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Scrisori

Premieră la tot-

(pag. a IlI-a)

Pe șantierele hidrocentralei „16 Fe- 
bruarie'-Argeș, la tunelole prin care 
apele a cinci nuri își vor aduna 
energiile în marele tac de acumulare de 
pe Argeș, s-au betonat mii de metri. în 
uriașa potcoavă a barajului s-a turnat un 
munte de beton, depășindu-se jumătatea 
înălțimii prevăzute. în uzina subterană 
se lucrează intens la construcție și ta
montajul agregatelor. Pe galeriile de 
fugă, asaltate din mai multe părji, s-au 
săpat pînă acum mai mult de 7 600 de 
metri liniari.

Cupa campioni
lor europeni” la 
volei
Campionatul re
publican de cros 
Știri de peste ho
tare

Cum e folosit 
pămintul

(pag. a 11-a)

către „Scînteia"
(pag. a Il-a)

PORT

Pe șantierul 
hidrocentralei de pe Argeș

Pentru ridicarea callllcârii controlorilor 
demonstrații practice. în fotografie : de calitate, la Uzina de mecanică fină din Capitală se fac numeroase 

Se explică controlorilor modul de verificare a dimensiunilor unui 
dispozitiv Foto : Gh. Vințilă
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dispu-Industria noastră socialistă ne azi de un valoros fond de cadre calificate de muncitori, tehnicieni și ingineri. Ele au crescut o dată cu sutele de întreprinderi construite sau dezvoltate, s-au perfecționat în procesul îndeplinirii sarcinilor calitativ noi puse de producția modernă, al însușirii tehnicii avansate. Parti- guvernul s-au îngrijit de pregătirea de noi de ridicarea neîncetată aceasta fiind o

de pe șantiere. meritorii

PRIMIREA LA C. C. AL P. M. R.
A DELEGAȚIEI P.S.I.U.P.

Atenție! Primăvara
7 Ui

O

llll

I M
’ A

■

•
-

....

Ieri In parcuri..

S-

3£-
4

»■

&

dul și stăruitor cadre și a calificării lor, problemă de mare însemnătate pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale. în prezent, a- proape patru cincimi din numărul total al muncitorilor din industrie sînt calificați, iar in ramuri de bază, cum sînt industria energiei electrice, industria petrolului, construcții de mașini, chimie, proporția este și mai mare. Concomitent cu creșterea numărului muncitorilor a sporit cel al cadrelor cu pregătire tehnică medie și superioară. Au apărut profesii noi, generate de dezvoltarea ramurilor de producție, de tehnica modernă introdusă în întreprinderi.Tehnica se perfecționează într-un ritm rapid. Pentru ca întreprinderile să pună în valoare toate posibilitățile și rezervele pe care le oferă progresul tehnic, ele trebuie să acorde și în viitor o atenție neslăbită ridicării pregătirii profesionale a cadrelor. Fiecare mașină, fiecare instalație în care statul a investit însemnate fonduri să fie date în miini pricepute, unor muncitori capabili să le folosească cu maximum de randament. Experiența multor întreprinderi, cum sînt „Tractorul" din Brașov, Uzinele mecanice Sinaia, Uzinele de construcții de șini Reșița, „Semănătoarea" București, „Electroputere" < țlaiova arată cît de important ca acțiunea de lărgire a orizontului de cunoștințe de specialitate să aibă continuitate, să răspundă permanent cerințelor majore ale producției, elementelor noi care apar în tehnica și tehnologia de fabricație. Cursurile au fost organizate diferențiat — pe secții, meserii și specialități — ținîndu-se seama de nivelul cunoștințelor muncitorilor. Lectorii, selecționați dintre cadrele tehnico-inginerești cu o bună pregătire teoretică și experiență în producție, au predat lecțiile în strînsă legătură cu specificul și necesitățile muncii din fiecare secție. Cursurile, îmbinate cu alte forme de îmbogățire a cunoștințelor profesionale, și-au dovedit eficacitatea. La uzinele „Tractorul", de exemplu, perfecționarea pregătirii muncitorilor a influenr țat în mod pozitiv rezultatele do- bîndite anul trecut în creșterea productivității muncii cu 3,8 la sută Mă de plan, în ridicarea nivelului calitativ al produselor.în unele locuri însă — la întreprinderea optică romînă, la Uzina de pompe din București, la Fabrica de geamuri din Scăieni, „In- tex“-Păulești — acestei probleme nu i se acordă întreaga atenție. Din cauză că la unele cursuri se insistă insuficient asupra legăturii între noțiunile teoretice și problemele puse de practică, iar lecțiile nu sînt axate îndeajuns pe ceea ce apare nou în tehnică, progresele înregistrate în ridicarea calificării muncitorilor sînt lente. La întreprinderea „Intex" a- ceste deficiențe se reflectă negativ asupra calității unor produse și a randamentului cu care sînt folosite anumite războaie de țesut.întreprinderile nu se pot mulțumi cu cifre globale privind numărul celor înscriși la cursurile de ridicare a calificării; programul acestor cursuri, noțiunile predate trebuie să răspundă cerințelor dotării cu tehnică nouă.Extinderea aplicării metodelor industriale moderne, a noilor materiale de construcții presupune o activitate perseverentă pentru ridicarea calificării și specializarea muncitori-

ma- din din este

lor eforturile ce se fac în acest sens pe șantierele Combinatului chimic de la Tr. Măgurele, ale uzinelor de la Slatina și Oradea, Trustului 5 construc- ții-Brașov, T.R.C. Iași ; ridicîndu-și nivelul cunoștințelor profesionale,, constructorii de pe aceste șantiere au scurtat termenele de execuție a unor obiective, au realizat lucrări de bună calitate. Experiența acestor șantiere ar putea fi preluată și de trusturile regionale de construcții Ploiești și Argeș, pentru a do- bîndi rezultate mai bune în intensificarea ritmului de execuție și ridicarea calității lucrărilor.Problema formării de cadre cu multiple cunoștințe tehnice și profesionale trebuie privită și sub aspectul nevoilor imediate ale producției, dar și în perspectivă, în lumina dezvoltării întreprinderilor, înzestrării lor cu tehnică modernă. în unele întreprinderi, acțiunea de pregătire a noi cadre nu merge în pas cu lărgirea și modernizarea secțiilor, cu înzestrarea lor tehnică. La Fabrica „Zorile noi“ din Piatra Neamț s-au organizat, în anul trecut, doar două cursuri de calificare, cu numai 80 de muncitori. Mai multă atenție trebuie să se acorde acestei probleme și la Complexul de industrializare a lemnului din Comănești.De buna pregătire a muncitorilor, tehnicienilor și maiștrilor din noile întreprinderi depinde realizarea în cel mai scurt timp a parametrilor prevăzuți. La Combinatul de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț, pregătirea profesională a cadrelor a început cu multe luni înaintea punerii în funcțiune a instalațiilor. Numeroși muncitori au fost trimiși să studieze procesul tehndlogic în uzine similare din țară sau de peste hotare. în prezent, toți muncitorii frecventează cursurile de ridicare a calificării, organizate pe meserii.Multiple posibilități de propagandă tehnică — conferințe, recenzii de cărți și reviste de specialitate, schimburi de experiență ținute la locul de muncă și urmate de demonstrații practice etc. — stau la dispoziție pentru perfecționarea pregătirii profesionale a muncitorilor. Pe aceste căi, ei se familiarizează cu metodele și procedeele tehnologice avansate, cu problemele noi legate de folosirea mai bună a mașinilor și utilajelor moderne, învață din măiestria celor cu înaltă calificare.Organizațiile de partid din întreprinderi au un rol important în buna desfășurare a acțiunii de ridicare a nivelului tehnic-profesional al muncitorilor. Ele sînt chemate să cultive pasiunea acestora pentru cunoașterea temeinică a realizărilor tehnicii moderne, pentru perfecționarea continuă a pregătirii profesionale. Lor le revine sarcina de a îndruma conducerile administrative și comitetele sindicatelor din întreprinderi să organizeze, pe baza unui plan judicios, întreaga activitate de ridicare a calificării, pornind de la necesitățile producției, de la cerințele puse de îmbunătățirea în continuare a calității produselor. Organizațiile de partid trebuie să aibă mereu în vedere faptul că aceasta nu este o acțiune de campanie, ci o activitate cu caracter permanent — și să urmărească sistematic eficacitatea ei. Grija organizațiilor de partid față de fondul de aur al întreprinderilor— cadrele de muncitori și tehnicieni— trebuie să se manifeste și în preocuparea pentru îmbogățirea cunoștințelor tinerilor veniți din școlile profesionale, tehnice, precum și ale absolvenților învățămîntului superior.Cultura tehnică sporește experiența și capacitatea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de a îndeplini exemplar sarcinile de creștere a producției și productivității muncii, de îmbunătățire continuă a calității produselor.

în ziua de 14 martie tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R., Chivu Stoica, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R., au primit delegația P.S.I.U.P. compusă din tovarășii: Tullio Vechietti, secretar general al P.S.I.U.P., Alessandro Menchinelli, membru al Direcțiunii, șeful secției organizatorice, Adelio Albarello, senațor, membru al Consiliului Național, și Giuseppe Tagliazucchi, membru al Consiliului

Național, șeful secției relațiilor externe.Au luat parte: Ghizela Vass, membru al C.C. al P.M.R., șef de secție, Andrei Păcuraru, membru supleant al C.C. al P.M.R., șef de secție.Cu acest prilej, între conducătorii P.M.R. și membrii delegației P.S.I.U.P. a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, cordială.în încheierea vizitei a avut loc o masă tovărășească oferită în cinstea delegației P.S.I.U.P.
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Sesiuni pentru constituirea 
sfaturilor populareîn întreaga țară au avut loc duminică sesiuni pentru constituirea sfaturilor populare. Cu acest prilej au fost validate mandatele deputa- ților aleși la 7 martie 1965 și au fost alese noile comitete executive și comisii permanente.Ca președinți ai comitetelor executive au fost aleși tovarășii Ion Cosma, orașul București; Sandu Constantin, regiunea Argeș ; Ștefan Boboș, regiunea Bacău ; Vasile Daju, regiunea Banat ; Ion Mărcuș, regiunea Brașov; Vasile Mateescu, regiunea București ; Clement Rusu, regiunea Cluj ; Traian Gîrba, giunea giunea trache, Dejeu,

re- Crișana ; Petre Ionescu, re- Dobrogea, Constantin Dumi- regiunea Galați ; Dumitru regiunea Hunedoara ; Con-

stantin Nistor, regiunea Iași; Gheorghe Pop, regiunea Maramureș ; Mihai Gere, regiunea Mureș- Autonomă Maghiară ; Ion Predescu, regiunea Oltenia; Gheorghe Stan, regiunea Ploiești; Emil Bobu, regiunea Suceava, și Petre Nicolae, orașul Constanța.în sesiunile sfaturilor populare regionale, deputății au ascultat informări în legătură cu stadiul pregătire a campaniei agricole primăvară și au adoptat planuri măsuri pentru buna desfășurare campaniei. în orașele București Constanța deputății au fost informați despre noile obiective social- culturale care se vor construi în orașele respective în anul 1965.(Agerpres)
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Mai întîi a fost o furtună, nu 
prea mare, dar o furtună adevă
rată, cu fulgere, vînt și averse de 
ploaie, care a răsturnat cumințile 
noastre prejudecăți meteorologice. 
Dacă iarna s-a lăsat așteptată, 
primăvara, în schimb, se grăbeș
te. De altfel, așa îi și stă bine. 
De cîteva milenii primăvara a ră
mas, consecvent, la vîrsta de 
optsprezece ani.

Bucureștiul o așteaptă. Pe ma
lul lacului Herăstrău se face toa
leta ultimelor bărci; în sere, gră
dinarii scot primele șarje de cu
lori și miresme; în parcuri, braz
dele de iarbă au dat colț. Soarele 
întîlnește străzi noi, pătrunde 
prin mii de ferestre noi, ca în 
fiece an.

De la înălțimea acestor feres
tre, peisajul întinerit al Capitalei 
capătă alte dimensiuni și nuanțe 
sub albastrul cerului senin, prin 
transparența atmosferei de pri
măvară. Dar uneori e bine să nu 
privești în jos, să nu intri în zona 
negospodărită din jurul unor 
blocuri. Primăvara se arată a fi 
mai exigentă decît unele comisii 
de recepție. Sub troienele de o- 
măt ea dezvăluie adevărate gră
mezi de moloz; ceea ce părea o 
alee asfaltată acoperită de zăpa
dă se dovedește, în fapt, o pote
că desfundată. Constructorii au 
dat ultima vopsea, au încercat 
ultima clanță, dar au uitat că de 
la bloc și pînă la stradă sînt 
cincizeci de pași. N-ar fi trebuit 
să uite întrucît, chiar și primă
vara, oamenii, oricît de visători, 
rămîn totuși cu picioarele pe pă- 
mînt.

Pentru ca inevitabilele plim
bări sub lună să fie mai frumoa
se, pentru ca după-amiezele în 
parcuri să fie mai odihnitoare, 
gospodarii orașului au de rezol
vat 1 000 și una de probleme mai 
mici sau mai mari. Și întrucît a- 
notimpul acesta invită la mișca
re în aer liber, haideți să decla
răm o săptămînă sau o lună a 
primăverii în fiecare cartier, o 
săptămînă sau o lună a curățe
niei, a înfrumusețării, realizate 
cu sprijinul cetățenilor.

