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immii
în popor se spune despre omul pu- 

terr^c și harnic că e „o Dunăre de 
otbV

Pe șantierul combinatului chimic de 
la Tr. Măgurele am întîlnit oameni că
rora li se potrivește de minune aceas
ta expresie. Exemplu și îndemn pen
tru ceilalți, comuniștii sînt în primele 
rînduri, în locurile cele mai grele de 
muncă în lupta pentru atingerea țe
lului principal al colectivului — pre
darea înainte de termen a obiective
lor, înalta calitate a execuției lucră
rilor, buna întreținere și mînuire a uti
lajelor.

Cei mai pricepufi și

conditional,

de par- 
s-au a- 
situajie 

ivea perico- 
apelor în 
uzinei să 

un dop de
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O înjghebare impunătoare din be
ton ;i sticlă, adevărată „uzină a apei" 
clădită în mediul cel mai prielnic, dar, 
în același timp, și cel mai potrivnic — 
în apă. Aici constructorii au avut de 
dat o grea bătălie cu furia dezlănfui- 
tă a fluviului. Pentru a stabiliza teme
lia construcției, au săpat zile în șir pe 
fundul Dunării. “ ' ... .
mai îndrăznefi au lucrat sub ultimul 
prag de beton al chesonului, într-un 
spajiu restrîns de aer 
creat de puternice pompe care, îm- 
pingînd apa cu mare presiune, au ți
nut la respect Dunărea.

în toiul iernii, organizația 
fid și conducerea sectorului 
flat, pe neașteptate, într-o 
deosebit de dificilă. Se 
Iul ca, datorită presiunii 
continuă creștere, corpul 
fie smuls din temelii, ca 
plută, și răsturnat în Dunăre. Specia
liștii au elaborat fără întîrziere pla
nul de bătaie, ;ar organizația de bază 
i-a mobilizat pe toți membrii și can
didat» de partid, întregul colectiv de 
constructori, la aplicarea lui. în ore nu
mărate trebuia introdusă în cheson o 
mare cantitate de apă care să contra
balanseze presiunea fluviului. Dună
rea frebuia înfrîntă cu propriile ei 
arme.

Nimic nu e mai molipsitor decît 
exemplul. Comuniștii au insuflat tu
turor — prin acest convingător mij
loc de agitație — comandamentul că 
nici un obstacol nu trebuie să îm
piedice executarea lucrării la terme
nul stabilit.

în acele zile și nopfi puteai să-i 
vezi — cu ochii încercănați, dar stă- 
pinifi de o neolintită voinjă — pe 
secretarul organizației de bază, Pas- 
cu Saioc, pe comuniștii Florea Opin- 
caru și Ion Anghel și pe al(i con
structori muncind concentrați, hotă- 
rîfi, la pompe, la angrenajele elec
trice, pretutindeni unde se cerea în
cordarea energiei. A fost o luptă în
verșunată cu timpul. Uzina a fost con
solidată. Dar bătălia se afla abia la 
început. Organizația de bază a ară
tat întregului colectiv că se poate 
pierde și ceea ce s-a cîștigat dacă 
munca nu e continuată în același 
ritm, fără întrerupere. Și a continuat.

Organizația de partid a creat pe 
șantier o adevărată școală de for
mare și călire a oamenilor în lupta cu 
greutățile.

★

De la construcția din fundul ape
lor ne ridicăm la înălțimile de zeci 
de metri ale zidurilor și schelelor 
ce alcătuiesc, sub un termen generic, 
grupul de îngrășăminte. Aici oamenii 
nu mai au de întîmpinaf presiunea 
dezlăn(uifă a fluviului, dar, în schimb, 
timpul cravașează cu aceeași iufeală 
a secundarelor alunecînd pe cadrane. 
Dacă în a doua jumătate a lui de
cembrie 1964 se băteau abia primii 
piloți ai fundamentului, astăzi contu
rul exterior este gata. Se lucrează la 
finisări, iar peste optzeci la sută din 
utilaje au și fost montate pe posta
mente solide.

Organizația de partid menține 
trează în conștiința oamenilor preo
cuparea pentru respectarea termene
lor de plan, a angajamentelor, pentru 
calitatea lucrărilor. Realizările din pri
mele luni ale anului sînt semnificative. 
Acum oamenii luptau pentru îndepli
nirea angajamentului de a da obiec
tivele în probe tehnologice cu o lună 
mai devreme decît prevede planul.

l-am întîlnit pe comuniști și aici la 
lucrările cele mai grele. Benzile trans
portoare montate înainte de termenul 
stabilit și fără greș de echipa comu
nistului Gheorghe Smeu vor începe 
nu peste multă vreme să aducă la 
gura buncărelor hrana viitoarei pro
ducții. Ca niște artere metalice care 
fac legătura între angrenajele viitoarei 
fabrici te întîmpină de pretutindeni 
păienjenișul de conducte. „Chirurgii"

Victor BTRLADEANU 
Florea CEAUȘESCU

(Continuare în pag. Il-a)
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IN AJUNUL UNEI IMPORTANTE ACȚIUNI AGRICOLE
în curînd va începe semănatul po

rumbului. Executarea acestei lucrări 
la timpul optim este de cea mai 
mare însemnătate pentru sporirea 
producției la hectar. Anul trecut, 
numeroase unități, aplicînd întregul 
complex de măsuri agrotehnice, au 
cules recolte mari. Gospodăriile de 
stat din cadrul trusturilor Sînnico- 
lau Mare și Călărași au realizat a- 
proape 5 000 kg porumb boabe la 
hectar, iar cele din Trustul Suceava
— peste 4 000 kg la hectar. De ase
menea, numeroase cooperative agri
cole de producție din raioanele Sîn- 
nicolau Mare — Banat, Negru Vodă
— Dobrogea, Zimnicea — București, 
au obținut recolte medii de peste 
3 200 kg la ha pe suprafețe întinse.

Există condiții ca în acest an să 
se realizeze producții superioare de 
porumb. S-au asigurat semințe din 
cei mai valoroși hibrizi pentru dife
rite zone pedoclimatice ; au crescut 
numărul de mașini de semănat și 
cantitățile de îngrășăminte chimice. 
Aceste condiții trebuie folosite din 
plin. Ce trebuie întreprins în această 
privință ?

Institutul central de cercetări agri
cole-a elaborat recomandări cu pri
vire la însămînțatul porumbului și 
la executarea lucrărilor de întreți
nere la un nivel corespunzător, re
comandări care au fost publicate în 
ultimul număr al revistei „Agricul
tura socialistă" și în presa locală. 
Ele trebuie folosite ca îndreptar de 
fiecare unitate și adaptate condiții
lor locale.

în aceste zile, una din cele mai im
portanțe sarcini ale lucrătorilor din 
agricultură este pregătirea terenului 
în vederea însămînțării porumbului. 
Aceasta reclamă din partea unități
lor agricole organizarea exemplară a 
muncii și folosirea cît mai chibzuită 
a mijloacelor mecanice și a atelaje
lor, încât să se acționeze la mai 
multe lucrări, în ordinea urgenței 
lor. Pe măsură ce terenul se zvîntă, 
tractoarele vor trebui să lucreze la 
executarea arăturilor pe toate supra
fețele nearate, precum și pe acelea 
bătătorite puternic și îmburuienate. 
Așa cum se subliniază în recoman
dările I.C.C.A., grăpatul arăturilor 
va contribui la păstrarea în sol a 
umidității.

în multe unități și chiar "raioa
ne din sudul țării semănatul cultu
rilor din prima epocă a fost termi
nat. Este necesar ca mijloacele me
canizate, fiind eliberate de la aceste 
lucrări, să fie folosite intens la pre
gătirea terenului pentru culturile din 
a doua epocă.

O condiție principală pentru rea-
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Pe terenurile ocoa
lelor silvice Adjud, 
Roman, Traian și Sas- 
cut au început împă
duririle de primăvară, 
în cîteva zile au fost 
plantate cu puieți de 
salcîm, paltin, gorun 
și alte foioase peste
100 hectare de teren. 
Silvicultorii din re
giunea Bacău și-au 
propus să împădu
rească în acest an cu 
diferite specii peste 
5 700 hectare de tere
nuri neproductive, de- 

SEMĂNATUL
PORUMBULUI
• Există condiții pentru recolte mari • Sâ*  
mintă dublu hibridă pentru întreaga suprafață
• Atenție la semnalul de începere a lucrărilor
• Semănatul se poate încheia în 8-10 zile

bune de lucru

lizarea semănatului la un bun nivel 
calitativ este pregătirea unui pat 
germinativ corespunzător. în legă
tură cu aceasta, în recomandări se 
subliniază că în preziua semănatului 
este necesar ca terenul să fie lu
crat cu grapa cu discuri sau culti
vatorul, la adîncimea la care se vor 
îngropa semințele.

Porumbul valorifică foarte bine 
fertilitatea naturală a solului și în- 
grășămintele. Ținîndu-se seama de 
aceasta, o dată cu arătura de toam
nă s-au încorporat în sol cantități 
importante de gunoi de grajd. De a- 
semenea, în acest an au fost repar
tizate însemnate cantități de îngră
șăminte chimice, în special gospodă
riilor agricole de stat. Ele se cer fo
losite cît mai rațional, aplicîndu-se, 
așa cum rezultă din experiență, în 
primul rînd la culturile irigate, pe 
terenurile podzolice din zonele ume
de, sărace în humus, precum și pe 
solurile erodate.

în această primăvară s-a asigurat 
sămînță dublu hibridă pentru în
treaga suprafață prevăzută a fi cul
tivată cu porumb. Pe baza experien
ței, a rezultatelor obținute în pro
ducție, recomandările cuprind indi
cații prețioase cu privire la reparti
zarea pe zone naturale a hibrizilor 
de porumb. Practica a dovedit 
într-o unitate agricolă este bine să 
se cultive 2—3 hibrizi valoroși, 
perioade de vegetație diferită. în a- 
cest caz, se creează condiții pentru 
o mai mare certitudine a producției 
în fiecare an, se face o eșalonare 
mai bună a lucrărilor de îngrijire și 
recoltare, putîndu-se elibera din vre
me o parte din terenuri în vederea 
însămînțării, în perioada optimă, a 
griului de toamnă. întrucît pînă la
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In aceste zile, mecanizatorii de 
la S.M.T. „23 August", regiunea 
Dobrogea, care lucrează pe a- 
goarele cooperativei agricole de 
producție din Moșneni, acordă o 
mare atenție combaterii dăună
torilor. In fotografie : se împrăș
tie Insectoiungicide pe unele 

suprafețe cultivate cu grfu

începerea semănatului porumbului 
n-a mai rămas multă vreme, con
siliile agricole trebuie să asigure ca 
în fiecare unitate să se afle cantită
țile necesare de semințe din hibrizii 
corespunzători.

