aca
să la ei.

acesl înalt 
Doici „este 
el ar putea 
în această

mult 
care 
fapt, 

cursa
accesul

Britanii". 
contribu-

a Marii 
vorbit despre o 

ție a R.F.G. la aceste cheltuieli, deși 
mai simplu ar fi fost să se obțină o 
reducere a lor prin micșorarea efec
tivului trupelor britanice respective. 
Dar nu în această direcție au mers 
negocierile.

Se pune întrebarea : cum se îm
pacă declarațiile privind tratativele 
de dezarmare cu preocupările pen
tru continuarea și accentuarea cursei 
înarmărilor ?

Recentele demonstrații de masă 
din Anglia, din R.F.G. sînt dovadă 
că popoarele cer cu hotărîre măsuri 
efective de curmare a cursei înar
mărilor, securitate, pace.

Ion FÎNT1NARU

„Bissacquino moare" etc. ; 
pe zidurile caselor : „soțul 
plecai de acasă", „copiii 
cunosc tatăl" ; apoi, spre 
săptămînii, s-a desfășura»

alfe 
meu 
mei 
slîr- 

un 
a mii de țărani spre locul unde

slcilieni 
pămîn-

Giorgio PASTORE

SCURTE ȘTIRI
LAGOS. Autoritățile centrale din 

Lagos au anunțat că în cele cîteva 
centre din Nigeria, în care alegerile 
pai lamentare de la 30 decembrie 
1964 au fost boicotate de partide ale 
grupării politice Marea alianță pro
gresistă unită, se vor desfășura noi a- 
legeri săptămîna viitoare.

BRAZZAVILLE. Detașamentele de 
partizani din Cabinda intensifică ope
rațiunile de luptă împotriva colonia- 

ara-liștilor portughezi. După cum se

' - Wțl, 
WU'r
______

tă într-un comunicat dat publicității 
la Brazzaville, partizanii au încercuit 
în întregime bazele militare ale ar
matei coloniale portugheze din regiu
nile Mikonj, Belize, Ibuko și Zao. O 
importantă regiune din Maiomba de 
Sus a trecut în întregime sub con
trolul patriciilor.

DJAKARTA La Bandung au luat 
sfîrșit sîmbătă lucrările Conferinței 
islamice afro-asiatice. Participant» la 
conferință au adoptat o declarație co
mună chemînd popoarele islamice 
să lupte împotriva imperialismului 
colonialismului și neocolonialismnlui, 
pentru eliberare națională și progres 
social.

ZANZIBAR. Guvernul Republicii 
Tanzania a emis un decret potrivit 
căruia toate bunurile imobile ale pro
prietarilor străini urmează să fie con
fiscate.

SINGAPORE In apropierea coaste
lor Malayeziei, mai mult de 40 de 
nave de război aparținînd Angliei, 
Australiei, Noii Zeelande și Malave- 
ziei au început manevre militare care 
vor dura două săptămîni.

BONN. In orașul vest-german 
Duisburg s-a deschis la 13 martie con
gresul partidului Uniunea germană a 
păcii, care va discuta probleme le
gate de activitatea partidului în ve
derea alegerilor parlamentare și va a- 
dopta programul său electoral.
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