Dar nu numai atît. Mă gîn- 
desc, de exemplu, la un concurs 
pentru „cea mai frumoasă vitri
nă" a noului sezon. Poate că 
astfel ar dispărea mai repede șo
șonii, mănușile îmblănite, fulare
le și s-ar instala în vitrine o 
primăvară plină de fantezie și 
culoare.

Dar cîte sugestii, cite motive 
de inspirație nu oferă primăva
ra ! Cei ce nu s-au gîndit încă la 
ea să privească pe fereastră. 
Parcă scrie undeva, cu litere al
bastre ; 
VARA.

ATENȚIE! PRIMA-

Paul DIACONESCU

MARQUETALIA
de de de a Și

bulevardul Muncii din Capi Corespondență din Rio de JaneiroPetald, în apropierea cartierului de locuințe din Balta Albă, s-a înălțat o nouă construcție industrială : Fabrica de pline Titan. Ea este formată din două corpuri de clădire : silozul pentru păstrarea în vrac a făinii, cu o capacitate de depozitare de 2 300 tone, și o spațioasă hală de fabricație, cu o suprafață de circa 3 500 mp. Aci vor funcționa 9 linii tehnologice : 5 linii cu o capacitate de producție de 30 tone în 24 ore fiecare pentru fabricarea pîinii, două pentru produse de franzelărie și două destinate realizării unor produse noi. în total, se vor fabrica aproape 170 tone produse de panificație pe zi. Procesul de producție va fi dirijat de la tablourile de comandă montate la cele 9 linii tehnologice. Anumite operații —■ de transport și pregătire a făinii, de prelucrare a aluatului — vor fi automatizate. în prezent constructorii fac ultimele finisări interioare și exterioare. Sînt avansate și lucrările de montaj : pînă acum s-au montat liniile continue de fabricare a pîinii și sînt în curs de montare celelalte utilaje. In întreprindere au loc cursuri de specializare pentru brutari, mecanici și electricieni. 40 de cursanți se pregătesc pentru a deveni primii specialiști ai noii unități.Intr-o pauză a sesiuni! Siatulul popular al Capitalei
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Țările arabe elaborează 
o poziție comună 
față de R.F.G.La Cairo au început duminică lucrările Conferinței extraordinare a miniștrilor afacerilor externe din 13 țări arabe pentru elaborarea u- nei poziții comune în relațiile lor cu R. F. Germană. Potrivit a- genției M.E.N., în raportul prezentat de M. Hassuna. secretarul general al Ligii Arabe, guvernul vest- german este avertizat că țările a- rabe vor rupe relațiile diplomatice cu R.F.G. în cazul stabilirii de relații diplomatice între R.F.G. și Izrael.

diplomatice, s-a anunțat oficial la Tel Aviv după ședința Consiliului de Miniștri de ieri.„CEEA CE S-A ÎNTÎMPLAT LA SELMA A CONSTITUIT O GEDIE AMERICANA" — a < rat președintele S.U.A. la Albă, într-o conferință de 
(Amănunte în pag. a IV-a).

TRA- decla-Casa presă.
Alegerile 
pentru sovietele 
locale în U. R. S. S.

CABINETUL IZRAELIAN A AC
CEPTAT PROPUNEREA BONNULUI cu privire la stabilirea relațiilor

Ieri, au avut loc alegeri pentru sovietele locale în zece republici unionale ale Uniunii Sovietice. A- genția TASS anunță că pînă la ora 14 votaseră 91,7 la sută din alegătorii Moscovei. (O corespondență 
din Moscova în pag. a IV-a).

Primul tur 
al „municipalelor" 
în Fran(a

Duminică s-a desfășurat în 
Franța primul tur al alegerilor 
municipale. Agenția France Presse 
transmite că la o oră înaintea în
chiderii scrutinului în provincie, 
și la două ore înainte de închide
re la Paris, proporția votanților era 
estimată la 63,70 la sută pe ansam
blul țării.

ȘI ÎN ARGENTINA ALEGERI PAR
LAMENTARE. Alegerile s-au desfășurat ieri pentru 99 de locuri din cele 192 ale Camerei deputaților. Corespondenții de presă menționează o luptă strînsă între candidați! partidului de guvernămînt al președintelui republicii, Arturo Illia, și peronlștl.

Cu cîfeva săptămîni în urmă, în Co
lumbia s-a petrecut un eveniment în ju
rul căruia înaltele sfere oficiale au pre
ferat să păstreze cît mai multă discre
ție. Un comunicat guvernamental anun
ță laconic că președintele Leon Valen
cia „a acceptat demisia" ministrului de 
război, generalul Ruiz Novoa. Presa con
trolată de guvern a îmbrățișat versiunea 
demisiei solicitate cu toate că aceasta 
era cusut cu ață albă. O serie de fapte 
care au. precedat evenimentul indicau, 
dimpotrivă, că ministrul fusese înlăturat. 
Cu puțin înainte, 1a o întrunire publică, 
Novoa lansase un torent de atacuri ta 
adresa celor ce „înfundă țara în bra
țele ruinei, violenței și distrugerii". în
dată după aceea și, probabil, ca răspuns 
1a declarația ministrului, unități ale ar
matei și poliției erau consemnate „din 
ordin suprem", în cazărmi sub stare 
de alarmă. Paralel, s-au desfășurat 
reuniuni ministeriale secrete fără partici
parea titularului militar. în cele din 
urmă, Novoa a fost pus în fața unui fapt 
împlinit. Unele comentarii de presă afir
mau ulterior că fostul ministru pregătea 
o lovitură de stat, însă președintele Va
lencia s-ar fi dovedit mai stăpîn pe si
tuație decît își închipuiau complotiștii. 
Pe de altă parte, despre generalul 
care l-a înlocuit pe Novoa ta Ministerul 
de Război se spunea că nu e capabil de 
o lovitură militară, dar în același timp 
nici nu ar fi în stare să o evite din par
tea altora. în genere, comentariile pri
veau faptul ca pe ceva izolat, desprins 
de contextul general al situației din țară, 
subliniindu-se mai ales latura divergen
țelor de ordin personal între guvernanți, 
într-un cuvînt, se încerca ignorarea fon
dului

Or, 
spus, 
zare:
un stîlp de nădejde al 
bian. Anul trecut el s-a numărat printre 
inițiatorii și șefii campaniei de represiuni 
armate împotriva rezistenței țărănești din 
zona Marquetalia. Tot el a fost cel care 
a introdus pe scara întregii armate in
struirea pentru lupta împotriva partiza
nilor. E deci foarte puțin probabil (dacă 
nu imposibil) ca un asemenea om să 
fi dobîndit între timp simpatii față de 
lupta forțelor patriotice. Alta pare să fie 
explicația. De aproximativ un secol, oli
garhia columbiană controlează activita
tea politică a țării prin intermediul a două 
partide tradiționale: liberal și conserva
tor. Titulatura lor nu spune prea mult. O 
perioadă de timp liberalii arboraseră lo
zinci progresiste, obținînd astfel un anu
mit sprijin al unor pături populare. Deși 
rivale prin tradiție, cele două partide au 
găsit întotdeauna mijloace de a se înje-

ta cîrmă se aflau conser-

problemelor. 
despre acestea 

Se cuvine de ta 
generalul Novoa

sini destule de 
început o preci- 
fusese mult timp 
regimului colum-

lege cînd era vorba de apărarea inte
reselor comune în faja luptei maselor.

In presa de pe continent se vorbește 
mult despre violență ca despre un fe
nomen specific columbian. Cîf e de 
specific ar fi greu de spus. Cert este că 
în Columbia a existat și există violenjă. 
In 1964 ta Bogota s-a editat o carte a 
unui fost ministru al justiției unde vio- 
lenja era pusă în seama imperfecțiunii 
legilor și se oferea ca remediu o refor
mă legislativă. Alții au ajuns chiar să o 
decreteze fenomen... ereditar. în reali
tate cauza e una singură : realitățile eco- 
nomico-sociale și politice. In Columbia, 
unde, ca și în majoritatea țărilor Americii 
Latine, predomină populația rurală, 8 900 
de mari latifundiari (adică 0,8 ta sută 
clin numărul proprietarilor) stăpînesc 
11 164 021 hectare, ceea ce înseamnă 
peste patruzeci ta sută din suprafața cul- 
tivabila (din care însă se cultivă numai 
zece ta sută). Proprietarii mijlocii dețin 
un procent de aproximativ zece ta sută, 
iar restul de vreo opt milioane de ță
rani dispune de o mică suprafață de 
teren din care nu pot să-și asigure tra- 
/iul, sau sînt cu totul lipsiți de pămînt. 
Dar marile moșii s-au format prin vio
lența folosită împotriva țăranilor. In pe
rioadele cînd
vatorii, bande înarmate erau trimise pen
tru a-i alunga pe țărani de pe pămîntu- 
rile lor. Liberalii înfierau procedeul, dar 
îl repetau în propriile interese.

In acest tel multe mii de țărani au 
fost împinși spre regiunile muntoase, 
neospitaliere. S-au format cu timpul așa- 
numifele „republicas campesinas" (repu
blici țărănești) cu un sistem propriu de 
organizare, unde pămînturile erau distri
buite tuturor. Un timp, guvernul adop
tase tactica ignorării lor. Apoi, s-a por
nit ofensiva pentru a le lichida. In fața 
situației, zonele ocupate de țărani au or
ganizat rezistență. Guvernul susținea că 
așezările țărănești din munți duc ta 
„dezmembrarea țării" și s-a votat un 
buget inițial de treizeci de milioane de 
dolari pentru a asigura succesul opera
țiilor militare împotriva lor. La 18 mai 
anul trecut, 16 000 de soldați dotați cu 
echipament modern au trecut 1a asedie
rea regiunii Marquetalia, cea mai cu
noscută și puternică zonă de autoapă
rare. Ea ocupa 5 000 de km p în Cordi- 
liera centrală a Anzilor (munții cei mai 
înalți din Columbia) pe teritoriul a trei 
departamente: Tolima, Huita și Cauca.

Intervenția militară din Marquetalia era 
în realitate o ofensivă generală contra 
mișcării țărănești columbiene. Iar rezul-

Vosile OROS

(Continuare în pag. IV-a)
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Ne vorbesc specialiști 

din cooperativele agricole

CUM E FOLOSIT
PĂMÎNTUL

Funeraliile acad. George Călinescu

Țăranii cooperatori din raionul Găești dau o mare atenție gospodăririi pline de grijă a pămîntului, se străduiesc ca o dată cu descoperirea și valorificarea tuturor resurselor de creștere a suprafeței arabile să utilizeze cît mai economic terenul cultivabil existent. în adunările generale ale cooperativelor agricole, care au avut loc recent, membrii cooperatori și specialiștii au dezbătut pe larg problemele legate de posibilitățile de creștere a suprafeței arabile și în general de folosirea rațională a pămîntului.Prin defrișări de mărăcinișuri și arborete, a unor vii hibride din zona de șes, desființarea sau îngustarea unor drumuri, cultivarea terenurilor dintre construcții etc., numai în anul trecut suprafața arabilă a raionului a crescut cu peste 250 de ha. De pe aceste terenuri, cooperativele a- gricole de producție și membrii lor au cîștigat mii de kg de produse. în anul trecut, de pildă, cultivînd cu porumb cele 25 de ha cu care a crescut suprafața arabilă, cooperativa agricolă din Mogoșani a realizat mai bine de opt vagoane și jumătate de porumb. Desigur, creșterea suprafeței arabile are anumite limite. Dar în raion mai sînt încă destule rezerve a căror valorificare poate duce la lărgirea suprafețelor cultivate.
„Mărunțișurile0După cum ne Informează tov. ing. Marin Bălan, președintele consiliului agricol raional, încă acum trei luni s-au luat o serie de măsuri în vederea folosirii mai chibzuite a pămîntului și în acest an. Tehnicianul cadastral Dumitru Gheorghe s-a deplasat în fiecare cooperativă agricolă de producție și, împreună cu președinții, inginerii, brigadierii, a identificat rezerve noi de creștere a suprafeței arabile. S-au întocmit apoi schițe simple cu terenurile identificate, care au fost discutate de către consiliile de conducere și supuse spre aprobare adunărilor generale ale membrilor cooperatori. Au fost stabilite măsuri care sînt trecute în planurile de producție ale cooperativelor agricole. în multe locuri s-a și trecut la înfăptuirea lor.Am vizitat cîteva cooperative agricole de producție. „în anul acesta vom avea cu 20 de ha mai mult teren arabil — ne spune ing Dumitru Buzescu, de la cooperativa agricolă Crînguri. Surse sînt destule. Prin comună trece pirîiașul Răstoaca. De-a lungul lui — la o distanță de circa 50 m de pîrîu — s-a format un drum. Porțiunea de teren, între pîrîiaș și drum, practic nu era folosită la nimic. Și fîșia se întinde pe mai bine de un km. Acum drumul s-a trasat chiar pe lîngă pîrîiaș".Dacă străbați în lung și în lat tarlalele arate, întîlnești petece de teren acoperite cu mărăcinișuri, buturugi. La prima vedere înclini să crezi că ele n-au nici o importanță. Dar dacă stai să le socotești pe toate, se adună hectare întregi. La Crîngurile a- ceste „mărunțișuri" însumează 4 hectare. Membrii cooperatori au și început acțiunea de defrișare. Ei vor ca suprafața cultivată cu porumb în această primăvară să crească cu 4 ha și totodată tractoarele să nu fie stânjenite în executarea diferitelor lucrări.Țăranii cooperatori din Crîngurile au mai cîștigat 2 ha și prin utilizarea mai bună a terenului destinat construcțiilor. între grajduri era teren arabil nefolosit. Acum el a fost arat. Există preocupare nu numai pentru folosirea terenurilor dintre construcții. Suprafețe mari de teren arabil se pot cîștiga și prin amplasarea judicioasă a construcțiilor. „Noi construim un grajd și o magazie — spunea ing. Constantin Stoica de la cooperativa agricolă din Topoloveni — și am chibzuit bine cum să le amplasăm ca să nu risipim nici o palmă de pămînt. N-am lăsat distanțe mari între construcții"
Surse de creștere 
a suprafeței arabileO altă sursă însemnată de creștere a suprafeței arabile o constituie drumurile, mai ales acelea care împînzesc tarlalele coopera