în primăvara acestui an exis
tă posibilitatea ca semănatul po
rumbului să se facă în cadrul 
epocii optime, într-o perioadă de 
maximum 8—-10 zile bune de lucru. 
Practica îndelungată a cultivatorilor 
de porumb a dovedit că momentul 
începerii semănatului acestei plante 
este determinat de temperatura so
lului, care trebuie să se mențină mai 
multe zile consecutiv în limita a 
8—10°C. De aceea, se cere ca ingi
nerii agronomi să urmărească zi de 
zi temperatura solului la adîncimea 
de îngropare a seminței și, cînd s-a 
ajuns la cea indicată, să dea semna
lul de începere a lucrărilor. O dată 
cu aceasta, principala îndatorire a 
specialiștilor agricoli este de a asigu
ra însămînțarea porumbului la un 
înalt nivel calitativ, corespunzător 
cerințelor agrotehnicii avansate. Ast
fel, ghjdîndu-se după recomandările 
I.C.C.A. și aplicînd propria lor ex
periență, ei trebuie să dea atenție 
respectării pe întreaga suprafață a 
celei mai bune adîncimi de semănat, 
realizării unei densități corespunză
toare. Tot sarcina specialiștilor 
este de a asigura ca, în cazul .folo
sirii semănătorii de porumb 2 SPC-2, 
tractorul să înainteze cu viteză re
dusă pentru a se obține distribui
rea și îngroparea uniformă a boa
belor în sol. Rezultatele bune obți
nute anul trecut, cînd în unele 
gospodării semănatul s-a făcut cu 
mașina 2 SPC-2, cu clapeți, arată 
că este necesar ca această metodă 
să fie larg. extinsă, întreaga canti-

Fabrlca da mase plastice „Bucu
rești" produce peste 1050 articole 
industriale șl bunuri de larg con
sum. Gama produselor se lărgeș
te în permanență. In fotografie : 
Controlul calității țevilor din po- 

liclorură de vinii

Foto : Agerpres

Pădurile de mîine
gradate. 80 la sută 
din această suprafață 
va fi plantată încă în 
lunile de primăvară, 
în anii șesenalului au 
fost împădurite în re
giune peste 40 000 
hectare cu specii re
pede crescătoare.

★

în zonele silvice din 
nordul regiunii Do
brogea, precum și în 
incintele îndiguite din 
Insula Mare a Brăilei, 
Măcin-23 August și 
altele, va fi împădu-

Exigente noi în învăiămînful superior
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tate de sămînță calibrată semănîn- 
du-se în acest fel. Cu toată ca
pacitatea de lucru trebuie folosite 
semănătorile pneumatice.

Semănatul porumbului la timp și 
la un nivel calitativ superior este 
condiționat de grija ce se acordă bu
nei organizări a muncii, utilizării ra
ționale a tractoarelor și mașinilor. 
Experiența arată că perioada de 
executare a lucrărilor poate fi mult 
scurtată dacă tractoarele sînt folo
site noaptea la pregătirea terenului, 
iar ziua la semănat. Succesul lucră
rilor va fi asigurat și prin grija cu 
care conducerile gospodăriilor de 
stat, cooperativelor agricole, ale sta
țiunilor de mașini și tractoare vor 
urmări nemijlocit, zi cu zi, folosirea 
cu randament maxim a tractoarelor 
și mașinilor agricole, repartizarea 
operativă a acestora acolo unde este 
mai mare nevoie de ele. Folosirea 
de către cooperativele agricole a a- 
telajelor, îndeosebi la pregătirea te
renului, poate grăbi mult executarea 
lucrărilor.

Consiliile agricole raionale și re
gionale, sprijinite temeinic de or
ganele de partid, au îndatori
rea de a urmări îndeaproape cînd și 
cum se însămînțează porumbul 
în fiecare unitate, de a îndruma și 
controla munca specialiștilor în 
scopul respectării tuturor normelor 
privind momentul optim de însă- 
mînțare, densitatea șf adîncimea de 
îngropare a semințelor, 
se lucreze operativ, pe 
mijlocul mecanizatorilor 
nilor cooperatori, pentru 
însămînțării porumbului 
la un nivel agrotehnic înalt.

Se cere să 
teren, în 

și al țăra- 
executarea 
la timp și
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Doi dintre „olimpici" la concursurile 
cum sâ

rită anul acesta o su
prafață de 2 610 ha cu 
arbori din speciile re
pede crescătoare. Se 
fac pregătiri intense 
pentru plantarea a 
700 ha cu pin negru, 
plop, tei, salcîm etc. 
în pepiniere se exe
cută o serie de lu
crări pentru împădu
rirea în primăvara a- 
ceasta a unei supra
fețe de 90 ha cu bu
tași de plop. Pînă în 
prezent s-a pregătit 
terenul și s-au asigu
rat peste 1 milion de 
butași.

UNIVERSITARE A STUDENTULUI
Corpul profeso

ral desfășoară în 
institute și facul
tăți o activitate 
multilaterală pentru perfecțio
narea continuă a procesului de 
învățămînt în scopul pregătirii te
meinice a noilor generații de inte
lectuali. Procesul instructiv-educa- 
tiv este, firește, complex. Dar în 
realizarea sa cred că primul și cel 
mai important deziderat al nostru 
trebuie să fie dezvoltarea la studenți 
a capacității de a munci indepen
dent. înțeleg prin aceasta posibilita
tea unui tînăr de a se concentra timp 
mai îndelungat asupra problemelor 
de studiu care-1 preocupă, de a le 
explora sub toate aspectele, delimi- 
tîndu-le critic și stabilind prin pro
pria sa putere de judecată legături 
cu întregul ansamblu de cunoștințe 
însușite în institut.

în atingerea acestor obiective mul
te depind de voința și hotărârea fie
cărui tînăr, de influența educativă 
exercitată de organizația U.T.M. și 
asociația studenților. In această 
privință există o bogată și valoroa
să experiență. în fiecare facultate, 
pe ani și grupe de studiu, se organi
zează adunări în cadrul cărora stu
denții discută asupra celor mai bune 
metode de învățătură, iau atitudine 
față de orice manifestare de superfi
cialitate, contribuie la închegarea 
unui puternic curent de opinie împo
triva studiului de mîntuială. Pentru 
mine, ca și pentru colegii mei, a fost 
deosebit de plăcut să constat cu 
cîtă seriozitate s-a discutat la recen
ta conferință pe țară a U.A.S.R. des
pre modul în care studenții își în
deplinesc principala lor îndatorire, 
participînd cu regularitate la cursuri 
și seminarii sau lucrînd independent 
în biblioteci și săli de lectură. Utile 
sînt și simpozioanele unde cadrele 
didactice împărtășesc din experien
ța lor mai ales studenților din anul 
I. Numai că, din păcate, pe a- 
locuri se uită că organizarea acestor 
simpozioane nu este totul, că scopul 
căruia îi sînt consacrate cere ea ti
nerii să primească în continuare 
un sprijin concret și diferențiat din 
partea dascălilor. Nerespectarea a- 
cestei cerințe face ca unii studenți să 
considere că e suficient să-și însu
șească litera tratatelor sau să cu
noască doar cît e necesar pentru o 
notă de trecere.

Determinantă pentru stimularea 
interesului față de 
activitatea la catedră 
rilor, conferențiarilor, 
De la catedră, o dată cu comuni
carea noilor cunoștințe, poate fi mo
delat și stilul de muncă al studentu
lui. De pildă, în condițiile învăță- 
mîntului superior modern, eînd vo
lumul de cunoștințe al fiecărei spe
cialități se află în continuă creștere 
și se tipăresc cursuri pentru fiecare 
disciplină în parte, se face tot mai 
mult simțită nevoia ca prelegerea 
universitară să aibă un caracter di
ferit de ceea ce se înțelegea prin a- 
ceastă noțiune cu decenii în urmă. 
Cred că în expunerile noastre tre
buie să dăm studenților liniile ge
nerale de orientare în disciplina 
respectivă, scheletul de idei esen
țiale, să analizăm și să clarificăm 
pe cît posibil controversele exis
tente. în acest fel le oferim posibi
litatea să rețină și să aprofundeze 
în mod individual, ulterior prelegerii, 
celelalte cunoștințe legate de conți
nutul propriu-zis al pregătirii lor — 

acad. Miltiads FILIPESCU

studiu este 
a profeso- 

lectorilor.
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de ieri. Un moment de reflecție : 
încep ?

Foto : A. Cartojan

TELEGRAMĂ

Tovarășului WALDECK ROCHET 
secretar general 

al Partidului Comunist Francez

Dragă tovarășe Waldeck Rochet,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă adresează 

dv., militant remarcabil al clasei muncitoare franceze, cele mai cordiale 
urări și felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dv. de 
naștere.

Vă dorim din toată inima, stimate tovarășe Rochet, viață înde
lungată, multă sănătate și energie creatoare în activitatea pe care o 
desfășurați în fruntea comuniștilor francezi pentru triumful cauzei păcii, 
democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

etc. Verificarea 
țelor, efectuată

aspectele de de
taliu, evidențierea 
tuturor aplicații
lor temei expuse 

însușirii cunoștin- 
,__ , ________ în timpul ore
lor de seminar, de laborator sau de 
lucrări practice, trebuie să contri
buie la aprofundarea problemelor 
aflate în studiu. .Scop pe deplin rea
lizabil dacă există grija cuvenită ca 
ora respectivă să nu se transforme 
în repetarea mecanică a noțiunilor 
căpătate la cursuri, ci să constituie 
un prilej de discuții vii și interesante. 
Din păcate, unii lectori și asistenți 
uită că seminariile oferă cadrul cel 
mai potrivit pentru analizarea unor 
referate care exprimă puncte de ve
dere personale, fundamentate pe 
studiul de durată și pe cercetarea 
științifică desfășurată de fiecare tî- 
năr. în orice caz, criteriul reușitei 
orelor de seminar sau de laborator 
nu poate fi altul decît aportul la a- 
profundarea și extinderea izvoarelor 
bibliografice, la evaluarea critică a 
surselor folosite.

în același sens poate fi analizată 
și activitatea desfășurată la orele de 
consultații cu studenții. Personal, 
am avut posibilitatea să mă conving 
de utilitatea acestor forme de îndru
mare a muncii independente a tine
rilor. Nu mai departe decît în sesiu
nea precedentă, aproape 70 la sută 
din studenții grupelor 705 și 706 din 
anul II al Facultății de geologie-geo- 
grafie de ia Universitatea din Bucu
rești au obținut la examenul de 
paleontologie notele 9 și 10. Vo
lumul de cunoștințe al acestei disci
pline nu este deloc redus și nici nu 
se poate spune că studenții au be
neficiat de un răgaz mai îndelungat 
pentru pregătirea examenelor. Re
zultatele menționate mai sus, ca și 
rezultatele altor examene din 
această sesiune, se datoresc în bună 
parte faptului că toate cadrele de 
specialitate au întocmit și res
pectat întocmai, din primele zile 
ale semestrului, programele de 
consultații. în timpul acestora, 
studenții — mai ales cei din primii 
ani de facultate — și-au însușit cu
noștințe suplimentare, au înțeles 
mai bine evoluția unor ramuri ale 
științei. Ei au fost îndrumați spre 
folosirea metodelor superioare de 
consultare a lucrărilor și spre mai 
buna valorificare a posibilităților de 
învățătură ce le sînt asigurate. în 
genere, consultațiile sînt folosite, 
ceea ce nu e deloc neindicat, pentru 
a releva amănunte faptice și teore
tice care în timpul limitat al prele
gerii n-au putut fi dezvoltate, pen
tru a lămuri problemele rămase 
neînțelese de unii studenți. Mie 
mi se pare însă că, dincolo de țelu
rile amintite, aceste întîlniri ar putea 
viza în mai mare măsură și îndato
rirea noastră de a forma la tineretul 
studios stilul și sistemul gîndirii uni
versitare, de a-i împrumuta cît mai 
mult din erudiția profesorală.

Principalul imperativ pe care par
tidul, societatea socialistă îl adre
sează tineretului universitar este de 
a folosi fiecare oră de curs, fiecare 
zi de muncă pentru însușirea 
unei înalte pregătiri de specialitate 
și dezvoltarea armonioasă a perso
nalității. Studențimii de azi îi sînt 
create toate condițiile pentru a în
văța temeinic și a-și forma deprin
deri de muncă independentă care 
să-i fie folositoare în viață.

Olimpiada elevilor

AL DOILEA START
Ieri dimineață, numeroși elevi din 

diferite colțuri ale țării și-au dat 
întîlnire în sălile de clasă ale școli
lor din aproape toate centrele re
gionale. Mulți sînt elevi ai școlilor 
medii. Alături de ei se află și ti
neri de la școlile profesionale și 
tehnice, de muzică și arte plastice, 
de la școlile pedagogice sau munci
tori care frecventează cursurile se
rale. Cu toții așteptau semnalul pen
tru start. A început faza regională a 
tradiționalelor olimpiade la literatură 
romînă, matematică, fizică și chimie, 
organizate de Ministerul Invățămîn- 
tului împreună cu societățile științi
fice ale cadrelor didactice. După a- 
nunțarea subiectelor, cîteva minute 
de reflecție — și zeci de condeie au 
pornit la întrecere pentru a-și de
monstra aptitudinile și pregătirea 
dobîndită în anii de școală. Peste 
cîteva ore, cadrele didactice au în
ceput verificarea lucrărilor scrise. 
Mîine, candidații vor afla rezultatele 
și cei mai buni vor fi premiați. Cîș- 
tigătorii se vor întîlni la faza finală 
a olimpiadelor.

Paris
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SCRIS OBI CĂTRE
.JCÎNTEIAff
Cadre calificate 
pentru noile utilaje

în ultimii ani, Atelierele „Ni
cotină" Iași au fost înzestrate cu 
noi mașini și utilaje moderne ne
cesare construirii cisternelor și 
boghiurilor. Pentru folosirea lor 
cu randament sporit, pe lingă 
fiecare secție s-au organizat 
cursuri de ridicare a califi
cării profesionale a muncitorilor, 
maiștrilor și tehnicienilor. La 
cele 27 cercuri, în care sînt cu
prinși 880 de muncitori, se pre
dau lecții despre montarea loco
motivelor, ajustaj, strunjitul în 
fier, pe teme legate de extin
derea sudurii autogene și e- 
lectrice. în întreprindere s-a în
ființat și un curs pentru ridica
rea calificării controlorilor de ca
litate, condus de ingineri bine 
pregătiți, cu experiență practică. 
Bibliotecile mobile din secții pun 
la îndemîna cursanților cărți teh
nice pe profilul fiecărei meserii.

Vasile DODU 
muncitor

3 000 și încă 300
Ritmul de lucru s-a intensifi

cat pe toate șantierele de con
strucții de locuințe din Capitală. 
Anul acesta, întreprinderea de 
construcții montaj nr. 1 constru
iește 3 000 de apartamente. Din 
primele luni s-a asigurat deschi
derea frontului de lucru pentru 
toate apartamentele planificate. 
Au început lucrările și la 300 de 
apartamente prevăzute în fron
tul de lucru pe anul 1966. La 
Foișor-Obor constructorii au în
ceput lucrările de execuție la un 
bloc cu 583 garsoniere, iar în car
tierul Balta Albă la un bloc 
cu 649 de garsoniere. La a- 
cest bloc se folosesc cofraje spa
țiale cu ajutorul cărora se econo
misește materialul lemnos și se 
realizează betoane de calitate su
perioară ; la finisaj se vor folosi 
plăci ceramice. Tot la Balta Albă 
a început glisarea unui bloc care 
va avea 88 apartamente. în a- 
cest cartier se află în construc
ție și un complex comercial mo
dern. Rezultate bune în întrece
re obțin fierarii betoniști conduși 
de Gh. Manea, echipa de dulgheri 
condusă de Gh. Vilău, cea de be
toniști a lui Marin Lăcraru, zida
rii din echipa lui C. Tudorache. 
Constructorii se străduiesc să e- 
xecute lucrările înainte de ter
menele prevăzute în grafic și să 
asigure o calitate corespunză
toare.

Ion VREJU 
funcționar

Fierari betoniști din echipa lui 
Gh. Manea pe șantierul Balta 

Albă din Capitală
Foto : M. Cioc

Comenzi neonorate
Combinatul chimic Tirnăveni 

realizează o mare varietate de 
produse. La fabricarea lor cola
borează mai multe întreprinderi 
care furnizează materii prime și 
diferite materiale. Majoritatea a- 
cestora — Trustul minier Baia 
Mare, fabrica „Victoria socialis- 
tă“-Turda, Uzinele chimico-me- 
talurgice Copșa Mică și altele — 
își respectă obligațiile contrac
tuale, livrînd la timp materialele 
de care avem nevoie. Din păcate, 
însă, nu la fel procedează Trus
tul minier Cluj, care, în lunile ia
nuarie și februarie, ne-a rămas 
dator cu 220 de tone caolină 
Nu-și îndeplinesc prompt obliga
țiile de livrări prevăzute în con
tracte nici uzinele Laminorul de 
tablă Galați și „Laminorul"-Bră
ila. Din această cauză sîntem ne- 
voiți adeseori să lucrăm în asalt 
pentru a putea îndeplini la timp 
planul de producție. Pe de altă 

parte, nu avem asigurate amba
lajele necesare pentru transpor
tul carbidului pe care-l fabricăm. 
Conducerile acestor întreprinderi 
ar trebui să privească cu mai 
mult simț de răspundere obliga
țiile contractuale.

Alexandru GANEA 
maistru

Pe cînd racordarea?
Au trecut aproape trei ani de 

cînd Sfatul popular al comunei 
Rusăneștii de Aos, raionul Cora
bia, a încheiat contract cu I.R.E. 
Oltenia pentru electrificarea co
munei. Dar pînS. acum nu avem 
încă electricitate în toată comu
na, deși costul Ducrărilor a fost 
de mult plătit ia I.R.E.O. Di-upă 
multe tărăgănări, conducerea în
treprinderii s-a angajat să ter
mine lucrările pînă la sfîrșitul 
anului trecut. Socotind că se va 
ține de cuvînt, mulți locuitori 
și-au făcut instalația în locuințe, 
au cumpărat aparate de uz cas
nic, aparate de radio. Dar cînd 
mai rămăsese de executat doar 
verificarea rețelei și racordarea 
la linia de înaltă tensiune, lucră
torii de la I.R.E.O. au plecat.

Timp de trei lumi am dat zeci 
de telefoane. De fiecare dată 
ne-am ales doar cu promisiuni. 
Abia după ce ne-am deplasat la 
Craiova au venit cîțiva munci
tori și au făcut racordarea, dar 
numai pentru vreo jumătate din 
rețea. Cînd vor termina oare în
treaga lucrare ?

Lupu CIUCU
secretarul comitetului de partid 
al cooperativei agricole 
de producție
Rusăneștii de Jos

în inima pădurii
La întreprinderea forestieră 

Gura Humorului se desfășoară o 
intensă activitate culturală în 
rîndurile muncitorilor din pădure 
și din fabricile de la Cacica și 
Gura Humorului. Pentru a se 
pune la îndemîna lor cărți de li
teratură și tehnice s-au organi
zat 18 biblioteci volante la gurile 
de exploatare și la centrele 
de prelucrare a masei lem
noase. Bibliotecarii se îngrijesc 
de împrospătarea fondului de 
cărți, popularizează lucrările noi, 
organizează seri de citit, prezin
tă recenzii.

Și filmul pătrunde pînă în cele 
mai depărtate locuri de muncă 
din pădure. Caravana Direcției 
regionale a economiei forestiere 
a prezentat la gurile de exploa
tare filme artistice și documen
tare. Cu mult interes a fost pri
mit un documentar despre meto
dele moderne de lucru în pădu
re, de la doborîrea copacilor pînă 
la încărcarea lor în vagoane, 
în ultima vreme s-au ținut și 
numeroase conferințe pe teme 
politice, științifice, tehnice și ale 
moralei socialiste.

Dumitru BOLOHAN 
muncitor

Ce înseamnă „expres7?
Am crezut întotdeauna că un 

colet expediat „expres" ajunge 
mai rapid decît celelalte la des
tinație. Iată însă ce mi s-a 
întîmplat recent. în fiecare 
lună trimit fiului meu, la 
Sibiu, un pachet. Pînă acum 
expediam pachetele „simplu" și 
ajungeau la destinație după cinci 
zile. De data aceasta, fiind vorba 
de alimente, m-am gîndit să fo
losesc mijloace mai rapide de 
transport. Am expediat așadar 
coletul „expres". Personalul de 
serviciu, al oficiului P.T.T.R. Baia 
Mare m-a asigurat că va ajunge 
la destinație în cel mult trei zile. 
Cît timp credeți că a făcut cole
tul pînă la Sibiu ? Șapte zile I 
Mai repede ar fi ajuns cu căruța. 
Eu n-am aflat cum a funcționat 
„expresul" cu pricina. Dar orga
nele de resort ar putea să afle 
și să ia măsurile care se impun.

Alexandru SALAJAN 
muncitor

Lunile trec 
și puntea rămîne

Pe malul drept al Trotușulul, 
la cîțiva kilometri de Bor- 
zești, se înșiruie satele Ștefan cel 
Mare, Căiuți, Ciopești, Corbu, 
Viișoara și Vrînceni. în ultimii 
ani, mulți locuitori ai acestor a- 
șezări și-au schimbat meseria. în 
prezent, mai mult de 500 dintre 
ei lucrează ca operatori chimiști, 
electricieni, rafinori la Combina
tul chimic Borzești, la rafinărie, 
la termocentrală sau la combina
tul de cauciuc sintetic.

Pentru a merge la locurile 
de muncă trebuie să trecem 
peste Trotuș. Cum trecem însă, 
e o întreagă poveste. Există 
o punte de lemn șubredă și 
îngustă. în zilele cînd apele 
vin mari, această punte nu mai 
poate fi folosită, și. pentru a a- 
iunge la combinat, ești nevoit să 
faci un mare ocol. Ne-am adre
sat Sfatului popular al comunei 
Ștefan cel Mare, care ne-a pro
mis că în cel mai scurt timp va 
construi un pod peste Trotuș. 
Dar lunile trec una după alta și 
nu se face nimic.

Un grup de muncitori

Ucenicie

învingătorii
(Urmare din pag. I-a)

PRESTAREA DE SERVICII LA SATE
Printre scrisorile sosite la redac

ție, cîteva se referă la activitatea 
unităților de prestare de servicii 
de la sate. Creșterea nivelului de 
trai al țăranilor cooperatori a 
determinat organizațiile coope
rației de consum să răspun
dă unor cerințe noi: alături de ate
lierele obișnuite de croitorie și ciz
mărie, în tot mai multe comune a- 
par și ateliere pentru întreținerea 
aparatelor electrice de uz casnic, 
confecționarea și repararea mobi
lei etc. Numai în anii 1962—1964 au 
luat ființă 4 000 de unități noi. Da
torită calității lucrărilor efectuate 
de meseriași pricepuți, multe ate
liere meșteșugărești sătești se 
bucură de prețuirea țărănimii; vo
lumul prestațiilor către populație 
crește rapid.

Din regiunile Maramureș și Do- 
brogea am primit scrisori în care 
țărani și alți cetățeni de la sate 
își exprimă satisfacția că uniunile 
cooperației de consum au deschis 
numeroase și variate unități pen
tru prestări de servicii, pe baza 
propunerilor și nevoilor reale ale 
populației. Ele sînt binevenite, 
deoarece scutesc pe localnici de a 
mai face drumuri inutile în alte 
localități, de a-și irosi timpul.