Cercetătorii în sprijinul producțieiCercetările științifice efectuate la Combinatul chimico-metalurgic Baia Mare au avut ca rezultat rezolvarea a numeroase probleme tehnice de mare importanță. Pe baza lor, în combinat s-a trecut la recuperarea seleniului din subprodusele metalurgice, ceea ce aduce beneficii a- nuale în valoare de peste 2 milioane lei ; s-au introdus în fabricație catalizatori pentru industria petrolieră și s-a pus la punct un procedeu de fabricare a anhidridei cro- mice, din bicromat de sodiu. De asemenea, au fost elaborate noi pro

tivelor agricole de producție, și care ocupă o mare parte din terenul ce poate fi cultivat. La cooperativa agricolă Topoloveni, în tarlaua din punctul „Lunca", paralel cu linia ferată, este un drum Inutil. S-a prevăzut desființarea lui. La cooperativa agricolă din Mătăsaru, în punctul „Dealul Mă- tăsarului", prin întocmirea schiței simple de organizare a teritoriului, se desființează șase drumuri care aveau o lungime de 7 km. în locul lor se vor înființa doar trei drumuri, cu o lungime cu mult mai redusă. Prin aceasta cooperativa va cîștiga 1,20 ha.Sînt încă terenuri întinse ocupate de pilcuri de arborete și păduri răzlețe, cu consistență slabă, care n-au fost defrișate sau n-au fost eliberate de cioate, arate și cultivate. La cooperativa agricolă din Rătești, prin întocmirea schiței de folosire rațională a pămîntului, suprafața arabilă va crește cu 20 ha din defrișări de mărăcinișuri. Tot în cadrul acestei cooperative s-a organizat scoaterea buturugilor de pe suprafața de 35 ha.Pentru folosirea rațională a suprafeței arabile, consiliul agricol raional a sprijinit cooperativele agricole situate în lunca Argeșului, cum sînt : Topoloveni, Pie- troaia, Valea Mare, Ionești, Găești, Petrești, Puțu cu Salcie și Jugu- reni să-și întocmească schițe simple de organizare a teritoriului. Prin punerea în practică a celor prevăzute în aceste schițe, cooperativele agricole vor mări suprafața arabilă în acest an cu 187 ha. Despre ce este vorba 1 în lunca Argeșului există un teren foarte fertil, acoperit cu arborete. Acest teren va fi defrișat și se va cultiya porumb. Totodată, schițele de organizare mai prevăd canalizarea unor pîrîiașe cu debit mic, care în timpul precipitațiilor mai abundente se revarsă și distrug culturile.
Ce terenuri 
mai pot fi ciștigateîn unele cooperative există suprafețe ocupate cu livezi sau vii hibride, de slabă calitate, pe terenuri plane, în luncă. Aceste terenuri pot avea un randament mult mai mare prin cultivarea lor cu diferite plante agricole, Membrii cooperatori au prevăzut să defrișeze aceste plantații și să pună pomi și vii pe terenuri situate în pantă. La Topoloveni se defrișează 10 ha cu vie hibridă din lunca „Goleștii badii" ; în schimb, s-au plantat 21 de ha cu vie pe terenuri în pantă la punctele Mamelou, Glîmbocel și Țigănești.La cooperativa agricolă din Beleți-Negrești suprafața arabilă va crește în acest an cu 20 ha prin defrișări de mărăcinișuri și pomi bătrîni situați pe văile pîrîurilor Lențea și Cîrclunov. Totodată, la cooperativa agricolă din Boțești, în anul 1965, suprafața arabilă va crește cu 20 ha prin defrișări de pomi situați pe văile pîrîurilor Potop, Lențea și Valea Mare.în raion există și sonde. Prin amplasarea lor mai judicioasă s-ar putea face economie mare de teren. în anul trecut, la cooperativele agricole din comunele Ștefan cel Mare și Slobozia, unele unități aparținînd trusturilor de extracție Pitești și București au degradat o suprafață însemnată ocupată cu diferite culturi. Este adevărat că s-au luat măsuri pentru despăgubirea a- cestor gospodării. Dar este a- ceasta o soluție rațională, economicoasă ? în viitor, n-ar fi rău ca aceste întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei să manifeste mai multă grijă pentru folosirea terenului arabil, iar consiliul a- gricol raional, sfaturile populare, care sînt răspunzătoare de buna gospodărire a pămîntului, să nu tolereze nici un fel de risipă de teren arabil.

★în raionul Găești, ca de altfel în oricare raion din țară, sînt încă rezerve importante de creștere a suprafeței arabile. Totul depinde de felul cum consiliile agricole, conducerile și specialiștii unităților se ocupă de Identificarea tuturor acestor resurse și de punerea lor în valoare.
Teodor MARIAN

cedee care permit să se stabilească cu precizie pierderile de metal în zgură, iar în scopul prelungirii vieții utilajelor și instalațiilor a fost cercetată și stabilită rezistența la coroziune a unor materiale.în prezent, cercetările la acest combinat sînt îndreptate în direcția îmbunătățirii procedeelor tehnologice, elaborarea tehnologiei de fabricare a stibiului din reziduuri industriale, identificarea unor noi surse de seleniu și mărirea productivității mai multor instalații.

In noul complex alimentar cu autoservire din Anina
Foto : Agerpres

înhumarea regizorului Ion Șahighian
Fruntași ai scenei șl alți actori ai teatrelor bucureștene, reprezentanți al unor instituții cultural-artistice din Capitală, rude, prieteni, numeroși cetățeni au condus, duminică dimineață, pe ultimul său drum, pe regizorul Ion Șahighian, maestru emerit al artei.La mitingul de doliu, care a avut loc la Casa Artiștilor, au luat cu- vîhtul Nicolae Munteanu, secretarul Consiliului Teatrelor, în numele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. conf. univ. Virgil Brădățeanu, în numele Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, actorul Nicu Dumitriu, în numele Teatrului Național „î. L. Cara- giale", actorul Aurel Ionescu, în nu
PE TRASEELE 
TURISTICELocurile pitorești, monumentele 
naturii, peisajul montan al regiunii 
Bacău atrag in fiecare an un mare 
număr de turiști. La sfîrșitul săptă- 
mînii sau în lunile de concediu, tre
nurile, autocarele O.N.T. îi poartă 
pe iubitorii de drumeție spre lacul 
Bicaz sau spre Ceahlău.

Sezonul turistic 1965 va oferi ex
cursioniștilor cîteva noutăți. Pen
tru a crea posibilitatea cunoașterii 
celor mai frumoase locuri, în acest 
an vor fi organizate excursii pe iti
nerare noi cum sînt: Bacău — 
Nordul Moldovei. Cu acest pri
lej vor fi vizitate localitățile turis
tice Suceava, Vatra Dornet, Cîmpu- 
lung Moldovenesc, cu toate obiec
tivele social-culturale; Bacău — 
Valea Oltului și Argeșului, cu un 
scurt popas la hidrocentrala „16 
Februarie" ; Bacău — Porțile de 
fier; Bacău — Delta Dunării ș.a. 
Iubitorii de excursii mai lungi pot 
participa la turul României, în ca
drul căruia, timp de 12 zile, vor 
vizita cele mai frumoase orașe ale 
țării. Menționăm excursiile combi
nate Bacău—Galați cu autocarul, și mai departe cu vaporul pînă la 
Tulcea.

In lunile de vară, cînd cerințele 
sînt mai mari, un automotor cu o 
capacitate de aproape 100 de locuri, 
dotat și cu un bufet-restaurant, 
va circula regulat de la Bacău spre 
stațiunile de pe litoral. Va fi mărit 
și parcul de autobuze pentru ex
cursioniști. Iată și alte măsuri ; sporirea spațiului de cazare la ca
bana Durău, instalarea unui cam
ping de 200 locuri la Potoei 
(lîngă Bicaz), terminarea hote
lului turistic din Piatra Neamț, 
reamenajările făcute la cabana 
de la Baraj, cea de la Iz
vorul Muntelui, „Dochia" și „7 
Noiembrie" de pe Ceahlău.

C. LUCA
Șeful agenției Bacău 
a O.N.T. „Carpaji"

DE CE NU SÎNT TRIMISE 
LA OȚELĂRII?

Călătorind prin diferite locali
tăți, am observat că în multe 
întreprinderi se acordă atenția cu
venită colectării și trimiterii fie-

mele Teatrului de Stat „Mihail Emi- nescu“ din Botoșani, și prof. univ. Octav Gheorghiu, în numele Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale".Aducînd un ultim omagiu celui dispărut, vorbitorii au subliniat marea pierdere pe care o reprezintă moartea lui Ion Șahighian pentru mișcarea teatrală romînească.După terminarea ceremoniei de doliu, sicriul cu corpul neînsuflețit a fost ridicat pe umeri de actori și studenți și așezat pe carul funebru. Apoi, cortegiul s-a îndreptat spre cimitirul Bellu Unde a avut loc înhumarea. (Agerpres)
SCRISORI CĂTRE „SCINTEIA"
rului vechi la oțelării. Constat însă că în unele locuri cantități însem
nate de fier vechi nu sînt expediate 
acolo unde e nevoie. Pe raza de ac
tivitate a Direcției regionale C.F.R 
Iași, la km. 18 plus 145 Bicaz — 
Bacău s-a construit un nou pod 
de cale ferată. Scheletul fostului 
pod, circa 500 tone de metal, aș
teaptă din toamnă să fie desmem- 
brat și expediat la retopit. Intre 
stațiile Milcov-Slătioara, pe linia 
Pitești — Piatra Olt (pe teritoriul 
Direcției regionale C.F.R. Craiova) 
s-a construit de asemenea un pod 
nou. Vechiul pod (circa 600 tone 
metal) a început să fie desmembrat 
dar, după cum am observat, se în- 
tîrzie expedierea lui. Nu înțe
leg de ce aceste peste 1 000 de tone 
metal stau nefolosite. Ce părere au 
conducerile direcțiilor regionale 
C.F.R. citate mai sus ?

Alexandru CONSTANTIN 
muncitor

Brigăzii de fierar-betonlști condusă de Gheorghe Cojocaru, din seefia semifabricate a întreprinderii „Progresul* din Capitală, 1 s-a înmînat recent diploma de brigadă fruntașă în întrecerea socialistă pe 1964. în activitatea brigăzii se remarcă strădania fiecărui muncitor de a folosi gospodărește ote
lul beton, de a da produse de bună calitate. Rezultatul : în februarie s-au economisit 1 500 kg de oțel, 
în fotografie, de la stînga la dreapta : Zainea Cos- tea, Vasile Neagu și Gheorghe Cojocaru, controlînd calitatea rețelelor de sîrmă necesare la producerea semifabricatelor. (De la Ion Feraru, muncitor)

Duminică a avut loc ceremonia înhumării academicianului George Călinescu.Sîmbătă șl duminică dimineață, mii de cetățeni ai Capitalei, academicieni și alte personalități ale vieții noastre culturale și științifice, studenți, oameni care l-au cunoscut și apreciat pe ilustrul reprezentant al culturii noastre au trecut prin fața catafalcului așezat în holul A- teneului R. P. Romîne, aducîndu-i un ultim omagiu. Pe un panou îndoliat se afla portretul dispărutului, personalitate impunătoare prin vastitatea preocupărilor și plenitudinea talentului său creator. în fața catafalcului erau distincțiile pe care regimul democrat-popular le-a conferit lui George Călinescu pentru meritele sale deosebite în promovarea culturii noastre. în jurul sicriului erau depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, Prezidiului Academiei, Ministerului învățămîntului, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii Scriitorilor, Universității București, precum și din partea unor institute ale Academiei, uniuni de creație, reviste literare și altor instituții de cultură.La catafalc au făcut de gardă a- cademicieni, reprezentanți ai unor instituții de artă și cultură, scriitori, profesori universitari, cercetători științifici, studenți. Ultima gardă a fost alcătuită din Constanța Crăciun, membru al C.C. al P.M.R., președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, Al Philippide, membru al Prezidiului Academiei, președintele secției de literatură și arte a Academiei, Athanase Joja, membru al Prezidiului Academiei R. P. Romîne, președintele Secției de științe economice, filozofice și juridice a Academiei, Demostene Botez, președintele Uniunii Scriitorilor, Dumitru Dumitrescu, secretar-prim al Academiei. La ora 11,30 a început mitingul de doliu.Evocînd personalitatea lui George Călinescu, Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a spus printre altele: Cu adîncă durere ne luăm astăzi rămas bun de la George Călinescu, marele cărturar și umanist al timpului nostru — omul minunat care prin prodigioasa și multilaterala sa activitate s-a înscris în conștiința noastră ca unul din cei mai străluciți reprezentanți ai culturii romînești.întrunind calitățile savantului și ale artistului de mare valoare, George Călinescu ne lasă moștenire o operă monumentală de o deosebită originalitate, bogăție șl putere de expresie — strîns legată de gîndirea cea mai înaintată a timpului nostru.în anii regimului burghezo-moșie- resc el a stat pe pozițiile intelectualității noastre progresiste, apărînd literatura romînă de asaltul forțelor obscurantiste. Adversar disprețuitor, plin de energie și autoritate — al tendințelor de fascizare a culturii noastre, George Călinescu s-a situat în anii războiului hitlerlst alături de forțele patriotice care militau pentru o Romînle liberă, independentă și democratică.în anii puterii populare, George Călinescu s-a alăturat cu marea forță a talentului său, mal ardent

AUTOSERVIRE
CU PROGRAM 
NELIMITAT

Introdusă întîî la produsele 
alimentare preambalate și în u- 
nele unități de alimentație pu
blică —bufete, restaurante — 
autoservirea, prin avantajele pe 
care le oferă, a cîștigat necontenit 
teren. In momentul de față s-a 
extins și în unele magazine de le
gume și fructe, de încălțăminte, în 
librării etc. E un sistem bun care a 
avut, cum se zice, „priză".