Din cele relatate de un număr 
de corespondenți reiese însă că 
sînt uniuni regionale și raionale 
ale cooperației care, necunoscînd 
bine cerințele concrete dintr-un 
loc sau altul, nu asigură o bună 
profilare și organizare a acestor

Duminică dimineața și-a redes
chis porțile Grădina zoologică 
de ia Băneasa. Nici de data a- 
ceasta cel mici nu și-au dezmin
țit preferințele, fiind cei mai nu
meroși )și încîntați vizitatori. In 
curtnd, aici vor fi terminate cîte
va amplasamente noi pentru di
ferite colecții de păsări și ani
male. Grădina zoologică va fi 
deschisă în fiecare zi de lucru 
— în afară de luni — de la o- 
rele 10 la 18, iar in zilele de săr

bătoare de la 9 la 18

de Nicolae Militaru. Cunoscutul 
oroitor în piele și-a exprimat dorin
ța de a se ocupa îndeaproape de 
Oprea. Munceau cot la cot, la 
aceeași masă de lucru. Pe Oprea, 
faima noului său tovarăș de mun
că îl Intimida. în loc să învețe, 
greșelile curgeau una după alta. 
Unii colegi tineri îl luau peste pi
cior. Intr-un rînd l-a auzit pe unul 
spunînd: „Oprea dă rebuturi... 
de cea mal bună calitate".

Lui Oprea i se muiară picioa
rele, sîngele îi năvăli în obraji.

PETELE SE POT ȘTERGE
Vasăzică lumea se va uita cru
ciș Ia el în vecii vecilor 1

După plecarea tinerilor, în ate
lier se lăsă o tăcere grea. Oprea 
își cuprinse capul îh palme și 
plînse. Așa l-a găsit Nicolae Mili
taru.

— Ce e, măi fecior ?
Au rămas împreună pînă seara 

fîrziu. Sufletul tînărulul abia tre
cut de 25 de ani șl-a deschis 
încet porțile. A povestit bătrî
nului meșter totul de-a flr-a- 
păr. Cum a greșit, cum a fost con
damnat. Ce viitor îl așteaptă? 

unități. în regiunea Ploiești, de 
pildă, întîlnești în fiecare comună 
centre de reparat încălțăminte, 
croitorii, dar poți să umbli mult 
și bine fără să dai de o unitate 
specializată în lucrări de zidărie, 
în multe comune ale raionului 
Făgăraș lipsesc centre de coman
dă pentru confecționarea și repa
rarea mobilei; în Alba, dimpotri
vă, se deschid tot felul de ateliere, 
dar se constată în scurtă vreme că 
unele dintre ele rămîn fără clien
telă deoarece nu sînt necesare.

Comportarea civilizată, respec
tarea cuvîntului dat duc la cîști- 
garea încrederii oamenilor și, im
plicit, la sporirea volumului de 
prestări. Sînt elemente de care nu 
pot să nu țină seama unitățile de 
deservire ale cooperației de con
sum. -Dar iată că, după cum ne 
semnalează unele scrisori din Ol
tenia, aici, de multe ori, cetățenii 
sînt duși cu vorba și purtați pe 
drumuri din pricina nerespectării 
termenelor de execuție. Se întîm- 
plă destul de des ca lucrările 
să nu corespundă calitativ cerin
țelor. Se face simțită evident slaba 
preocupare a Uniunii regionale a 
cooperației de consum Oltenia în 
ce privește munca educativă în rîn- 
dul meseriașilor, lipsa de exigență 
față de calitatea lucrărilor și res
pectarea termenelor de execuție 
stabilite.

Mai mulți cetățeni din raionul 
Brașov ne-au scris că o simplă 
reparație de încălțăminte durează

— Fii cu mintea întreagă, băietei 
Totul se poate repara. Nicolae 
Militaru l-a vorbit despre perse
verență, despre mîndria de a-ți 
cîștiga încrederea oamenilor evi- 
dențiindu-te în muncă și învăță
tură.

învățătură, muncă, ambiție... 
Despre toate acestea îi vorbiseră 
și alți muncitori din secție. Nici
odată însă cuvintele nu 1 s-au pă
rut atît de convingătoare ca în 
seara aceea. Să se evidențieze, 
să... Dacă era să fie sincer cu el 

însuși, tinerii care spuseseră că dă 
rebuturi aveau dreptate, Era 
nepregătit. Și pe deasupra nici 
nu cerea sfaturi.

A mai trecut o vreme. Rebuturile 
lui Oprea se împuținau văzînd cu 
ochit. începuse să se consulte 
pînă și cu cel mai tineri dintre 
membrii echipei.

într-o toamnă, s-a înscris Ia li
ceul seral. îl însoțeau recoman
dări călduroase din partea comi
tetului de partid șl a celui sindi
cat învăța mult. Examenul de 
maturitate l-a trecut cu notele 

cîteva săptămîni. „Lipsesc mate
riale" — li se spune oamenilor. Și 
ce fel de materiale ? Cuie de lemn 
și ață de cusut. Este foarte puțin 
măgulitor pentru uniunea respec
tivă a cooperației de consum că 
nu rezolvă chestiuni atît de mă
runte. O situație asemănătoare ni 
s-a semnalat în raioanele Vidra și 
Iași, unde nu se găsesc var, gea
muri, vopsea. Firește, aprovizio
narea unităților depinde, în mare 
măsură, și de promptitudinea cu 
care ministerele de resort repar
tizează materia primă și materia
lele necesare.

Cîteva cuvinte despre loca
luri. După cum sîntem Informați, 
multe dintre unitățile care aparțin 
U.R.C.C.-Bacău, uniunilor raiona
le Cîmpulung, Bujoru și altele au 
localuri prost întreținute. In scri
sorile sosite la redacție se arată că 
unele unități de reparații au un 
aspect de improvizație și ne
glijență, fac o proastă impresie 
clienților.

Cele relatate mai sus reprezintă 
doar cîteva din problemele pe care 
cooperația de consum trebuie să le 
rezolve în legătură cu lărgirea și 
modernizarea rețelei unităților de 
deservire de la sate. Pe temeiul 
experienței existente, al creșterii 
spiritului gospodăresc, organele 
cooperației de consum pot și tre
buie să îmbunătățească activitatea 
unităților prestatoare de servicii, 
rldicînd-o în toate localitățile la 
nivelul cerințelor populației.

cele mai bune. A urmat apoi 
cursurile fără frecvență ale unei 
facultăți. La fabrică i-a ajuns din 
urmă pe muncitorii cu expe
riență. A început să fie apre
ciat ca unul dintre cei mai destoi
nici — și în două rînduri a o- 
cupat locul doi la concursul pen
tru cel mai bun croitor în pie
le, care se ține anual la fabrica 
„Pionierul”, In 1963, cîștigînd pre
miul întîi la concursul fruntașilor 
organizat în fabrică, s-a prezen
tat la întrecerea celor mal buni 
croitori de piele din țară.

în sala în care s-au desfășurat 
lucrările se adunaseră Ingineri, 
tehnicieni, meseriași cu stagiu și 
experiență. Criteriile de apreciere 
a măiestriei profesionale ? Croirea 
exemplară a fețelor de încălțăminte 
modernă, economisirea materialu
lui, operativitate în execuție. S-au 
dat probele. Participanții așteptau 
nerăbdători rezultatul. Iată-1. Pre
miul întîi pe țară: Ștefan Oprea 1 
Aplauze, felicitări. Se mîndrea cu 
el toată întreprinderea.

*
Trecuseră aproape 10 ani de 

cînd pe poarta Fabricii de încăl
țăminte „Pionierul*  a pășit un om 
înalt, bine făcut, îmbrăcat modest, 
care se afla la o răscruce a vieții. 
Acum era cel mal bun croi
tor în piele din țară. Totuși, nu se 
simțea liniștit. Vechea pată — con

care execută cu măiestrie operațiile de 
„sutură a arterelor" sînt lăcătușii țevari 
din echipa candidatului de partid Ion 
Fănică.

★
Peste fot pe șantier te întovărășește 

vuietul dragilor, macaralelor, buldozere
lor, excavatoarelor, care acționează per
manent ca niște adevărate pîrghii de ac
celerare a ritmului. Sînt utilaje de înaltă 
tehnicitate. De felul cum sînt mînuite, 
îngrijite, întreținute depinde mutarea 
termenelor de execuție de pe hîrtia de 
calc a planurilor în realitatea vie a mun
cii. Numai insuflînd Oamenilor un înalt 
spirit de răspundere pentru utilaje se 
pot obține performanțe ca aceea reali
zată anul trecut, cînd fabrica de acid 
sulfuric a fost dată în producție cu șase 
luni înainte de termen.

Comitetul de partid a izbutit să facă 
din atitudinea față de tehnica încredin
țată o preocupare permanentă a fiecărei 
organizații de bază, o chestiune de con
știință a fiecărui comunist, a fiecărui 
muncitor, fn toate sectoarele, organiza
țiile de bază desfășoară o puternică ac
țiune educativă, străduindu-se să impri
me în conștiința fiecărui om năzuința de 
a stăpîni, a îngriji și a mînui cît mai 
bine utilajele.

S-a întîmplat într-o zi un fapt. Un fî- 
năr, din dorința de a învăța mai repede 
să manevreze macaraua, s-a urcat pe 
mașină fără știrea șefului de echipă. O 
simplă mînuire greșită a manetelor și 
macaraua s-a răsturnat. Mașina a trebuit 
să fie scoasă mai multe zile din circui
tul șantierului.

Comuniștii n-au considerat aceasta un 
„fapt divers". Comitetul de partid a 
convocat neîntîrziat, în primul răgaz 
după lăsarea lucrului, o adunare a con
structorilor în uriașa hală a depozitului 
de pirite. A fost o dezbatere furtunoasă, 
care a durat ore în șir, reprezentînd o 
adevărată lecție de conștiință muncito
rească nu numai pentru fînărul a cărui 
faptă o prilejuise, dar pentru toți cei 
cărora li s-au încredințat utilaje în care 
sînt investite milioane de lei.

Ce s-a întîmplat mai fîrziu cu tînărul 
care a greșit atunci ? El se află printre 
macaragiii de bază ai șantierului. Sămîn- 
ța aruncată de comuniști a dat roade.

★
Printre lucrurile despre care ne-au 

vorbit cu mîndrie constructorii gigantu
lui chimiei de pe malul Dunării, un a- 
mănunf capătă o semnificație aparte : 
datorită grijii pentru valorificarea com
pletă a materiilor prime, aici se vor ob
ține și metale prețioase.

Dar există pe șantier un metal mai 
prețios decît toate, de a cărui scoatere 
la lumină organizația de partid se ocu
pă, de asemenea, cu neostenită stăru
ință. E vorba de oameni, de înaltele lor 
însușiri morale, cel mai bogat izvor de 
forță și elan al colectivului.

Metalul acesta dă reflexe noi undelor 
bătrînului Danubiu.

Cu vreo zece ani în urmă, la 
poarta Fabricii de încălță
minte „Pionierul* din Capi
tală s-a oprit un tînăr. Era înalt, 

bine făcut, îmbrăcat modest. A 
privit un anunț de pe zidul în
treprinderii și, cu toate că nu 
erau acolo prea multe de ci
tit, a zăbovit îndelung în fața 
dreptunghiului de carton. „An
gajăm de urgență muncitori". 
Un om dornic să lucreze n-avea 
decît să intre în fabrică și să în
ceapă munca. Noul venit era însă 
la o răscruce de drumuri. Abia cu 
cîteva zile în urmă Ispășise o con
damnare. Pentru purtări huligani
ce. Ar fi vrut să lucreze undeva, 
departe de cei care îl cunoșteau, 
îi era rușine de ei. Acolo, în fa
brică, erau poate oameni care 
nu-1 știau. Se mai plimbă o 
bucată de vreme prin fața între
prinderii, apoi păși hotărît înă
untru.