Printre mărfurile de care omul 
are nevoie zilnic sînt unele foarte 
mici, dar nu și neînsemnate, pe 
care, după părerea mea, ți le-ai 
putea procura, tot prin autoservi
re, de la un automat. O lamă de 
ras, un săpun, un antinevralgic, o 
ciocolată sau o pungă cu bomboa

și mai convingător ca oricînd, luptei conduse de partidul clasei muncitoare pentru democrație și socialism. Evoluția lui George Călinescu în acești ani, ca cetățean șl artist, a devenit un simbol al evoluției intelectualității noastre în pas cu evoluția întregului nostru popor. Opera sa — care se cere în continuare strînsă și adusă la lumină — va ră- mîne ca o împlinire și o contribuție de seamă a culturii poporului nostru la tezaurul culturii universale.Țara noastră — a arătat în continuare Demostene Botez, președintele Uniunii Scriitorilor — a pierdut în George Călinescu una din acele valori care marchează pe suișul istoriei patriei noastre un punct cultural de mare înălțime. De-a lungul anilor, această minte pătrunzătoare și vulcanică, mîinile acestea harnice și neobosite au a- dus multiple tomuri, ca niște cărămizi arse la mari temperaturi, la temelia noii noastre culturi romînești. Pentru aceasta, pentru variata și multipla sa misiune pe care și-a recunoscut-o ca pe o revelație, el s-a dăruit întreg, și-a dăruit toată viața lui, din anii primei tinereți pînă acum cîteva zile, cind optimistul își mai scria cronica în patul unui sanatoriu.Vorbind în numele Prezidiului Academiei R. P. Romîne, acad. Al. Philippide. a spus printre altele: întrunind, în chip cu totul rar, vocația severă a cercetării științifice și un talent literar de o mare bogăție, atît în ce privește temele cît și în ce privește expresia, George Călinescu a cuprins în scrisul său aproape toate genurile literare. în toate a dat lucrări de prim rang. Această activitate multilaterală izvora la Călinescu din setea lui de a experimenta domeniul literar în întregime. Era la temelia acestei înclinări aspirația lui neobosită către cunoașterea în adîncime a fenomenelor vieții și dorința sa nepotolită de a ști. Convingerea că în opera sa personalitatea lui George Călinescu va continua să trăiască, exercitînd mereu o influență literară puternică, se așează luminoasă alături de neștearsa părere de rău pe care ne-o lasă dispariția unui strălucit scriitor.Ministerul învățămîntului participă cu adîncă durere la pierderea unuia din cel mai iluștri membri ai corpului didactic din învățămîn- tul nostru supt 'lor — a arătat în cuvîntul său prof. univ. Jean Li- vescu, adjunct al ministrului învățămîntului. Glasul care a adunat mii de auditori în amfiteatrele Universităților din Iași și București a amuțit pentru totdeauna. Ecourile lui vor răsuna vreme îndelungată în sufletele generațiilor tineretului ștudios care au avut șansa de a-1 asculta pe George Călinescu, de a fi călăuzite de el în problematica științei și criticii literare. Iubind tineretul, iubit de tineret, Călinescu a rămas el însuși pînă la sfîrșit tînăr, entuziast și optimist. El a fost profesor, artist și cetățean în sensul cel mai bun al cUvîntului. Cînd l-am vizitat în ultima lui zi de viață și l-am felicitat pentru alegerea ca deputat, îl fră- mînta grija dacă sănătatea îi va permite să participe la sesiunea Marii Adunări Naționale.A dispărut omul; opera sa ră- mîne veșnic vie, una din pietrele trainice ale edificiului culturii ro

ne de mentă, un pahar de sifon, un 
pachet de țigări sau o cutie de chi
brituri, iată numai cîteva din lista 
produselor pe care un automat 
le-ar putea pune la dispoziția ce
tățenilor pe loc, la orice oră din zi 
sau din noapte, în gări, pe marile 
bulevarde ale orașelor, în holurile 
hotelurilor, pe stadioane etc.

Sînt și alte mărfuri — să zicem 
un pahar cu lapte, un corn proas
păt, o bucată de cașcaval — de care 
poți să ai nevoie, fie la o oră foar
te matinală, fie seara tîrziu. Pe a- cestea, firește, automatele nu ți le 
servesc. Exista într-o vreme în Ca
pitală un loc unde, la orice oră, gă
seai o asemenea gustare : era uni
tatea „Miorița" de pe Bd. 1848. Dar 
n-a durat mult și programul uni
tății a fost restrîns, mai întîi pînă 
la 12 noaptea, iar în prezent nu se 
mai deosebește prin nimic de cele
lalte unități cu acest profil. La fel 
s-a întîmplat și cu bufetul Lacto 
de pe Bd. Magheru.

Cred că ministerul de resort ar 
trebui să studieze posibilitatea ca 

mînești și, prin aceasta, ale culturii umanității.Acad. Al. Rosettl, decanul Facultății de limbă și literatură romînă a Universității București, a spus : Profesorul George Călinescu a adus o nouă strălucire facultății noastre. Niciodată un maestru nu a fost ascultat cu atîta fervoare. Gesturile îl erau urmărite cu grijă, și explozi'Qe de bucurie punctau orice joc de cuvinte al său. Prestigiul de care s-a bucurat George Călinescu în lumea universitară îi venea de la activitatea sa prodigioasă. Era prezent în cultura romînească prin scrisul zilnic sau săptămînal și prin publicarea romanelor, studiilor sale critice, versurilor și măreței Istorii a literaturii romîne, operă de proporții monumentale, care depășește ce s-a scris pînă acum în acest domeniu.Am avut imensa șansă să putem învăța din exemplul lui George Călinescu, să beneficiem de sfaturile sale părintești, a subliniat în cuvîntul său Mihai Novicov, director adjunct al Institutului de istorie literară și folclor al Academiei. Dragostea fierbinte pentru cultura patriei l-a adus în rîndurile luptătorilor pentru progresul social, făcînd din el un ostaș dîrz al partidului muncitoresc, un om care nu îngăduia — nici sieși, nici altora — vreo abatere de la ceea ce considera că este datoria supremă a unul intelectual. Dușman neînduplecat al mediocrității și al imposturii, nu. cerea nimănui ceea ce omul nu putea da, dar cerea tuturor probitate și perseverență. Vor trece ani și ani, și tot atît de viu va trăi în conștiința poporului chipul său.Acum cînd profesorul a plecat pe drumul fără întoarcere, studenții care l-au venerat pentru inima sa mereu tînără îi aduc ultimul omagiu — a arătat în cuvîntul său studentul Dan Ursuleanu. Noi, tinerii care am luptat pentru fiecare loc în picioare la cursurile sale electrizante, am trăit în cel mai înalt grad bucuria de a simți cum geniul maestrului răsădea în fiecare cîte o seînteie din arderea sa de-o viață. Prețuirea noastră, a tinerilor, este o chezășie că ideile cu care generos ne-a împărtășit de-a lungul anilor se regăsesc statornice în memoria studenților luLAducînd un ultim omagiu marelui dispărut, George Ivașcu, directorul revistei „Contemporanul", a spus : Conștiință vie a secolului său, George Călinescu s-a exprimat pe sine nu numai prin marile monumente a căror strălucire va deveni încă mai luminoasă sub soarele timpului, dar și printr-o prodigioasă activitate publicistică. încă din timpul asaltului reacțiunii fasciste, în „Jurnalul literar", apoi, în plin război, cu contribuții la ilegala, a- tunci, „Romînie Liberă", apoi la presa noastră de după Eliberare, Călinescu a fost — și rămîne — prin scrisul lui jurnalistic, cronicarul esențial al profundului și complexului proces pe care poporul nostru l-a străbătut, determinîndu-șî propria soartă.După încheierea mitingului de doliu, sicriul cu corpul neînsuflețit al lui George Călinescu a fost așezat pe carul mortuar. Urmat de un mare număr de oameni, carul funerar s-a îndreptat spre cimitirul Bellu, unde a avut loc înhumarea. Mii de cetățeni, aflați de-a lungul străz.ilor pe unde a trecut cortegiul funebru, au adus un ultim omagiu marelui cărturar, George Călinescu. (Agerpres)
un număr de unități comerciale, 
tn special alimentare, să fie des
chise și după 10 seara.

Victor CRAIOVEANU 
tehnician

EXPOZIȚIA PICTORILOR 
AMATORILa clubul Fabricii de rul
menți din Bîrlad s-a deschis o < 
expoziție de artă plastică. Sînt ea:- , puse 33 de lucrări ale pictorului a- 
mator Ion Nedeleanu — controlor 
de calitate. In mod deosebit atrag 
atenția compozițiile: „20 de ani"
(tempera pe lemn), „Primăvara” 
(mozaic în piele), „Zi de odihnă" 
(ulei pe pînză), precum și alte lu
crări executate în ulei, cum ar fi 
„Blocuri", „Portret de cooperatoa
re", „Crizanteme", „Cartier munci
toresc" etc. Aceasta este a 
doua expoziție de acest gen, prima 
aparținînd lui Laurențiu Gheor
ghiu, tehnician. Se vor deschide și alte expoziții personale ale pictori
lor amatori, membri ai cercului de 
artă plastică de pe lîngă clubul 
fabricii.

Eliade SOLOMON 
tehnician

DE 60 DE ORI CÎTE 7
Alimentarea cu apă potabilă ., 

orașului Curtea de Argeș se face 
prin stația de pompare de la Albești. In urma dezvoltării orașului, 
stația nu mai putea asigura apro
vizionarea normală cu apă a între
prinderilor și a locuințelor. De a- 
ceea, întreprinderea de gospo
dărire orășenească a încheiat 
un contract cu Trustul regio
nal de construcții Argeș în care 
se prevedea și instalarea a trei 
pompe noi. Termenele au fost res
pectate, dar după cîteva zile de func
ționare, două pompe s-au defectat. 
Meșterii de la trust le-au demon
tat și le-au dus la Pitești, pentru 
reparații. Una dintre ele a fost re
parată, dar cealaltă așteaptă încă 
de prin noiembrie 1963 De cîte 
ori întrebăm la trust cînd va 
fi gata, primim același răs
puns : „Peste 7 zile" Au tre
cut de atunci de 60 de ori cîte 7 zile și pompa tot n-a ajuns la 
Albești. Cînd se va pune capăt tă
răgănărilor ?

Gheorghe CIOLACU 
tehnician
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PESTE
HOTARE

__ Reîntîlnire cu echipele din A voia „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

DIN COLTUL TRIBUNEI Rezultatele de ieri 82). Arbitru : N. Mihăilesou (Buoureștl). Spectatori: 
14 000 ; teren bun ; timp senin.

PREMIERĂ
PE STADION

mai puțin conclu- 
suporterul sportiv, 
incontestabilă este 

după-amiază însorită, cînd
strălucește și freamătă, cînd 
drumurile duc la. stadion, 
instalat în peluză sau în tri- ?i, mult mai emoționat decît

Sosirea primăverii este marcată, 
de cînd lumea, de felurite semne 
mai mult sau 
dente. Pentru 
unica dovadă 
acea 
totul 
toate 
cînd, 
bună
un școlar în prima zi de vacanță, 
omul nostru îți zice, auzind fluie
rul prelung al arbitrului: „In sfîr- 
șît, a venit primăvara /"

Nici unul dintre atributele natu- 
■ rale n-a absentat de la reuniunea 

desfășurată ieri, pe „23 August!", 
Cum era și firesc, vremea super
bă a sporit considerabil atracția 
celui dintîi cuplaj al sezonului, in
cit nimeni nu s-a mirat văzînd 
acolo, în marea elipsă de beton, un 
public mai numeros și mai entu
ziast decît la multe meciuri inter
naționale. Stimulați de ambianța 
festivă, la care contribuiau încu
rajările mulțimii, limpezimea văz
duhului, prospețimea culorilor, 
fotbaliștii au zburdat ca niște 
mînji cînd se-nfiripă colțul ierbii 
(deși unii, între noi fie vorba, au 
băieți măricei...) străduindu-se — 
dar n-au prea reușit — să 
demonstreze că anotimpul prece
dent n-a însemnat pentru ei o 
simplă destindere.