...Zilele lui Ștefan Oprea se înși
ruiau fără să se deosebească una 
de alta. Venea la fabrică, lucra 
opt ore șt pleca acasă. Fusese re
partizat în secția de croit piele. 
Oamenii l-au primit prietenos, 
îl ajutau să pătrundă în tai
nele meseriei. Croitul pielei im
plică bune cunoștințe profesio
nale. Ștefan Oprea căuta să țină 
pasul cu ceilalți. Mergea greu. Mai 
ales atunci cînd, copleșit de gîn- 
duri, mîinile îi erau nesigure și 
foarfecă fugea în lături, pe cîmpul 
lucios al materialului.

într-o zi, echipa a fost preluată

TEATRE
Sala Palatului R. P. Romîne : Rlgoletto 

(spectacol prezentat de Teatrul de operă 
și balet — orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Hipnoza (orele 
19,30), (sala Studio) : 3.3.3. (orele 20). Tea
trul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe 
un balansoar (orele 19,30). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Fii cuminte, 
Cristofor ! (spectacol prezentat de Tea 
trul Național din Cluj — orele 19,30). 
Studioul Institutului de artă teatrală șl 
cinematografică „I. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9) : Inttlnire la Senila 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista dragostei 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE
Pădurea spînzuraților — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (Bd. Magheru mr. 
12—14), Feroviar (Calea Griviței nr. »0), 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Parisul 
vesel : Republica (Bd. Magheru nr. 2), 
Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16), Floreasca 
(Str. J. S. Bach nr. 2). Sărbătoarea 
sfîntului Iorgen : Carpați (Bd. Magheru 
nr. 29). Scaramouche — cinemascop : 
București (Bd. 6 Martie nr. 6), Excelsior 
(Bd. 1 Mai nr 174). Spărgătorul — cine
mascop : Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), 
Giulești (Calea Giulești nr. 56), Miorița 
(Calea Moșilor nr. 127), Flamura (Șos. 
Giurgiului nr. 155) Armata codobaturi
lor : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7), Bu- 
cegl (Bd. 1 Mai nr. 57). Zborul întrerupt: 
Central (Bd. 6 Martie nr. 2). Tovarășii : 
Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12), Buzești 
(Str. Buzești nr. 9—11). Legea și forța ; 
Union (Str. 13 Decembrie tor. 5—7). 
Program pentru copii : Doina (Str.
Doamnei nr. 9 — rulează numai dimi
neața). Străinul — cinemascop (ambele 
serii) : Doina (Str. Doamnei nr. 9), Pro
gresul (Șos. Giurgiului nr. 3). Aventu
rile unul tîtoăr — cinemascop : Timpuri 
Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Un enoriaș 
ciudat : Cultural (Piața I. Plntili^ •,ar. 2), 
Cotroceni (Șos Cotroceni nr. 9). Elena 
din Troia — cinemascop : înfrățirea în
tre popoare (Bd. Bucureștii Noi). Soți, 
în oraș : Dacia (Calea Grivițel nr. 137) ■ 
Un nou Ghilgameș : Crîngași (Șos. Crîn- 
gași nr. 42). Ucigașii de femei : Grlvița 
(Calea Grivițel — podul Basarab), Me
lodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. 
Lizeanu). O stea cade din cer — cinema
scop : Unirea (Bd. 1 Mal nr. 143), Fe
rentari (Calea Ferentari nr. 86). DJura 
—■ cinemascop : Tomis (Calea Văcă
rești nr 21). Un pumn de note : Flacăra 
(Calea Dudești nr. 22). Mofturi 1900 : 
Vitan (Calea Dudești nr. 97), Vii
torul (Str. M. Emlnescu nr. 127). 
Cine-1 criminalul ? — cinemascop :
Munca (Șos. Mihal Bravu nr. 221). Mă 
iubește, nu mă iubește : Popular (Str. 
Mătăsarl nr. 31). Vremea păgînilor: Arta 
(Calea Călărași nr. 153). Strigătul Corlei : 
Moșilor (Calea Moșilor nr. 221), Colentina 
(Șos. Colentina nr. 84). Misterele Parisu
lui — cinemascop : Aurora (Bd. Dimi
trov nr. 118). Patru fete într-o curte : 
Cosmos (Șos. Pantellmon nr. 89). Regina 
cîntecelor j Volga (Șos. I. Plntille nr. 
61), Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196). 
Micul pescar — cinemascop : Rahova 
(Calea Rahovel nr. 118). Nevasta nr. 13 : 
Drumul Sării (Str. Drumul Sării nr. 30), 
Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii, 

19,10 — Pentru școlari : „Concurs de... 
viteză". 19,40 — Teatru în Studio : 
„Examene, examene" de Simlon Maco- 
vei. 21,00 — Ctntă orchestra Edmundo 
Ros (VIII). 21,25 — Telesport. în înche
iere : buletin de știri, buletin meteoro
logic.

Cum va fi vremea
Ieri în țară: Vremea a fost fru

moasă și a continuat să se încăl
zească în cea mai mare parte a ță
rii, exceptînd Dobrogea și nordul 
Moldovei. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros în estul țării. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit, predo- 
minînd din sectorul vestic. Tempe
ratura aerului la orele 14 era cu
prinsă între 21 grade la Băilești, 
Calafat, Turnu Severin și 2 grade 
la Sulina. In București : Vremea a 
fost frumoasă și s-a încălzit. Cerul 
a fost variabil. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit din vest. Tempera
tura maximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 și 8 aprilie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul variabil, mai 
mult noros în jumătatea de nord- 
vest a țării, unde vor cădea ploi lo
cale. In rest, ploi izolate. Vînt slab, 
pînă la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere la început, 
apoi staționară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 1 grad și 9 gra
de, local mai coborîte în nordul ță
rii, iar maximele între 12—22 grade. 
In București : Vreme schimbătoare, 
cu cerul variabil, temporar noros. 
La sfîrșitul intervalului tendință de 
ploaie slabă. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere la început, apoi sta
ționară.

damnarea — nu-1 dădea pace, îi 
întuneca bucuria. Starea lui sufle
tească n-a scăpat tovarășilor de 
muncă. Ei l-au sfătuit să ceară 
tribunalului reabilitarea. Și l-au a- 
sigurat că, la nevoie, îi vor fi 
martori.

La tribunalul raional N. Bălcescu 
a avut loc o ședință puțin obișnui
tă. Lucrările au durat mult. S-a 
analizat cu exigență comportarec 
lui Oprea în anii petrecuți în fa
brică, viața lui particulară. Au fosl 
audiați numeroși martori și studia
te cu atenție referințele. Orice rea
bilitare implică răspundere.

„Noi. tribunalul, constatînd că..." 
Totul s-a desfășurat în mod firesc. 
Dar în spatele cuvintelor care 
anunțau recîștigarea Integrală a 
demnității lui Ștefan Oprea se as
cunde forța colectivului în mijlocul 
căruia a lucrat și a trăit acest om. 
Fiecare dintre cei care l-au cunos
cut s-a simțit dator să-l ajute. I-au 
acordat încredere. Nu a fost ușor 
ca omul stigmatizat să devină 
un exemplu de corectitudine, 
de conștiinciozitate și pregătire 
profesională. Dar colectivul de la 
„Pionierul*  nu a notat nicăieri e- 
forturile făcute. în schimb, a trăit 
momente de izbîndă pentru că a 
recuperat un om. Un om al socie
tății noastre socialiste.

Gheorghe GRAURE
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ANDBAL

Note de călătorie din R. P. Chineză

IIf LA NAUKIN LI HAM

Echipele divizionare de handbal 
și-au reluat ieri întrecerea în ca
drul campionatelor republicane. 
Iată cîteva rezultate înregistrate 
în prima etapă a returului: femi
nin : Știința Timișoara—Ș.M.4 Ti
mișoara 9—4 (5—t-2). Rapid Bucu
rești—Mureșul Tg. Mureș 6—5 
(1—3), Confecția—Știința Bucu
rești 5—4 (5—1) ; masculin : 
Steaua București—Știința Galați 
20—16 (8—5), Știința Tg. Mureș— 
Voința Sighișoara 14—12 (6—6), 
Tractorul Brașov—Dinamo Bra
șov 17—11 flO—3).

VOLEI Din colțul tribunei
Masculin: Progresul București— 

Dinamo Bihor 3—0, Dinamo Bucu
rești—Știința Timișoara 3—2, Mi
nerul Baia Mare—C.S.M.S. Iași 
3—1, Știința Cluj—Farul Con
stanța 3—0, Petrolul Ploiești—Con
structorul Brăila 3—0; feminin: 
Progresul București—Partizanul 
roșu Brașov 3—0, Știința Bucu
rești—Metalul București 0—3, Ra
pid București—Voința Craiova — 
neprezentare a formației craiove- 
ne, C. P. București—C.S.M. Cluj 
3—0, C.S.M. Sibiu—Știința Cluj 
3—1, Farul Constanța—Dinamo 
București 2—3.

BASCHET
Feminin : Voința București— 

Constructorul București 59—58 
(27—29), Știința București—Mure
șul Tg. Mureș 52—40 (25—18), 
Voința Oradea—Rapid București 
36—60 (19—25), Știința Cluj—Pro
gresul București 60—55 (24—30), 
Voința Brașov—Știința Constanța 
65—53 (25—27).

RUG Bl

Progresul—Steaua 0—9 (0—3), 
Știința Cluj—Știința Timișoara 
g_8 (0—5), Farul Constanța—
Știința Petroșeni 11—0 (3—0),
C.S.M.S. Iași—Constructorul 6—3 
(0—0), Grivița Roșie—Rulmentul 
Bîrlad 25—0 (9—0), Dinamo—Glo
ria 11—0 (3—0). In fotografie: 
fază dîn meciul Progresul— 
Steaua.

gshbees
Rutierii noștri fruntași, care se 

pregătesc pentru „Cursa Păcii" și 
campionatele mondiale, au evo
luat duminică într-o nouă compe
tiție de veriîicare dotată cu 
„Cupa Flacăra". Desfășurată pe 
șoseaua București—Ploiești (va
rianta Buftea), de-a lungul a 80 km, 
cursa a prilejuit multe momente 
interesante. Cu 1000 m înainte de 
sosire atacă Dumitrescu, dar la 
numai 100 m înainte de sosire Ion 
Stoica sprintează și trece primul. 
Clasamentul final : Ion Stoica 
(Steaua) Ih 58'47", W. Ziegler 
(Dinamo) și C. Dumitrescu (Olim
pia) același timp, I. Ardeleanu și 
Gh. Moldoveanu (ambii de la 
Steaua) — lh 59’ 40".

PRONOSPORT
Concursul nr. 14 din 4 aprilie 1965

Știința Cluj-Rapid 2
Dinamo Pitești-Dinamo Buc x
Progresul-C.S.M.S. Iași 1
Minerul Baia Mare-Crișul 1
Petrolul-U.T. Arad 1
Steaua-Farul x
Steagul roșu-Știința Craiova 1
C.F.R. Pașcant-Dinamo Bacău x
C.S.M. Reșița-A.S.A. Tg. M- - 1
Fiorentina-Milan x
Internazfonale-Bologna 1
Juventus-Torino x

FRANCE PRESSE , „R O M î N I I

AU JUCAT EXCELENT"
PARIS 4 (Agerpres). — Comentind finala „Cupei campionilor euro

peni" la handbal masculin, disputată la Lyon, agenția France Presse re
marcă lupta sportivă intensă și spectaculoasă oferită de echipele Di
namo București și Medvesceak Zagreb. Dinamo București, scrie printre 
altele comentatorul, a jucat excelent. La începutul reprizei a doua, după 
ce Redl a apărat un „7 metri", romînii. au condus cu 11—6, dar parte
nerii lor nu s-au dat bătuți, încercînd să răstoarne scorul. Handbaliștii 
din București au știut însă să păstreze superioritatea și să cîștige cu 
13—11. Dintre jucătorii romîni, comentatorul francez evidențiază pe Ivă- 
nescu, Moser, Coman și Hnat, iar de la iugoslavi pe Zagmestar și Milkovici.

In fotografie : unul din atacurile echipei noastre, finalizat de Mircea 
Costache II. Telefoto : A.F.P.-Agerpres

FOTBAL

Ce declară observatorii federali
In etapa de ieri echipele au înscris 

mai multe punct» decît în etapele pre
cedente ale returului. Dintre rezultate 
surprinde, mai ales prin proporția sco
rului, cel dintre Progresul și C.S.M.S. O 
victorie netă au obținut rapidiștii ; ei au 
trecut acum în fruntea clasamentului.

Redactori și corespondenți regionali 
ai ziarului nostru au solicitat părerile 
observatorilor federali, lată ce ni s-a 
declarat :

Tactica „la ofsaid"
Antrenorul federal N. Bălănescu des

pre meciul Progresul — C.S.M.S. lași : 
„Joc de nivel slab. Progresul a meri
tat victoria ; înaintașii s-au descurcat 
bine în fața apărării ieșenilor care, ca 
de obicei, a aplicat tactica jocului la 
ofsaid. Echipa C.S.M.S. a deziluzionat. 
La înaintare, oaspeții s-au complăcut în 
combinații sterile. Fundașii au partici
pat la atacuri, dar fără nici un randa
ment. S-a creat impresia că C.S.M.S.-ul 
vrea să demonstreze (fără să înscrie go
luri) cum poate participa apărarea la 
atac. Arbitrul Zaharia Chifor a dat multe 
decizii eronate, printre care și lovitura 
de la 11 m din min. 15. De la Progre
sul mi-a plăcut jocul lui Pefeanu și Ma- 
teianu".

90 de minute monotone
Antrenorul federal Ștefan Covaci des

pre meciul Steaua — Farul : „Apreciez 
arbitrajul prestat de brigada ieșeană 
condusă de Marin Rotaru. Jocul însă, nu 
mi-a plăcut deloc. Ambele echipe, dar 
mai cu seamă Steaua, au acționat fără 
vlagă, lent, cu greșeli în atac și în a- 
părare. în această notă de monotonie 
s-au complăcut și cei trei selecționabili: 
Crăiniceanu, Haidu, Voinea. Și este de 
mirare, întrucît sezonul fotbalistic abia 
a început. Ratările lui Voinea au în
trecut chiar și cele mai fanteziste po
sibilități. în general, echipa Steaua este 
de nerecunoscut. De la Farul, portarul 
Manciu și oarecum fundașii s-au pre
zentat mai bine".

Un meci frumos
Ion Alexandrescu, secretar general 

adjunct al F.R.F., despre meciul Petro
lul Ploiești-U.T.A. : „în general, jo’c fru
mos, desfășurat In limitele sportivității. 
Jocul a plăcut pentru că s-a jucat des
chis, cu o bună utilizare a extremelor. în 
prima repriză mi-am notat șuturile plo- 
ieștenilor spre poarta adversă : 22, din
tre care 18 pe spațiul porții. Numai 
forma portarului Gaboraș a făcut ca 
scorul să nu fie la pauză decît 1—0 
pentru Petrolul. Echipa Petrolul s-a evi
dențiat aproape în întregime.

Sporadic dar periculos
Antrenorul federal Nicolae Petrescu 

despre meciul Știința Cluj — Rapid ; 
„în prima repriză Știința a jucat încll- 
cit ; s-a mișcat lent, fără orizont. A 
practicat un joc cu pase fără finalitate. 
In partea a doua, clujenii au jucat mai 
bine, dar acțiunile lor au fost întîmplă- 
toare. De altfel și Ia Rapid atacurile au 
purtat amprenta hazardului. Bucureștemi 
s-au apărat supranumeric și au atacat 
sporadic, dar periculos. Fazele prin 
care s-au marcat golurile n-au pornit 
din acțiuni proprii, gîndite, ci din gre
șelile adversarului. Dintre jucători, cel 
mai bun om de pe teren a fost Lu- 
pescu, apoi C. Dan și Greavu. De la 
înaintare — Codreanu. De la Știința aș 
remarca doar pe Cîmpeanu și Ivansuc. 
Surprinzător de slab — Adam".

Cînd nu te ajută vîntul
Antrenorul Dincă Schileru despre me

ciul Dinamo Pitești-Dinamo București : 
„Scorul, stabilit în prima repriză, este 
echitabil. Ambele echipe au luptat mult. 
Bucureșfenii au beneficiat de un vînt 
puternic în repriza secundă, dar nici 
unul din cele 15 șuturi trase la poarta 
lui Mafache nu și-a atins ținta. Din 
punct de vedere tehnic, partida n-a co

respuns. Selecționabilii Popa, Gher- 
gheli, Pîrcălab — care, cu cîteva zile 
în urmă, în meciul cu Wiener Sport- 
Klub, păreau a fi în formă — n-au ieși*  
din anonimat".

Dar prea tîrzh...
Antrenorul Gh. Stănculescu despre 

meciul Steagul roșu Brașov-Șfiinfa Cra
iova : „Brașovenii, învingători pe merit, 
s-au impus doar o repriză. După pauză 
au dezamăgit : mai fiecare jucător s-a 
simțit parcă obligat să țină mingea, să 
întîrzie acțiunile. Craiovenii — domi
nați net la început — și-au revenit spre 
sfîrșiful partidei, dar prea tîrziu. Am 
reținut jocul prestat de brașovenii Goran

ETAPA
PROGRESUL-C.S.M.S. IAȘI 5—0 

(3—0). Autorii golurilor : D. Po
pescu (min. 9) ; Ioniță din 11 m. 
— (min. 15); Baboie (min. 18 și 
73) ; Vornicu — autogol (min. 80). 
Arbitru Z. Chifor (Brașov).

STEAUA-FARUL CONSTANȚA 
0—0. Arbitru : M. Rotaru (Iași). 
Spectatori : 15 000. Teren bun ; 
timp senin, vînt.

ȘTIINȚA CLUJ—RAPID 0—3 
(0—2). A înscris : Ion Ionescu 
(min. 14, 19 și 85). Arbitru : P. 
Djonef (Bulgaria). Spectatori : 
25 000. Timp frumos ; teren bun.

PETROLUL PLOIEȘTI-U.T.A. 
5—1 (1—0). Autorii golurilor : Dra- 
gomir (min. 36 și 67), Badea 
(min. 55 și 65), Moldoveanu (min. 
53) pentru gazde ; Chivu (min. 48) 
pentru oaspeți. Arbitru : M. Niță 
(București). Spectatori: 15 000. 
Timp frumos ; teren bun.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV— 
ȘTIINȚA CRAIOVA 3—1 (3—0). 
Autorii golurilor: Goran (min. 27), 
Ivăncescu — din llm. (min 23), 
Necula (min. 43) pentru brașo
veni ; Sfîrlogea (min. 80) pentru 
craioveni. Arbitru : M. Vasiliu 
(Ploiești). Spectatori: 15 000.
Timp frumos, teren bun.

Ieri s-au intîlnlt la Ploiești echipele Rominioi și Turciei care se pregă
tesc in vederea Turneului U.E.F.A. Victoria a revenit tinerilor noștri fot

baliști cu scorul de 3—0

Rezultate în categoria B
Seria I: Știința București-C.F.R. 

Roșiori 1—1, C.F.R. Pașcani-Dinamo 
Bacău 1—1, Siderurgistul Galați- 
Metalul București 2—0, Chimia Fă- 
găraș-Poiana Cîmpina 3—0, Trac
torul Brașov-Constructorul Brăila 
2—0, Metalul Tîrgoviște-Flacăra 
Moreni 1—0, Unirea Rîmnlcul 
Vîlcea-Știința Galați 0—0. (în cla
sament continuă să conducă Side
rurgistul Galați, cu 21 puncte).

In urma victoriei cu 3—0 (15—5, 15—8, 15—4) obținută aseară in fața 
echipei Ț.S.K.A. Moscova, voleibaliștii de ia Rapid s-au calificat in 
semifinalele „Cupei campionilor europeni". Fotografia redă un atac al 

rapidiștilor Foto : A. Cartojan

și Năftănăilă și de craiovenii Bîtlan și 
Dumitrescu. Satisfăcător arbitrajul lui 
M. Vasiliu".

Nimic deosebit
Antrenorul Rudi Wetzer despre me

ciul Minerul Baia Mare-Crișul Oradea : 
„Băimărenii nu pot avea decît satisfac
ția victoriei ; jocul propriu-zis a avuf 
numeroase deficiențe : ineficacitate, 
lipsă de calm în fața apărării supra- 
numerice a adversarilor. Mi-a plăcut 
acțiunea din care Minerul a înscris sin
gurul gol al partidei. Soo și Sasu au 
fost cei mai activi din echipa locală. 
Crișul a jucat slab, punînd accent doar 
pe apărare".

DE IERI
DINAMO PITEȘTI — DINAMO 

BUCUREȘTI 1—1 (1—1). Autorii 
golurilor : Haidu (min 16) pentru 
bucureșteni; Naghi (min. 34) pen
tru piteșteni. Arbitru : O. Comșa 
(Craiova). Spectatori : 15 000.
Timp frumos în prima repriză, a- 
poi vînt puternic; teren bun.

MINERUL BAIA MARE-CRIȘUL 
1—0 (1—0). Autorul golului: Cza- 
ko (min. 35). Spectatori: 10 000. 
Arbitru : I. Drăghici (București). 
Timp frumos ; teren bun.

CLASAMENT

Minerul Baia Mare-Farul, U.T.A.- 
Steaua, Steagul roșu Brașov-Pro- 
gresul, Dinamo București-Știinta 
Cluj, Crișul-C.S.M.S., Dinamo Pi- 
tești-Știința Craiova, Rapid-Petro- 
lul.

Rapid 17 10 4 3 23:10 24
Dinamo Buc. 17 10 3 4 30:15 23
Steaua 17 8 5 4 25:12 21
Steagul roi?” 17 8 4 5 21:11 20
Petrolul 17 7 3 7 22:16 17
Farul 17 6 4 7 17:24 16
C.S.M.S. 17 6 4 7 17:24 16
U.T.A. 17 5 6 6 19:27 16
Dinamo Pitești 17 5 5 7 21:22 15
Crișul 17 4 7 8 13:16 15
Știința Craiova 17 6 3 8 19:28 15
Știința Cluj 17 5 4 8 23:27 14
Progresul 17 4 5 8 15:22 13
Minerul B. Mare 17 5 3 9 16:27 13

ETAPA VIITOARE

Seria aii-a: Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii-Gaz metan Mediaș 1—0, Jiul 
Petrila-Vagonul Arad 1—0, C.S.M. 
Sibiu-C.F.R. Timișoara 3—1, A. S. 
Cugir-Minerul Lupeni 0—0, Știința 
Timișoara-Clujeana 2—1, C.S.M. 
Reșița-A.S.A. Tg. Mureș 1—0, Săt- 
măreana-Recolta Cărei 1—0. (Pe 
primul loc în clasament se află In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii, cu 21 
puncte).