Fără a trece cu vederea efortu
rile protagoniștilor, concretizate, 
pe alocuri, în faze spectaculoase, 
raportul dintre evenimentele de pe 
teren și participarea tribunelor ră- 
mîne, categoric, tn favoarea celor 
din urmă. Dacă n-am da decît 
exemplul inimoasei „galerii" a ol
tenilor, înarmată cu placard?, ste- 
gulețe, trompete și, mai ales, cu 
atîta dragoste pentru culorile echi
pei craiovene, încît n-a încetat să 
le susțină frenetic chiar în momentele dificile ! Nici vorbă, jucă
torii noștri mai au încă multe de 
făcut pentru a răsplăti cum se 
cuvine atenția și căldura cu ca- 
re-i înconjoară marele public. Să 
nu uităm, că, deși sîntem la jumă
tatea lunii -lui mărțișor, pînă la 
început de mai n-a rămas decît o 
umbră de răgaz, și tare-am dori 
să putem spune, la capătul primei 
confruntări importante din actua
lul sezon:

— In sfîrșit, parcă începe să fie 
primăvară șt în fotbalul nostru!

Dan DEȘLIU

PROGREȘUL BUCUREȘTI—MINERUL BAIA MARE 2—0 (1—0). Au marcat : Mateianu (min. 45), Udroaica (48’). Arbitru : A. Ivanov-Sterev (Bulgaria).
STEAUA BUCUREȘTI—ȘTIINȚA CRAIOVA 2—0 (I—0). A marcat : Voinea (min. 18 și 79). Arbitru : Pop Ga- viilă (Brașov). Spectatori : 50 000 ; teren moale ; timp frumos.
CRIȘUL ORADEA—DINAMO BUCUREȘTI 0—0. Arbitru : M. Rotaru (Iași). Spectatori : 10 000 ; teren bun ; timp însorit.
U. T. ARAD—STEAGUL ROȘU BRAȘOV 1—0 (1—0). A marcat : Donciu (min. 6). Arbitru : Andrei Rădulescu (București). Spectatori : 12 000 ; teren bun; timp însorit.
ȘTIINȚA CLUJ—PETROLUL PLOIEȘTI 1—0 (1—0). A marcat : Neșu (min. 30). Arbitru : P. Sotir (Mediaș). Spectatori : 18 000 ; teren alunecos ; timp frumos, soare.
C.S.M.S. IAȘI—RAPID BUCUREȘTI 0—0. Arbitru : Pop Romulus (Oradea). Spectatori; 20 000 ; teren moale; timp senin.
DINAMO PITEȘTI—FARUL CONSTANȚA 4—0 (1—0). Au marcat : Stăenescu (min. 25, 56, 60), Ionescu (min.

Dinamo București 14 10 1 8 28 :12 21
Steaua 14 8 4 2 28: 8 20
Rapid 14 7 4 3 18 :10 18
C.S.M.S. Iași 14 6 3 5 17 :18 15
Steagul roșu 14 5 4 5 15 : 9 14
Știința Cluj 14 5 4 5 22 :18 14
U.T.A. 14 5 4 5 17 : 21 14
Petrolul 14 5 3 6 16 :14 13
Dinamo Pitești 14 5 3 6 20 : 20 13
Crișul 14 3 7 4 11 :12 13
Farul 14 5 3 6 14 : 21 13
Știința Craiova 14 4 3 7 11 : 24 11
Progresul 14 2 5 7 8 : 20 9
Minerul 14 3 2 9 13 :26 8

Petrolul I__ ______ .
Dinamo București—U.T.A.; Rapid—Dinamo Pitești ; Mi
nerul Baia Mare—Steaua ; Farul Constanța—Știința Cluj ; 
Steagul roșu Brașov—C.S.M.S. Iași.

Un portar excelent și
un 11 m ratat

Cum stăm cu disciplina ?

Două din puținele faze fotogenice 
ale cuplajului din Capitală : la poar
ta băimârenilor (stînga) ; în careul 

echipei craiovene (dreapta)

Scorul etapei

Etapa viitoare
Ploiești—Progresul; Știința Craiova—Crișul ;

Clasamentul

Cu tot blocajul adversarelor, dinamovistele punctează din nou

PITEȘTI (coresp. „Scînteii*). — 
Dinamoviștii din localitate au învins 
pe Farul Constanța la un scor con
cludent : 4—0 (1—0). Oaspeții au 
dominat doar în prima repriză, dar 
cei care fructifică sînt... piteșfenii. In 
minutul 26, la o pasă a lui Varga, 
Stoenescu înscrie cu capul primul gol. 
In repriza secundă localnicii își Or
ganizează tot mai bine acțiunile și 
majorează scorul, th minutul 56, a- 
celăși Sfoehescu execută excelent 6 
lovitură de la 25 de metri șt : 2—0. 
Asistăm apoi la o combinație fru
moasă între Ionescu și Stoenescu și 
din nou, ultimul înscrie, 3—0, în mi
nutul 60, pentru Dinâmo. Al patrulea 
gol este realizat de către ionescu, 
dinfr-o acțiune personală, în minutul 
82. De menționat că piteșfenii au 
mai ratat cîfeva ocazii favorabile. 
Fotbaliștii din Constanța, cu o pregă
tire fizică încă nepusă la punct, au 
cedat complet tn repriza secundă.

Dinamo BucureștiPrima intîlnire Dinamo București și Ujpesti Dozsa Budapesta a revenit jucătoarelor noastre cu scorul de 3—0 (15—4 ; 15—13 ; 15—10). Asupra acestei partide, prof. Ștefan Roman, emerit al sportului, prezent ieri seară în sala Dinamo din Capitală, ne-a spus următoarele : „Victoria jucătoarelor noastre este meritată. Față de
maestru

Singurul gol
din acțiune personală

Ujpesti Dozsa Budapesta 3-0evoluțiile lor anterioare, dinamovistele s-au arătat într-o formă mai ridicată. Consider însă că au jucat sub potențialul de oare dispun. De altfel, scorul reflectă o anumită inconstanță, urmare a lipsei de încredere în posibilitățile proprii. Adăugind iorței serviciilor și loviturilor la fileu mai multă mobilitate în teren (mă refer mai ales

la jucătoarele tinere ca Marllena Ștefănes- cu, Lucia Vanea și Helga Bogdan) și o mai bună organizare a blocajului, echipa Dinamo poate cîștigă și meciul revanșă de la Budapesta. De remarcat plusul de combativitate al echipei maghiare."Returul întîlnirii va avea loc la 21 martie la Budapesta.
Ț. S. K. A. MOSCOVA RAPID BUCUREȘTI 3-1

9

Patru goluri
51 atit

BUCUREȘTI. Cele două echipe 
bucureștene care au jucat ieri pe te
ren propriu primele meciuri ale retu- 

. r'lilui campionatului (Progresul și 
Steaua) au obținui victorii la același 
scor și cam în aceleași condiții : ad
versarii nu s-au dat lesne bătufi. Pro
gresul, mai ales, a primit o replică 
energică din partea Minerului. In re
priza întîi, băimărenii au ajuns dese
ori in tafa porții lui Mindru și doar 
puțin a lipsit ca să înscrie. Dominarea 
a durat pînă în ultimele secunde ale 
reprizei, cînd printr-un șut de la dis
tanță, Mateianu a trimis mingea în 
plasa lui Bai. Golul următor a venit 
tot pe neașteptate : imediat după 
pauză, la prima acțiune spre poarta 
Minerului, tînărul bucureștean Udroai- 
ca a mărit scorul pentru echipa sa. 
După 2—0, ambele formafii au jucat 
cam la întîmpiare. Aflafi de mai 
multe ori în fața porților adversă, 
înaintașii au ratat, de o parte și de 
cealaltă, înscrierea altor goluri.

.Pînă în minutul 18, cînd pe un 
contraatac, Voinea (Steaua) a marcat 
primul gol pentru echipa sa, craio- 
venii jucaseră bine și cu curaj. Chiar 
mai olar decît Steaua. In continuare 
a existat un echilibru de forțe, dar, 
din păoate, și acțiuni destul de anos
te. Singurele momente care au mai 
trezit interesul (dar și mîhnirea) tri
bunelor au tost cele petrecute în fața 
porții echipei craiovene. Fotbaliștii 
bucureșteni au ratat ocazii foarte cla
re : Crișan și Constantin (acesta din 
urmă doar de la 2 m) au tras în bra
țele portarului Vasilescu. In finalul 
meciului, Steaua a atacat ceva mai 
decis și în urma unei combinații 
spectaculoase eu Raksi, Voinea a 
majorat scorul.

Meciurile disputate în București au 
fost de un nivel mediocru. Pregătirea 
tehnică a echipelor, orientarea jocu
lui lor n-au satisfăcut deocamdată, 
nici pe specialiști, nici pe spectatori. 
Singur crainicul radiodifuziunii a avut 
în mod surprinzător aprecieri elogioa
se în timpul transmisiei sale...

CLUJ (coresp. „Scînteii"). 
Meciul de fotbal dintre echipele 
Știința ți Petrolul Ploiești s-a înche
iat cu scorul de 1—0 în favoarea 
clujenilor. Acest singur punct a fost 
înscris cu capul, în minuful 30, de 
Neșu la un corner bine executaf de 
Ivansuc. In minutul 42, clujenii au 
o nouă ocazie de a înscrie. Szabo 
este faultat în careu și, normal, ar
bitrul dictează 11 m. Alexandru Vi
sile execută lovitura, dar portarul lo- 
nescu, ieri într-o formă excelentă, 
apără.

Desfășurarea partidei a fosf in
fluențată de starea moale a terenu
lui. $tiihța a dominat mai mult. Au 
fost situații cînd au Supus poarta 
ploieștenilor la un adevărat tir. A- 
ceștia s-au apărat destul de bine. Au 
fost și momente cînd oaspeții au a- 
facat puternic. în minutul 61 Moldo- 
veanu era cît pe-aci să egaleze ; șu
tul lui însă a lovit bara transversală.

IAȘI (de la trimisul nostru). — 
Deși în timpul dimineții, la lași iarna 
părea încă în elementul ei, ia Oră 
prînzulul, pe cer a apărut soarele. In 
acest fel spectatorii Ieșeni au avut un 
cadru plăcut la prima întîlnlre din 
retur dintre echipele C.S.M.S. și Ra
pid. Din păcate aspectul jocului a 
fost departe de a mulțumi atît pe lo
calnici, cît și pe cei aproape 700 de 
turiști bucureșieni, veniți să-și încu
rajeze echipa favorită. Poate aceștia 
din urmă sînt mulțumiți de rezultatul 
de egalitate pe care Rapidul l-a ob
ținut în deplasare, dar calitatea fot
balului prestat de cele două comba
tante a lăsat mult de dorit. S-au în
registrat numeroase faulturi, loviri 
intenționate (Ionescu, Deleanu, Matei, 
Dumitriu) ; în special oaspeții au ju
cat dur. Deși a muncit foarte mult, 
a fost supărătoare atitudinea lui C. 
Dan care deseori a protestat la deci- 

poate 
indul-

ARAD (coresp. Scînteii"). — 
Timpul frumos, adevărată ii de pri
măvară, ca și deschiderea oficială 
a noului sezon fotbalistic, a atras pe 
stadionul „30 Decembrie" din Arad 
un public numeros. Meciul U.T.A.— 
Steagul roșu a plăcut prin dîrzenia 
cu care ambele formații au luptat 
pentru fiecare balon și prin cele cîte- 
va faze interesante petrecute în fața 
porților. Localnicii insistă mai mult. 
Ei deschid scorul în minutul 6, cînd 
— după o acțiune personală — Don
ciu driblează doi adversari și în
scrie. In continuare U.T.A. are 3 noi 
ocazii cla'țe, dar...

Echipa din Brașov a jucat bine în 
apărare. La înaintare brașovenii n-au 
constituit vreun pericol pentru ad
versari ; au acționat lent, fără orizont. 
După pauză, meciul s-a desfășurat 
înfr-un ritm ceva mai rapid, dar nu
mai timp de 20 de minute. Impreci
zia șuturilor ambelor formații fac ca 
scorul să nu mai poată fi modificat. 
Așadar 1—0 pentru U.T.A.

La Moscova s-a desfășurat ieri primul meci dintre formațiile masculine Ț. S. K. A. Moscova și Rapid București, contînd pentru etapa a II-a a „C.C.E." la volei. Primul set, în care rapi- diștil au opus o rezistență surprinzător de slabă a revenit voleibaliștilor sovietici la o diferență oatego-

rică : 15—1. In setul următor, deși au fost conduși la un moment dat cu 14—11, jucătorii noștri au luptat cu multă reușind 17—15.însă, ei menține acest echilibru. Voleibaliștii sovietici au cîștigat detașat încă două seturi : 15—4 și

combativitate, să cîștige cu Din păcate nu au putut mai departe

15—6. Din formația Ț.S.K.A. — victorioasă deci cu 3—1 — o formă excelentă cunoscuțliCesnokov și Burobin, iar de la Rapid s remarcat Plocon Nicolau (numai în tul doi).Returul meciului avea loc la 4 aprilie, tn București.

au avut jucătoris-au1 se-va

Atacuri multe dar...
ORADEA (coresp.