DOUA FINALE
ln sfîrșit, după atîtea tentative 

eșuate, unele în ultimă instanță 
— vezi finala precedentă de la 
Paris — echipa nr. 1 a țării noas
tre aduce acasă „Cupa campio
nilor europeni" la handbal mas
culin. Era și cazul dacă ne 
gîndim că Romînia deține cu au
toritate titlurile supreme în a- 
ceastă disciplină și că singurul 
trofeu care lipsea în colecție era 
tocmai cel oferit de cotidianul 
„l'Equipe".

Trăgînd concluziile cuvenite 
din experiența — nu totdeauna 
dulce — a trecutului, dinamo- 
viștii au menținut „motoarele" 
sub presiune exact atît cît a fost 
necesar pentru a cîștiga fără 
emoții un final ireversibil. Deși 
valoroșii adversari, care elimi
naseră în preliminarii pe dețină
toarea titlului, Dukla Praga, 
n-au depus nici o clipă armele, 
superioritatea bucureștenilor de
venise evidentă încă din prima 
jumătate a meciului. Publicul 
lyonez — după cum arătau ieri 
ziarele franceze — a aplaudat a- 
desea la scenă deschisă pe vir
tuoșii campioni ai continentului, 
răsplătind astfel o evoluție pe 
măsura așteptărilor.

★

Dacă succesul de la Lyon era 
scontat de majoritatea cunoscă
torilor, chiar cei mai aprigi su
porteri puneau sub semnul în
doielii șansele Rapidului, în a- 
ceeași competiție, dar la volei, 
după categorica înfrîngere din tur. 
Totuși, în ciuda calculelor și a 
pronosticurilor pesimiste, băieții 
din Giulești au demonstrat o dată 
mai mult că în sport nimic nu-i 
imposibil dacă puterea de luptă 
și voința de a învinge se aliază 
cu o pregătire exemplară. Așa 
cum s-a prezentat aseară, pe po
diumul sălii Floreasca, sextetul 
feroviar ar fi năruit, probabil, 
rezistența oricărui adversar.

Infruntînd un atac dezlănțuit 
și o defensivă de beton armat, 
Ț.S.K.A.-Moscova a muncit e- 
norm pentru a-și organiza jocul, 
dar a trebuit pînă la urmă să 
cedeze.

Potrivit opiniilor autorizate, 
întîlnirea de ieri poate fi consi
derată o veritabilă finală a com
petiției ; satisfacția succesului 
este dublată de convingerea că 
rapidiștii nu se vor culca pe 
lauri, nu vor considera „restul" 
drept simplă formalitate, ci vor 
munci cu aceeași rîvnă pentru a 
aduce la București — a treia 
oară — „Cupa campionilor euro
peni".

Dan DEȘLIU

PESTE HOTARE
• Cea de-a 12-a rundă a turneului 

Internațional de șah de la Mar del 
Plata (Argentina) n-a adus schimbări 
importante în clasament. Liderii tur
neului, Najdorf și Averbach, au obți
nut victorii la Palermo și respectiv Pil- 
nilc. S-au terminat remiză partidele 
Rosetto-Benko, Cruz-Garcia și Bolbo- 
can-Panno. Florin Gheorghiu a jucat 
cu negrele împotriva lui Foguelman. 
Partida s-a întrerupt la mutarea 41, în
tr-o poziție complicată. înaintea ulti
melor trei runde, conduce argentineanul 
Miguel Najdorf cu 10 puncte, urmat de 
marele maestru sovietic Iuri Averbach 
cu 8,5 puncte. Florin Gheorghiu are 
6 puncte și două partide întrerupte.

• Cursa de canotaj academic între 
echipajele universităților Oxford și Cam
bridge, aflată acum la cea de-a 111-a 
ediție, s-a disputat sîmbătă pe Tamisa 
și a fost cîștigată de Oxford, cu un a- 
vans de 4 lungimi. Echipajul învingă
tor a parcurs 7 kilometri în 18’07’’, la 
17 secunde de recordul probei. Din 
anul 1829, cînd a fost inaugurată în
trecerea, Cambridge a cîștigat de 61 de 
ori, Oxford de 49 și a fost înregistrat 
un singur „meci nul", în anul 1877.

Ne îndreptăm pe calea aerului 
spre Nankin. Avionul decolează și 
în cîteva minute se ridică la peste 
3 000 de metri. Plutim mai întîi dea
supra unui ocean de nori, apoi pîn- 
za se destramă și prin gemulețul 
avionului ni se deschide o prive
liște încîntătoare. Intr-o parte co 
line ușoare, în cealaltă șes încă în
verzit, întrerupt ici, colo de mici 
lacuri artificiale și canale — rețelele 
de irigații, care împînzesc această 
parte a Chinei. La un moment dat, 
la mii de metri sub noi apare o iî- 
șie mai lată de apă. Vocea stewar
desei ne anunță că trecem pe dea
supra unuia dintre cele mai lungi 
fluvii din lume : Fluviul Galben. Nu 
e departe timpul cînd acest balaur, 
care cuprindea în încolăcirea sa 
milioane de hectare, era socotit spai
ma locuitorilor; la fiecare revăr
sare ducea cu apele sale mii de 
case și vieți omenești. Acum drago
nul este îmblînzit, oamenii îi înalță 
malurile, iar apele lui sînt destina
te adăpării raționale a pămîntului. 
Cu cît ne apropiem de sud, pămîn- 
tul capătă o culoare mai verde, iar 
Nankinul ne întîmpină cu o tempe
ratură de peste 20 de grade.

Nankinul are o vechime de peste 
2000 de ani; 1 000 de ani a lost capi
tala Chinei, timp în care aici și-au 
avut tronul opt dinastii ieudale. Is
toria sa se ldentiiică cu lupta po
porului chinez, de-a lungul vremii, 
pentru libertate. Din 1851, timp de 13 
ani, aici și-a avut capitala statul 
Taipinilor, creat ca rezultat al unei 
importante mișcări revoluționare ță
rănești. în 1911, marele patriot 
chinez Sun lat Sen a pus ba
zele primului guvern revoluționar. 
Acest mugur al noului a fost rupt 
în 1927, cînd puterea a trecut în mîna 
reacțiunii gomindaniste, apoi el a 
reînviat viguros în 1949, o dată 
cu eliberaiea orașului de către ar
mata populară. Lupta înaintașilor 
a fost continuată, în noile con
diții, de comuniști, oare nu și-au 
cruțat viața pentru a smulge țara de 
sub jugul imperialismului și a cli
cii reacționare gomindaniste. Pe co
lina Iuihuată am vizitat monumentul 
ridicat în cinstea eroilor comuniști 
care au udat cu sîngele lor fiecare 
piatră, fiecare centimetru de pămînt.

Mausoleul impresionant al lui Sun 
lat Sen este așezat pe una din co
linele muntelui Roșu, care străjuieș
te orașul. Pantele sale aride, pie
troase, au fost plantate în anii de 
după eliberare cu păduri de 
coniiere. Pe unul din piscurile 
muntelui se zărește Observatorul, 
unde se păstrează ca relicve 
ale trecutului milenar al poporu
lui chinez unele din cele mai vechi 
instrumente astronomice din lume, 
într-una din stînci, mîini îndemîna- 
tice au săpat în cursul veacurilor 
chipurile a 1 000 de buda, tezaur 
artistic rămas din timpul celor 8 di
nastii care au guvernat la Nankin.

Metamorfoza Nankinului
Privit de pe muntele Roșu, orașul 

își dezvăluie larg așezarea. Nan
kinul pare un imens parc. Co
șurile fumegînde ale fabricilor 
ilustrează însă caracterul nou al o- 
rașului — acela de centru indus
trial. Ni s-a spus că 30 ateliere 
de reparații alcătuiau înainte în
treaga industrie a orașului cu peste 
1 600 000 de locuitori. Astăzi func
ționează aici peste 200 de întreprin
deri moderne de unde își iau dru
mul spre alte centre din țară pro
duse chimice, metalurgice, materia
le de construcții, mașini-unelte, au
tocamioane, mașini agricole, apa
rate de telecomunicații, textile, pro
duse alimentare etc. Am vizitat u- 
nul din obiectele industriei nanki- 
neze : uzina de iibre artificiale. Is
toria ei este scurtă. Cînd, în 1961, 
s-a înfipt tîrnăcopul inaugural, pe 
locul ei nu erau decît gropi și hă
țișuri. în numai trei ani topografia 
s-a transformat complet. Halele

POPULAȚIA GLOBULUI

Din surse ale Uniunii internaționale 
a oamenilor de știință demografi se 
arată că, potrivit calculelor preli
minare, la mijlocul anului 1965 popu
lația globului va atinge cifra de 
3 343 000 000 de oameni, cu o densi
tate medie de 25 de oameni pe kilo
metrul pătrat. Populația Asiei va a- 
tinge la mijlocul anului cifra de 
1 888 000 000, a Europei 443 000 000, 
a Africii peste 300 000 000, iar a 
Americii Latine — 242 000 000. Res
tul de 470 000 000 locuitori revin 
Americii de Nord, Australiei și Noii 
Zeelande. în ce privește ritmul de 
creștere a populației planetei, în anul 
1965 aceasta va depăși populația anu
lui 1940 cu 1 100 000 000 de oameni, 
iar pe cea a anului 1960 — cu 
peste 300 000 000 de oameni. în anul 
1964, populația globului a crescut cu 
aproximativ 65 000 000 de oameni.

SATELIT CU REACTOR ATOMIC

La Washington s-a anunțat lansa
rea, cu ajutorul unei rachete „Atlas- 
Agena", a unui satelit prevăzut cu un 
reactor atomic. încărcătura utilă a 
satelitului este de 112,5 kg și cuprin
de, de asemenea, un motor cu 
propulsie ionică. S-a precizat că o- 
biectivul acestei experiențe este stu
dierea posibilității de funcționare a 
unui reactor atomic în vid, energia 
termică degajată de acesta fiind trans
formată în energie electrică (500 
wați). Curentul astfel produs va servi 
alimentării aparaturii electronice a în

mari, magaziile și laboratoarele o- 
cupă un spațiu de circa 60 000 metri 
pătrați. Utilajele și instalațiile noi, 
moderne, transformă materia pri
mă — celuloza și deșeurile de 
bumbac — în fire fine artiiiclale. 
Admiram măiestria cu care se lu
crează, calitatea lirelor, cînd direc
torul uzinei ne-a relatat o întîm- 
plare : — Ca la orice început, am 
întîmpinat și greutăți — spunea 
el. La noi în uzină se consumă mul
tă apă, cam 40 000 tone în 24 de ore. 
Ne lipsea aparatura de control a 
purității apei. Am recurs la o so
luție ad hoc : am luat o specie de 
pești ioarte sensibili și i-am pus 
într-un bazin prin care trecea apa 
ce trebuia s-o folosim. Dacă peștii 
mureau, apa nu era bună, dacă tră
iau, ne garantau calitatea ei. Iată, 
de aici am pornit.

Acum laboratorul întreprinderii 
este înzestrat cu aparate de control 
și personal tehnic cu înaltă califica
re. Directorul ne-a făcut un calcul : 
„Din producția noastră anuală se pot 
realiza 40 milioane metri țesături, 
ceea ce echivalează cu producția de 
bumbac a peste 43 000 ha".