Aci, la Oradea, meciul
cu actualii lideri, dinamoviștii bucu
reșteni, a fost așteptat cu viu interes. 
In general, ritmul partidei a fost vioi, 
ambele formații jucînd ofensiv. Dina
moviștii au inițiat mai multe atacuri, 
în repriză întîi, dar apărarea orăde- 
nilor n-a putut fi depășită. In repriza 
secundă, Crișul își revine și încearcă 
o serie de incursiuni pe extreme. In 
minutul 76, după o combinație fru
moasă între Bacos și Damian, ultimul 
trage puternic. Șutul părea imparabil, 
dar Dafcu, printr-un salt frumos, prin
de balonul. In ultimul minut dinamo
viștii au și ei o mare ocazie, însă o 
ratează. Astfel, partida s-a terminat 
eu scorul de 0—0.

„Scînfeii"). — 
echipei locale

ziile arbitrului, căruia i se 
imputa faptul Că a fost cam 
gent.

Ca aspect general partida 
mai frumoasă în prima parte, cînd e- 
chipele au avut posibilitatea de a 
deschide scorul, dar au ratat (ieșenii 
prin Milea, iar bucureșfenii prin Du
mitriu și Năsturescu). După pauză ie
șenii au dominat mai insistent, însă 
n-au șutat la poartă. Singura fază mai 
clară a rapidiștilor a fost combinația 
Ionescu—Kraus din minutul 75, în 
care ultimul a ratat copilărește.

a fost

PRONOSPORT
Concursul nr. 11 din 14 martie

Crișul—Dinamo București
C.S.M.S. Iași—Rapid
Știința Cluj—Petrolul
Dinamo Pitești—Farul
U. T. Arad—Steagul roșu Brașov 
Progresul—Minerul Baia Mare 
Steaua—știința Craiova 
Alessandria—Palermo
Bari—Livorno
Brescia—Modena
Napoli—Padova 
Venezia—Spal

Pe pirtiile de schiSîmbătă și duminică la Poiana Brașov s-au desfășurat ultimele probe ale campionatelor republicane de schi (probele nordice). Cursa de 15 km (seniori) a fost dominată de dina- movistul Dinu Petre, cronometrat în 53’10". La 5 km (senioare) pe primul loc s-a clasat Marcela Leampă (Dinamo) cu rezultatul de 20'39". Ștafeta 3X10 km a fost cîștigată de echipa Dinamo Brașov în 11146'31’'.Pe pirtiile de schi din împrejurimile orașului Vatra Dornei, s-au desfășurat întrecerile concursului de schi dotat cu „Cupa Domelor",

1965
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Proba de slalom uriaș (seniori) a fost cîștigată de Andrei GSrSg (Maramureș), iar la juniori de Lucian Turcu (Suceava). La senioare prima s-a clasat Iolanda Griga (Maramureș). La junioare : Mariana Andries- cu (Suceava). Probele de coborîre au revenit la seniori lui Andrei Gorog (Maramureș) și la juniori lui L> 'an Turcu (Suceava). Proba senioai .or a cîștigat-o Iolanda Griga (Maramureș) ; Mariana Andriescu (Suceava) a învins la junioare. „Cupa Domelor" a fost cîștigată de schiorii din Maramureș.

Ieri la baschet și volei
BASCHET : masculin : Știința Bucu

rești—Steaua 73—71 ; Dinamo Bucu
rești—Știința Timișoara 88—82 ; Poli
tehnica Cluj—Rapid București 76—68 ; 
Dinamo Oradea—C.S.M.S. Iași 81—57 ; 
Știința Tg. Mureș—Steagul roșu Bra
șov 83—71 ; Farul Constanța—Știința 
Cluj 74—54 ; feminin : Știința Bucu
rești—Voința Oradea 88—29 ; Voința 
București—Știința Constanța 93—55 ; 
Constructorul București — Progresul 
București 45—46 ; Știința Cluj—Rapid 
București 52—58 ; Voința Brașov—Mu
reșul Tg. Mureș 54—42.

VOLEI : masculin : Progresul Bucu
rești—Dinamo București 0—3 ; Steaua 
București—Petrolul Ploiești 3—0 ; Ști
ința Timișoara—Știința Cluj 3—2 ; Di
namo Bihor—Minerul Baia Mare 3—2 ; 
Știința Galați—Tractorul Brașov 3—0 ; 
C.S.M.S. Iași—Constructorul Brăila 
2—3 ; feminin : Progresul București— 
Rapid București 0—3 ; Voința Craio
va—C. P. București 0—3 ; Partizanul 
roșu Brașov—Știința București 3—0 ; 
Știința Cluj—C.S.M. Cluj 3—0 ; Farul 
Constanța—C.S.M. Sibiu 3—0.

1^1.!.^ CampionatulDuminică dimineața, pe un traseu situat în apropierea Combinatului poligrafic „Casa Scînteii" și a noului cartier bucureștean „Pajura", s-au desfășurat finala campionatului republican de cros —individual și. pe echipe — și concursul republican de semifond. întrecerile s-au bucurat de o largă participare (peste 500 finaliști din întreaga țară) și de o bună organizare. Majoritatea sportivilor s-au dovedit bine pregătiți, evidențiindu-se în mod deosebit cei din orașele Timișoara (antrenor E. Grozescu), Brașov (antrenor L. Mereuță), Roman (antrenor I. Constanti- nescu-Nehoi), Baia Mare (antrenor F. Moscovici) și București (antrenori M. Tintorescu și Gh. Stănel).La junioare (1 000 m), învingătoarea, Elena Ionescu (Constructorul-București) — elevă la școala profesională „Dîmbovița" — a condus în permanență, dar a fost tatonată îndeaproape de Elisabeta Baciu (Șc. sp. U.C.F.S. Roman) și Claudia Iacob (Progresul București), sosite pe locurile doi, respectiv trei. Lăcătușul Dan Săvescu (Banatul Timișoara) a reușit să se desprindă din pluton și să cucerească titlul de campion în fața celorlalți 120 de juniori (8 000 m). Dramatică prin desfășurare, (1 800 m) a fost cîștigată de
întrecerea senioarelor băimăreanca Irina Ze-

republican de crosgreanu-Micloș (C.S.O.), care a învins pe pe Elisabeta Teodorov (Dinamo București) și Viorica Gabor (Dinamo Brașov), clasate pe locurile următoare. Cea mai dificilă probă, cea a seniorilor (8 000 m), a prilejuit o frumoasă luptă sportivă. Primii trei care au trecut linia de sosire sînt : Nic. Mustață (Dinamo București), Ion Ruzneac (Steaua) și Zoltan Vamoș (Dinamo București).Titlurile pe echipe au fost cucerite de : junioare — Școala sportivă U.C.F.S. Roman; juniori — Metalul București ; senioare — Olimpia București; seniori — Dinamo București.întrecerea semifondiștilor a fost cîștigată de C. Blo- țiu (Rapid București).Florian Laslău, secretar general-adjunct al F.R.A., ne-a declarat : „Provincialii s-au impus printr-o pregătire temeinică și, alături de sportivii bucureșteni, au contribuit la reușita acestor finale. Traseul a fost dificil. Acest campionat a constituit o bună repetiție înaintea crosului balcanic, care se va desfășura pe același traseu la 11 aprilie a. c. și a altor numeroase competiții internaționale la care vot participa sportivii noștri".

ultimii metri

Junioarele pe prima parte a traeeulul

Echipa de hochei 
a U.R.S.S. din nou 
campioană mondială

Aseară la Tampere s-a încheia! cel 
de-al 32-lea campionat mondial de 
hochei pe gheață. Reedifînd succese
le din ultimii doi ani, hocheiștii so
vietici au intrat din nou în posesia 
titlului mondial. Este pentru a 5-a 
oară cînd echipa U.R.S.S. cîștigă titlul 
suprem al acestei tradiționale com
petiții internaționale. în decursul ac
tualei ediții, echipa U.R.S.S. a arătat 
din nou o bună pregătire, reușind să 
obțină victoria în toate cele 7 meciuri 
susținute. Duminică seara, în ultimul 
act al campionatului, echipa U.R.S.S 
a învins cu scorul de 4—1 (0—0 ; 
2—1; 2—0) reprezentativa Canadei. 
R. S. Cehoslovacă a dispus cu 3—2 
(3—1; 0—1; 0—0) de echipa Suediei, 
iar S.U.A. a întrecut cu 8—6 (4—1; 
0—2; 4—3) echipa Norvegiei. R. D. 
Germen» a învins cu 3—2 (2—2 ; 
0—0; 1—0) echipa Finlandei (meci 
disputat sîmbătă).

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. cam
pioană mondială și europeană 14 
puncte, (51—13); 2. R. S. Ceho
slovacă 12 puncte (43—10) ; 3. Sue
dia 9 puncte (33—17) ; 4. Canada 8 
puncte (28—21) ; 5. R. D. German» 
6 puncte (18—33); 6. S.U.A. 4
puncte (28—44) ; 7. Finlanda 3 punc
te (14—27) ; 8. Norvegia zero puncte 
(12-56).

★
Campionatul mondial de la Tam

pere, a declarat vicepreședintele Ligi1' 
internaționale de hochei pe gheață, 
John Ahearne, a fost lără îndoială cel 
mai reușit din istoria acestui sport, 
care cîștigă o popularitate tot mai 
largă. S-a jucat un hochei excelent în 
multe partide. Hocheiștii sovietici, 
cehoslovaci, suedezi au lost remar
cabili. Din păcate, există un decalaj 
prea mare în ce privește nivelul jocu
rilor între echipele fruntașe șl cele
lalte echipe. De aceea în turneu con
tinuă să se înregistreze scoruri mari. La 
Tampere, a spus Ahearne, s-a finul și 
congresul LIHG, la care au fosf 
dezbătute perspectivele dezvoltării 
hocheiului și organizării noilor în- 
tllniri. Sint de părere că trebuie să se 
organizeze un campionat al lutnii nu
mai între cele cinci echipe fruntașe și 
neapărat în două etape (tur-retur), iar 
celelalte echipe ale Europei să joace 
pentru titlul de fruntașe ale continen
tului.

A

In „turneul celor 5" 
la rugbi

Deși mai sînt de disputat două 
meciuri (Anglia — Scoția și Franța 
— Tara Galilor), Tara Galilor, care a 
învins la Cardiff cu 14—8 reprezen
tativa Irlandei, este virtuală cîștigă- 
foare a trofeului. Aproape 60 000 de 
spectatori au asistat pe o ploaie to
rențială la acest meci. Galezii au ju
cat 20 de minute fără centrul John 
Dawes, iar Irlandezii au ratat două 
lovituri ușoare în primele minute. 
Clasamentul : Tara Galilor 6 puncte, 
Irlanda 5 p., Franța 3 p., Anglia 2 p., 
Scoția zero p.

Anquetil conduce 
în cursa Paris—Nisa

A 5-a etapă a cursei Cicliste Paris- 
Nisa a fost cîștigată de belgianul 
Vannifsen (144 km în 3h06'30”), dar 
în clasamentul general Continuă să 
conducă francezul J. Anquetil.

Alte știri
• In împrejurimile stațiunii de 

sporturi de iarnă americane Veil 
(Colorado) se desfășoară concursurile 
de schi pentru „Memorialul Bu< 
Warner". Austriaca Traudl Hecher a 
cîștigat proba de coborîre cu timpul 
de 1’57’’86/1OO. Proba masculină a 
fost dominată de austrieci, care au 
ocupat primele 4 locuri în clasament. 
Victoria a revenit lui Heini Messner.

• Pugillstul italian Fra.nco Brondi 
este noul campion al Europei la cate
goria ușoară. In meciul disputat la 
Cannes, el l-a învins prin abandon în 
rundul trei pe francezul Leon 
Zadourian.

• Competiția internațională de 
spadă pentru trofeul „Martini", dis
putată la Londra, a fost cîștigată de 
sportivul maghiar B. P. Nagy, care, în 
finală, l-a învins cu 8—6 pe fostul 
campion mondial de floretă, Allan 
Jay (Anglia).

• Intr-un meci internațional femi
nin de handbal disputat duminică la 
Bratislava echipa R. S. Cehoslovace 
a învins cu scorul de 11—6 (5—3) 
echipa Iugoslaviei.

• La turneul internațional de tenis
de la Cairo, proba de simplu bărbați 
a fost cîștigată de australianul Ken 
Fletcher, care l-a învins In finală cu 
3—6, 6—3, 3—6, 6—1, 6—3 pe 
polonezul Gasiorek. Proba de dublu 
mixt a fost cîștigată de perechea so
vietică Ana Dmitrieva—Tomas Leyus. 
In semifinalele probei de dublu băr
bați, Mandarine (Brazilia) și Gulyas 
(R. P. Ungară) au eliminat cu 6—1, 
5—7, 6—4 perechea australiană
Fletcher—Mulligan. Cealaltă finalistă 
este perechea Merlo (Italia), Shafei 
(R.A.U.).

Pagină organizată de 
Ion DUMITRIU 
Constantin ANI 

Foto: Radu COSTIN
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Noi acțiuni agresive din M°“°™ ALEGERILE
ale S.U.A. împotriva PENTRU SOVIETELE LOCALE
R. D. Vietnam
• Raiduri ale aviației de bom
bardament • Protest adresat 
Comisiei internaționale de su

praveghere și control; HANOI 14 (Agerpres). — Agenția vietnameză de informații anunță că duminică avioane americane și sud-vietnameze au întreprins noi raiduri deasupra teritoriului R. D. Vietnam pentru a bombarda și mitralia insula Con Co, situată în regiunea Vinh Linh. Un avion american a fost doborît de către unitățile antiaeriene ale armatei R. D. Vietnam.
★Agenția vietnameză de informații anunță că șeful misiunii de legătură a înaltului comandament al armatei, populare vietnameze, colonelul Ha Van Lau, a adresat duminică după- amiază Comisiei internaționale de supraveghere și control din Vietnam un mesaj de protest împotriva noilor atacuri ale aviației și flotei militare americane și sud-vietnameze întreprinse duminică, 14 martie, asupra teritoriului R. D. Vietnam. Aceste acțiuni, se spune în mesaj, sînt „un nbu act de război al imperialismuluiS. U.A. și marionetelor lor împotriva R. D. Vietnam și constituie o încălcare a suveranității și a teritoriului R. D. Vietnam, o violare grosolană a acordurilor de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam'1. Agenția citată relevă, de asemenea, că mesajul cere „să se pună capăt imediat acestor acte de război împotriva R. D. Vietnam, să se respecte cu strictețe statutul zonei demilitarizate și să se aplice întocmai acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam".

Duminică au avut loc în Uniunea Sovietică alegeri pentru sovietele locale de deputați ai oamenilor muncii. Pe străzile Moscovei, împodobite sărbătorește, a domnit o vie animație. Știrile sosite de pe tot cuprinsul țării relatează că pretutindeni s-a înregistrat o participare însuflețită a cetățenilor la vot. Către orele prînzului, în regiunile răsăritene, unde decalajul de timp față de Moscova depășește 5—7 ore, votase majoritatea covîrșitoare a a- legătorilor.în cinstea zilei alegerilor, muncitorii din numeroase întreprinderi au dat produse peste plan. Astfel, minerii de la mina „Sud-l", regiunea Rostov pe Don, au dat mii de tone de cărbune în plus. Echipa minerului I. A. Selivanov, proaspăt ieșită din schimb, s-a prezentat în fața urnelor după ce depășise programul de producție cu 70 de tone de cărbune peste plan. Vești despre realizări în cinstea alegerilor au sosit și din alte regiuni. Minerii din Ekibastuz și Karaganda au depășit planul în primele luni ale anului cu aproape 300 000 tone de cărbune. Muncitorii din Kazahstan au dat peste plan însemnate cantități de

laminate și cocs, plumb și zinc, îngrășăminte minerale și alte produse.La Rostov pe Don votaseră pînă la amiază optzeci la sută din numărul alegătorilor. în Altai, la Barnaul, comisiilor de alegeri li s-au pus la dispoziție avioane și elicoptere pentru legătura cu alegătorii din văile munților. Echipe de schiori au dus urnele de vot ciobanilor aflați în locuri îndepărtate.Pînă la orele prînzului, majoritatea alegătorilor au votat și în Du- șanbe, Kiev, Minsk, Așhabad și în alte centre ale Uniunii Sovietice.La alegerile în republicile unionale candidează aproximativ 2 milioane de deputați, în peste 47 000 de soviete locale. Duminică au fost aleși deputați pentru sovietele locale din Federația Rusă, Uaraina, Bielorusia, Uzbekistan, Kazahstan, Azerbaidjan, Moldova, Letonia, Tadjikistan și Turcmenia. La 21 martie vor avea loc alegerile In celelalte republici sovietice.Pînă seara tîrziu, pe străzile Moscovei șl în celelalte orașe sovietice a domnit atmosfera caracteristică unei zile festive.
Ambrozie MUNTEANU

Londra va denunța acordul cu Bonn ul ?
LONDRA. „Exprimîndu-și speranța că 

discuțiile anglo-vest-germane ce se vor 
organiza în viitor, vor permite să se 
ajungă la o soluție mai satisfăcătoare în 
problema cheltuielilor de întreținere a 
armatei britanice de pe Rin, premierul 
Wilson a indicat în mod clar în fața 
Camerei Comunelor că guvernul laburist 
își rezervă dreptul — în caz contrar — 
să denunțe acordul care a fost încheiat 
de cabinetul Douglas Home în aprilie 
1964“ — a transmis din capitala britani
că corespondentul ziarului „LE FIGARO",

referindu-se la declarațiile premierului 
laburist după recentele sale convorbiri 
avute la Bonn cu cancelarul Erhard.

Fără îndoială, a indicat premierul, că 
înfr-o astfel de eventualitate guvernul 
său va negocia un nou acord mai favo
rabil pentru Anglia.

Premierul a spus, de asemenea, că 
Republica federală n-ar putea colabora 
cu Marea Britanie, așa cum se spunea, 
la producția unui nou avion de vînătoare 
cu decolaj vertical, din cauza hotărîrii 
care a și fost luată, de a coopera cu 
Italia la realizarea unui aparat analog.

IMAGINI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
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La aniversarea eliberării
orașului ZvolenPRAGA 14. Corespondentul Agerpres, Al. Liță, transmite :Locuitorii orașului Zvolen au sărbătorit ’sîmbătă și duminică într-un cadru festiv împlinirea a 20 de ani de la eliberarea orașului lor de sub ocupația fascistă de către trupe ale armatei sovietice și de către trupe ale armatei romîne.La festivități au participat. F. Pene, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, luptători pentru eliberarea orașului Zvolen, oameni ai muncii, elevi și studenți. Au participat, de asemenea, M. V. Zimeanin, ambasadorul U.R.S.S. în R. S. Cehoslovacă, Gh. Nițescu, ambasadorul R. P. Romîne în R. S. Cehoslovacă.Printre invitați se aflau colonel Manta Virgil și colonel în rezervă Mîndru Costache, ofițeri romîni care au participat la luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei.Festivitățile au fost deschise cu o adunare la care au luat cuvîntul Digo Juraj, președintele Comitetului național orășenesc Zvolen, M. V. Zimeanin, Gh. Nițescu și reprezentanți ai oamenilor muncii din raioanele Olomouc și Prahatice. Vorbitorii au evocat faptele de vitejie și eroismul luptătorilor cehi, sovietici și romîni în eliberarea orașului. Cei prezenți au semnat apoi în cartea de aur a orașului.După festivități, participanții s-au îndreptat spre cimitirul militar unde sînt înmormîntați 17 000 de militari sovietici și 11 000 de militari romîni căzuți în luptele de la Zvolen. Aici au fost depuse coroane de flori din partea C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Ambasadei U.R.S.S., Ambasadei R.P. Romîne și din partea organelor locale de stat. Au fost depuse, de asemenea, coroane de flori la Monu

mentul eroilor Insurecției naționale din Slovacia.în orașul Zvolen, precum și la intrările în cimitirul militar, unde sînt înmormîntați ostașii sovietici și romîni, au fost arborate drapelele de stat ale R.S. Cehoslovace, U.R.S.S. și R.P. Romîne.în Piața Insurecției naționale din Slovacia din Zvolen a avut loc un miting la care au participat numeroși oameni ai muncii. La miting au rostit cuvîntări F. Pene, M. V. Zimeanin și Gh. Nițescu. Ambasadorul R. P. Romîne a dat citire unui mesaj adresat cetățenilor din Zvolen, de către Comitetul organizatoric al veteranilor romîni din războiul antifascist. Vorbind despre sentimentele de solidaritate manifestate de populația locală față de armata romînă în timpul luptelor din 1945 împotriva fascismului, mesajul menționează că „sîngele vărsat în comun de fiii popoarelor noastre a întărit prietenia și alianța' între poporul romin și poporul cehoslovac în luptele pentru triumful nobilei cauze a libertății popoarelor, a păcii și socialismului".După festivități, delegația romînă însoțită de președintele Comitetului național raional Zvolen și de primul secretar al Comitetului raional de partid a vizitat localitatea Kpupina la a cărei eliberare au participat armatele romîne.Festivitățile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.în cursul zilei de duminică, membrii delegației R. P. Romîne au vizitat localitățile la eliberarea cărora au participat trupe ale armatei romîne și s-au întîlnit cu reprezentanți ai organelor locale, de partid și de stat și cu cetățeni care au cunoscut militari romîni în timpul luptelor.

CONFERINȚĂ OE PRESĂ 
LA CASA ALBĂWASHINGTON 14 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă ținută la Casa Albă președintele S.U.A., Johnson, a declarat că incidentele rasiale care se petrec în statul Alabama și, îndeosebi, în orașul Selma, „au dat o lovitură profundă și dureroasă libertății americane". El a afirmat că, întrucît această provocare nu a luat încă sfîrșit guvernul este hotărît să acționeze în favoarea punerii în aplicare a proiectului de lege privind drepturile civile. „Ceea ce s-a întîmplat la Selma, a spus el, a constituit o tragedie americană", și „evenimentele de săptămîna trecută au o însemnătate mult mai largă". Populația de culoare, a menționat Johnson, a protestat împotriva „unei orientări profund nefaste și nedrepte" în viața politică americană. „Cu 95 de ani în urmă, a spus președintele S.U.A., constituției noastre i s-a adus un amendament, care preconiza dreptul oricărui cetățean american de a vota fără să se ia în considerare deosebirile de rasă, sau religie, or, 100 de ani mai tîrziu, cetățenii americani se mai află puși în fața situației de a li se interzice dreptul de a vota numai pe considerentul că sînt negri".Președintele S.U.A. a arătat că va adresa Congresului un proiect de lege care să permită asigurarea dreptului la vot pentru toți cetățenii.Președintele S.U.A. a afirmat că „situația din Vietnamul de sud este dificilă. Această stare de fapt rezultă din instabilitatea guvernelor. Nu pot spune, a relevat el, că în ultimele cinci săptămîni această situație s-a îmbunătățit". în legătură cu partea referitoare la Vietnam a conferinței de presă, agenția United Press International afirmă că „declarațiile lui Johnson au fost echivalente cu o repetare, uneori aproape cu aceleași cuvinte", a unor declarații.anterioare.

TEATRE

CINEMATOGRAFE

in Chile, femeile șl bărbațiiLa alegerile parlamentare desfâțurate recent
au votat separat. Fotografia fnfâțișeazâ pe alegatoare așteptîndu-și rîn- 
dul în fata cabinelor de votare instalate la gara centralâ din Santiago 

de Chile

Cukurs. Cufărul fusese 
Intr-o casă din sta- 

balneară Camelones.

In acest cufăr Insingerai a des
coperit poliția uruguayană cor
pul criminalului de război nazist 
Herbert 
depus 
țiunea
Duminică, agenții de presă au 
transmis că în cercetările între
prinse de poliția internațională 
(Interpol) ar fi intervenit un ele
ment nou: autoritățile poliție-

neștl se află in posesia unei scri
sori adresate lui Cukurs de un 
anume Anton Kunzle, dar care nu 
i-a mai parvenit. Semnatarul II 
sfătuia pe fostul ofițer SS să dis
pară „pînă ce problema amnis
tiei va fi rezolvată". Anchetatorii 
asasinării Iui Cukurs emit supo
ziția că acesta a fost lichidat de 
o rețea clandestină de foști na
ziști care se temeau că el „știa 
prea multe”.

) SCURTE* ȘTIRI
VIENA. La 14 martie s-a deschis 

la Viena tradiționalul Tîrg de primă
vară la care participă peste 5 000 de 
firme din 27 de țări.

SINGAPORE. Consiliul Național al 
sindicatelor din Singapore a votat o 
moțiune de protest împotriva restric
țiilor impuse de guvernul britanic im
porturilor de textile din Singapore. 
Restricțiile sînt „o primejdie la adresa 
muncitorilor din Singapore", se arată 
în moțiune, iar peste 2 000 de texti- 
liști se află în pericolul de a fi conce- 
diați.

ților la conferință, președintele Repu
blicii Indonezia, Sukarno, a subliniat 
orientarea antiimperialistă a acestui 
for, care s-a pronunțat pentru inde
pendență și libertate.

DELHI. Duminică s-a deschis ex
poziția consacrată memoriei defunctu
lui prim-ministru al Indiei, Jawaharlal 
Nehru. In marea sală a muzeului 
Nehru se află o colecție rară de 
manuscrise, cărți, articole, scrisori și 
fotografii.

Pavilionul Republici! Populare Romîne la Tîrgul de la Tripoli

VARȘOVIA. Juriul celui de-al 7-lea 
Concurs internațional de pian „Cho
pin" examinează rezultatele obținu
te de cei 36 de participanți din 17

Sala Palatului R. P. Romîne : Bărbie
rul din Sevilla — (spectacol prezentat de 
Teatrul de Operă și Balet — orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturpza Bulandra” (sala 
Studia, str. Al. Sahla nr. 76 A) : Fii cu
minte, Crlstofor 1 — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Studio) : Omul cu 
floarea și Tigrul — (orele 19,30). Teatrul 
Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Spectacol de 
poezie șl dans — (orele 19,30). Studioul 
Institutului de artă teatrală șl cinema
tografică „I. L. Caraglale" (Str. 30 De
cembrie nr. 9) : Intilnire la Senlis — (o- 
rele 20). Circul de stat : Varietăți 1965 —i 
(orele 20).

MARQUETALIA
(Urmare din pag. I-a)

laiul? Ceea ce era mai mult un reflex 
de autoapărare s-a transformat cu în
cetul într-o autentică luptă de partizani, 
cu un program care prevede în primul 
rînd realizarea reformei agrare, demo
cratizarea țării și altele. Presa burgheză 
s-a grăbit să prezică victoria grabnică a 
operațiilor militare, ca apoi, în fața fap
telor, să păstreze o tăcere de mormînt. 
De-abia după cinci luni „El Tiempo" s-a 
decis să ceară într-un fel socoteală pen
tru eșec: ,,S-a ajuns (în Marquetalia) la 
o situajie neliniștitoare. Armata înregis
trează pierderi crescînde în lupta împo
triva jăranilor. Rezultatele ofensivei nu 
sînt deloc eficace". Anumite voci ce
reau votarea unui buget suplimentar des
tinat armatei (aceasta în condițiile cînd 
cheltuielile militare înghit și așa 40 la 
sută din bugetul tării, iar de luni de zile 
nu s-au plătit lefurile învățătorilor). Din 
Marquetalia, șeful partizanilor, coman
dantul Manuel Marulanda Velez avertiza 
asupra intențiilor autorităților: „Vor să 
ne izoleze de restul maselor, dar vom 
fi întotdeauna cu întregul popor".

Șocul insuccesului în Marquetalia a

avut ecou nu numai în conștiința între
gului popor, dar și în rîndurile celor ce 
sprijiniseră operația „de curățire". S-a 
vorbit curînd despre încercări de a for
ma o coaliție parlamentară ostilă conti
nuării unei politici falimentare de repre
siuni care în ultimă instanță provoacă o 
și mai dîrză împotrivire din partea ma
selor populare. împrejurarea a oferit pri
lej de dispute și asupra altor laturi ale 
politicii promovate de guvernul conser
vator. Novoa, care după unele surse nu
trea speranțe solide la procurarea pe 
viitor a unui mandat prezidențial, a gă
sit că e momentul să se desolidarizeze 
de linia actualilor guvernant: într-o for
mă de natură să-i amplifice 'italul po
litic. în cazul ‘de față nici nu are vreo 
importanță ce anume reproșa el actua
lului președinte și nici dacă pregătise 
sau nu o lovitură de stat.

Realitățile columbiene sînt grăitoare 
prin ele însele. în afară de aspectele 
sumbre din agricultură amintite mai sus, 
se mai adaugă altele. Comerțul exterior 
al Columbiei — pîrghie cheie datorită 
situației de monoproducător — este con
trola* de Statele Unite. Ele stabilesc prac
tic prețul cafelei columbiene, de care

depinde în principal viața economică a 
țării (72 la sută din export). Concesiile 
acordate monopolurilor petroliere nord- 
americane prevăd ca petrolul brut extras 
din subsolul columbian și destinat con
sumului infern să le fie plătit în dolari. 
Pe deasupra, în virtutea unei clauze ori
ginale, impozitul plătit de către compa
niile petroliere descrește pe măsură ce 
crește cantitatea petrolului extras. Bur
ghezia columbiană se împacă cu a- 
ceastă situație, adoptînd o poziție 
total diferită de violența cu care 
răspunde la revendicările poporu
lui. în ansamblu, pe plan econo
mic Columbia suferă din plin consecin
țele nefaste ale monoproducției agrare. 
Pe plan social aceasta se răsfrînge asu
pra nivelului, de trai foarte scăzut al ma
jorității populației — muncitori, țărani, 
mici funcționari. Venitul mediu anual pe 
cap de locuitor este sub trei sute de do
lari și e lesne de închipuit ce înseamnă 
„venit mediu” înfr-o țară cu contraste so
ciale stridente. Potrivit unui acord în vi
goare, conservatorii și liberalii și-au îm
părțit puterea politică pe timp de 16 ani 
(pînă în 1974), prevăzîndu-se alternarea 
la cîrmă a fiecăruia din cele două parti-

DJAKARTA. La 14 martie a avut 
loc un mare miting consacrat încheie
rii conferinței musulmanilor din țările 
Africii și Asiei, care și-a desfășurat 
lucrările la Bandung între 6 și 13 
martie. In salutul adresat participan-

VIENA. In capitala Austriei a avut 
loc o demonstrație inițiată de organi
zația Tineretului liber din Austria. 
Demonstranții au parcurs străzile ca
pitalei Austriei purtînd pancarte cu 
lozinci care cereau pedepsirea crimi
nalilor naziști din timpul celui de-al 
doilea război mondial.

Acest orologiu atomic face Jurul 
lumii", poposind la principalele ob
servatoare pentru comparâri între 
serviciile orare. Are o asemenea 
precizie îneît nu râmine în urma 
sau nu merge înainte decît cu cîte- 
va micro-secunde în decurs de 8 000 

de ani

TOKIO. Peste 1 000 de persoane au 
participat sîmbătă la o demonstrație 
în fața Parlamentului japonez, protes- 
tînd împotriva stabilirii de relații di
plomatice între Japonia și Coreea de 
sud. La mitingul cu acest prilej din 
parcul Hibiya, vorbitorii au declarat 
că stabilirea de relații diplomatice în
tre Japonia și Coreea de sud va crea 
piedici în calea reunificării Coreei.

WASHINGTON. Administrația na
țională pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat că la 22 martie va avea loc 
primul zbor spațial al navei cosmice 
„Gemini", cu un echipaj compus din 
doi cosmonauți — Virgil Grissom și 
John Young. Tehnicienii nu au pier
dut din vedere posibilitatea unei 
eventuale amînări a lansării din mo
tive tehnice sau meteorologice.

Regina clntecelor : Patria (Bd. Maghe- 
ru nr. 12—14), București (Bd. 6 Martie 
nr. 6), Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 174), Fe
roviar (Calea Griviței nr. 80), Tomia 
(Calea Văcărești nr. 21), Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu str. Lizeanu). 
boții în oraș : Republica (Bd. Magheru 
nr. 2), Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16), Gri- 
vița (Calea Griviței — podul Basarab), 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127). Strigătul 
Corlei : Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6), Fes
tival (Bd. 6 Martie nr. 14), Aurora (Bd. 
Dimitrov nr. 118), Flamura (Șos. Giurgiu
lui nr. 155). Fiica braconierului : Car- 
pați (Bd. Magheru nr. 29). O stea cade 
din cer — cinemascop : Victoria (Bd. 
6 Martie nr. 7), Volga (Șos. I. Pintilie 
nr. 61). Mofturi 1900 : Central (Bd. 6 Mar
tie nr. 2). Moral ’63 : Union (Str. 13 De
cembrie nr. 5—7). Pățaniile lui Tolea 
Kliukvin : Doina (Str. Doamnei nr. 9 — 
rulează dimineața). Dincolo de cercul 
polar — Ciclonul : Timpuri Noi (Bd. 
6 Martie nr. 18). Nevasta nr. 13 : Buzești 
(Str. Buzești nr. 9—11), Giulești (Calea 
Giulești nr. 56), Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 
57). Diavolul deșertului : înfrățirea în
tre popoare (Bd. Bucureștii Noi). Yok- 
mok : Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). 
Cronică cubană : Dacia (Calea Griviței 
nr. 137). Un enoriaș ciudat : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9 — rulează după-amiază), 
Floreasca (Str. J. S. Bach nr. 2). O po
veste neinventată : Crîngași (Șos. Crîn- 
gași nr. 42). Cu mîinile pe oraș : Unirea 
(Bd. 1 Mai nr. 143). Legea și forța : Lu
mina (Bd. 6 Martie nr. 12), Flacăra (Ca
lea Dudești nr. 22), Modern (Piața G. 
Coșbuc nr. 1). Șeful : Vitan (Calea Du
dești nr. 97). Vremea păgînilor : Munca 
(Șos. Mihai Bravu nr. 221). Cîntînd n 
ploaie : Popular (Str. Mătăsari nr. Si). 
Patru fete într-o curte : Arta (Calea Că
lărași nr. 153), Moșilor (Calea Moșilor nr. 
221). Moscova-Genova : Cosmos (Șos. 
Pantelimon nr. 89). Sălbaticii de pe rîul 
morții — cinemascop : Viitorul (Str. M. 
Eminescu nr 127). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : Colentina 
(Șos. Colentina nr. 84). Ghepardul — ci
nemascop (ambele serii) : Rahova (Calea 
Rahovei nr. 118) Eroi curajoși ca tigrii : 
Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). Cîntă- 
reața sclavă : Lira (Calea 13 Septembrie 
nr. 19G). Sărutul : Drumul Sării (Str. 
Drumul Sării nr. 30). Paula captivă : Fe
rentari (Calea Ferentari nr. 86). Titan ic- 
vals Cotroceni (Șos. Cotroceni nr. 9). 
Cine-i criminalul ? — cinemascop : Pa
cea (Bd. Libertății nr. 70—72).

Pe lingă calea, bananele ocupă 
un Ioc important în exporturile Co

lumbiei
de, inclusiv alternarea prezidențială din 
patru în patru ani. Este o încercare a 
oligarhiei de a menține cu forțe unite 
statu-quo-ul, de a face față luptei tot 
mai organizate a maselor pentru progres 
și democrație. Marquetalia eroică a a- 
runcat o sfidare usturătoare acestei alian
țe antipopulare. Iar ecoul Marquetaliei 
străbate munții și cîmpiile columbiene, sa
tele și orașele, semănînd speranțe, strîn- 
gînd forțe.

TELEVIZIUNE

Reuniunea cvadripartitâ
de la Bamako

Duminică la Bamako a avut loc o 
intilnire între președinții Algeriei, Bei) 
Bella, Ghanei, Kwame Nkruniah, 
Guineei, Seku Ture, și Mali-ului, Mo
dibo Keita. După cum anunță agenția 
algeriană de presă, cei patru șefi dc 
state examinează, printre altele, situa
ția din Asia de sud-est, efectele creării 
Organizației comune africane și mal- 
gașe, concluziile ce se desprind după 
conferința ministerială a O.U.Â. de la 
Nairobi. Aceste concluzii, scrie agenția 
„suscită vii reacții în țările reprezen
tate de cei patru șefi de state". Se știe 
că la Nairobi nu a putut fi adoptată 
nici o rezoluție în privința Congoului 
în care să se condamne politica 
antipopulară a guvernului de la Leo
poldville. La această sesiune unii repre
zentanți ca, de exemplu, cei ai Republicii 
Malgașe și Coastei de Fildeș, au sprijinit 
pozițiile și pretențiile lui Chombe. „Cei 
patru șefi de state africane vor discuta, 
desigur, și situația din Congo (Leopold
ville), reafirmînd opoziția lor față de

Chombe", 
Coasta de 
fac parte 
fricană și 
conferința 
scrie că „nașterea Organizației comune 
africane și malgașă este considerată de 
cele patru țări ca o reeditare a fostei 
Uniuni afro-malgașe".. In Carta Organi
zației unității africane a fost recoman
dată desființarea tuturor grupărilor de 
state africane cu caracter politic, inclu
siv a Uniunii afro-malgașe.

Agenția algeriană de presă arată, de 
asemenea, că cei patru șefi de state vor 
examina și campania dezlănțuită, după 
conferința de la Nouakchott, de Coasta 
de Fildeș împotriva Ghanei. Această 
campanie de calomnii a fost începută 
lunea trecută printr-un comunicat pu
blicat de Partidul democrat din Coasta 
de Fildeș și a fost reluată de către 
ziarul „Fratemite Matin", purtătorul de 
cuvînt al guvernului de Ia Abidjan.

transmite agenția algeriană. 
Fildeș și Republica Malgașă 
din Organizația comună a- 
malgașă și au dat tonul la 
de la Nouakchott. Agenția

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 
— Pentru pionieri și școlari : Știți să 
explicați ? 19,40 — Recitalul violonistei
Ayla Erduran, solistă a Filarmonicii din 
Ankara. La pian, Roger Aubert-Elveția. 
20,00 — Filmul documentar „Pădurea și 
nisipul". 20,20 — Transmisiune de la Con
servatorul „Ciprian Porumbescu" : Opera 
„Boema", de Puccini. în pauză : Te- 
lesport. în încheiere : Buletin de ș 3i, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a rămas fru

moasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab pînă la poțrlvit 
din sectorul sudic. Temperatura ae
rului la orele 14 era cuprinsă între 
14 grade la Chlșinău Criș. Timișoara, 
Răuți și Lugoj, și minus un grad la 
Dorohoi. In București : Vremea a ră
mas frumoasă cu cerul senin. Vîntul 
a suflat slab din sectorul sudic. Tem
peratura maximă a atins 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 martie. In țară : Vreme 
călduroasă, cu cerul variabil, tem
porar noros în vestul țării, unde vor 
cădea ploi locale. In rest, ploi izo
late. Vînt potrivit din vest. Tempe
ratura în creștere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 grade și plus 
8 grade, iar maximele între 8 și 18 
grade, local mal ridicate. Izolat cea
ță. In București : Vreme călduroa
să, cu cerul variabil, temporar noros 
către sfîrșltul intervalului. Vînt slab 
pînă la potrivit din sud-vest. Tem
peratura in creștere. Dimineața și 
seara ceață.
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