în partea de vest a uzinei se întin
de noul cartier muncitoresc cu o su- 
praiață locuibilă de 36 000 mp — 
construit de curînd pentru salariați. 
Tot pentru ei s-au ridicat aici o 
școală, cluburi și alte instituții so- 
cial-culturale.

Nankinul a devenit și an important 
centru de învățămînt. De la cele cî
teva zeci de școli, cîte existau aici 
înainte de eliberare, orașul a ajuns 
la 18 institute de învățămînt superior 
și o universitate, numărul studenților 
fiind în prezent de 40 000 ; la 
acestea se adaugă 130 școli me
dii, 580 de școli elementare. De 
aici se îndreaptă anual către ora
șele și satele țării mii de cadre, spe
cialiști în diferite domenii, apreciați 
pentru buna lor pregătire.

O plimbare pe Si Hu
Trecem printr-o cîmpie netedă. 

Deși e sfîrșit de noiembrie, pe cîmp 
se mai lucrează de zor. Este în toi 
treieratul orezului, iar grădinarii 
plantează varza de toamnă. Aici se 
obțin două și trei recolte de orez pe 
an. Ne apropiem de zona subtropi
cală.

Hanceu. Vorbind de frumusețile 
acestui oraș, chinezii spun că ar fi 
„raiul pe pămînt". Expresia ilustrea
ză admirația lor pentru acest ținut al 
frumuseților naturale. Și pe bună 
dreptate. înmănuncheate, apa, mun
ții, florile și copacii creează un ca
dru deosebit de plăcut, odihnitor. 
Cu sute de ani în urmă Marco Polo, 
vizitînd Hanceul, nota că acest „rai 
pămîntean" aparținea numai păturii 
înstărite, era locul de huzur al man
darinilor. Dar au venit alte vremuri 
și acum de frumusețile lui se bucu
ră, cei ce muncesc. Aici vin la o- 
dihnă oameni ai muncii din toate 
colțurile țării. Pe lacul Si Hu, împîn- 
zit de insule cu pagode, ne salută 
din zeci de bărci tineri care se plim
bă aici în orele libere. Pe piscul 
dealului Ku Șan, acoperit cu palmi
eri și bambuși, se află „Turnul cu 
100 de clopoței", care la cea mai 
mică adiere produce sunete melodi
oase. în templul așezat la poalele 
dealului, un buda realizat dintr-un 
singur trunchi de copac vădește mă
iestria artiștilor chinezi de acum 800 
de ani.

Dar Hanceul e renumit nu numai 
prin peisajele și monumentele sale. 
Am vizitat vestita fabrică de bro
derii și țesături din mătase chine
zească. Muncitorii și tehnicienii fa
bricii fac delicatele țesături și 
vestitele goblenuri chineze. Pe o 
singură față de masă din mătase am 
văzut țesute 170 figuri de copii, care 
nu seamănă unul cu altul. Mînuind 
cu îndemînare iire în 30 de culori și 
nuanțe, colectivul produce peste 
1 000 de sortimente de țesături.

Vasile MIHAI

cărcăturii utile și experimentării mo
torului cu propulsie ionică.

Savanții americani au calculat că a- 
cest nou sistem de propulsie va per
mite să se imprime unei platforme 
spațiale o viteză dublă față de aceea 
a rachetelor convenționale.

ETNA A REÎNCEPUT SĂ ERUPĂ

Craterul central al vulcanului Etna 
și-a reluat activitatea. Din crater ies 
coloane dense de fum, cenușă și nisip, 
pe care vîntul le împrăștie asupra lo
calităților de pe versantul sudic.

ZĂPEZI Șl FURTUNI 
IN ORIENTUL MIJLOCIU

O puternică furtună și vînturi gla
ciale s-au abătut zilele acestea asupra 
regiunii Orientului Mijlociu. Un ase
menea fenomen, la începutul lunii 
aprilie, nu s-a mai semnalat aici din 
1954. în toate regiunile muntoase a 
căzut zăpadă. Șoseaua dintre Beirut 
și Damasc a fost blocată din cauza 
zăpezii căzute în noaptea de 
sîmbătă spre duminică. Mașini spe
ciale au fost puse în funcțiune pentru 
a îndepărta zăpada de pe șoselele 
principale din regiunea munților Li
banului. S-a anunțat că un mare nu
măr de linii telefonice au fost scoase 
din uz, în timp ce arborii fructiferi, 
aflați în floare, au avut mult de sufe
rit. In deșertul Iordaniei, Arabiei Sau- 
dite și în regiunea Golfului Persic 
comunicațiile aeriene au fost tulbu
rate din cauza furtunilor de nisip.
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PARADA MILITARĂ DE LA BUDAPESTA

SPANIA

Tulburările 
studențești continuă
• Un decret care sporește 

nemulțumirile

• Grevă la universitatea din Bilbao
• Manifestații la Valencia

MADRID 4 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri spaniol a adoptat 
sîmbătă un decret prin care Sindi
catul oficial al studenților spanioli 
(S.E.U.) va fi înlocuit provizoriu 
printr-o comisie ministerială com
pusă din funcționari ai Ministerului 
Educației Naționale și ai altor orga
nisme. în seara aceleiași zile s-a a- 
nunțat că conducătorii organelor na
ționale și provinciale ale S.E.U. și-au 
prezentat demisia guvernului. După 
cum transmite agenția France Presse, 
în cercurile studențești se subliniază 
că aceste demisii sînt motivate prin 
faptul că guvernul nu a dat nici o 
urmare rezoluțiilor Consiliului na
țional al S.E.U., întrunit la 8 mar
tie în apropiere de Madrid, în care 
se cerea o democratizare a acestui 
sindicat aflat în întregime sub con
trolul regimului franchist. Aceeași 
agenție menționează că decretul a- 
doptat sîmbătă i-a nemulțumit și 
mai mult pe studenții spanioli care 
consideră că prin aceasta S.E.U. va 
fi în și mai mare măsură dependent 
de Ministerul Educației Naționale.

Pe de altă parte, studenții facul
tății de drept a Universității din 
Bilbao au declarat sîmbătă grevă pe 
termen nelimitat. Această acțiune a 
fost declanșată în semn de solidari
tate cu elevii Școlii de ingineri in
dustriali, închisă din ordinul auto
rităților, și ca un protest împotriva 
arestării mai multor studenți în 
cursul ultimelor manifestații.

După cum transmite agenția 
France Presse, cîteva sute de stu- 
denți au demonstrat și pe străzile 
orașului Valencia, distrugînd un nu
măr de exemplare ale ziarului local 
„Diario de Levante" pentru că a tra
tat într-o manieră deformată ulti
mele manifestații studențești din 
Madrid și Valencia.

BAHREIN Ciocniri 
între demonstranți 
și soldați britanici

BAGDAD 4 (Agerpres). — Auto
ritățile britanice au deschis focul 
împotriva participanților la o de
monstrație organizată în Bahrein 
de către studenți și muncitori, uci- 
gînd 12 persoane, a anunțat sîm
bătă postul de radio Bagdad. Ci
tind știri din Bahrein, postul de ra
dio a relatat că poliția a deschis fo
cul după ce, folosind gazele lacri
mogene, n-a reușit să-i împrăștie pe 
demonstranți. Două școli au fost în
chise. Ciocniri între demonstranți și 
soldați britanici au avut loc și în a- 
propierea aeroportului militar bri
tanic din localitatea Mahrak.

Agențiile de presă irakiene rela
tează că unități ale patrioților din 
Bahrein au aruncat în aer conduc
tele de alimentare cu apă a bazei 
militare britanice din acest terito
riu. Autoritățile au hotărît să exi
leze peste 500 de cetățeni din Bah
rein și au emis un ordin prin care 
se interzice reîntoarcerea în țară a 
studenților care urmează cursurile 
unor instituții de învățămînt supe
rior din Bagdad, Cairo și Beirut.

Comitetul forțelor naționale din 
Bahrein a dat publicității duminică 
o declarație prin care condamnă mă
surile represive ale autorităților bri
tanice. Declarația cheamă opinia 
publică arabă și internațională să 
sprijine lupta populației din Bah
rein.

Aviația S.U.A. 
In

a lansat din nou bombe
R.D. Vietnam

Numeroase avioane au fost doborîte
HANOI 4 -(Agerpres). — După 

cum anunță agențiile de presă, la 
4 aprilie bombardiere și avioane cu 
reacție americane au săvîrșit un 
nou atac asupra provinciei Thanh 
Hoa, din R. D. Vietnam. Au fost 
bombardate suburbiile orașului 
Thanh Hoa și podul Ham Jong, de 
pe fluviul Ma. Au fost, de asemenea, 
efectuate raiduri asupra unor re
giuni de coastă din provinciile 
Tnghe An, Vinh Linh și Quang 
Binh. Potrivit unor date preliminare.

Opinia publică internațională 
condamnă agresiunea

Fostul ministru al apărării al In
diei, K. Menon, care participă la Se
minarul internațional pentru pro
blemele Palestinei de la Cairo, a de
clarat într-un interviu acordat ă- 
genției M.E.N., în legătură cu folo
sirea de gaze toxice de către impe
rialiștii americani în Vietnam : „A- 
cestea sînt acțiuni incompatibile cu 
demnitatea, conștiința și sentimen
tele umane, o încălcare a dreptului 
internațional. Amestecul străin în 
evenimentele din Vietnam nu poate 
duce decît la extinderea operațiu-

Corespondențâ din Paris

Neliniște și reprobare
Manifestările din Franța împotri

va politicii intervenționiste ameri
cane in Asia de sud-est se intensi
fică. Ziarul „Le Monde" scrie că 
„un val de neliniște și reprobare" 
străbate țara.

Un mare miting al populației pa
riziene a avut loc zilele trecute în 
sala Mutualite. Sub președinția scri
itorului Jacques Madaule, membru 
al Biroului național al mișcării pen
tru pace, numeroși oratori, printre 
care scriitorul Robert Merle, zia
ristul Claude Bourdet, fostul mi
nistru Henri Caillavet, pastorul 
Maurice Voge, au condamnat agre
siunea S.U.A., cerînd încetarea răz
boiului contra poporului vietnamez, 
respectarea acordurilor de la Gene
va din 1954, Cuvinte pline de indig
nare au fost rostite la adresa trupe
lor S.U.A. care comit orori: folosi
rea gazelor toxice, a napalmului, a 
fosforului alb, bombardarea aero- 
navală a R.D. Vietnam. Printre or
ganizațiile care au protestat îm
potriva acțiunilor agresive ale S.U.A. 
se află, pe lingă mișcarea pentru 
pace, care la 6 aprilie organizează 
o zi națională de acțiune pentru 
pace în Vietnam, Uniunea Naționa
lă a Studenților, Federația Educa
ției Naționale, Liga drepturilor omu
lui, Uniunea Franceză a Femeilor, 
Comitetul Național al Federației na
ționale a deportaților ?i luptătorilor 
din rezistență.

Un apel cuprinzînd un protest 
energic a fost semnat pînă acum 
de peste 400 de personalități din 
lumea culturii. Este viu comen
tat în aceste cercuri gesțul cu
noscutului filozof și om de litere 
Jean Paul Sartre care, față 
de turnura luată de evenimentele 
din Vietnam, a refuzat să facă o 
călătorie în Statele Unite, unde fu
sese invitat. „Sînt de părere, a 
declarat Sartre, că oamenii de 
cultură din Europa occidentală ar 
trebui să organizeze o mișcare ge
nerală de protest împotriva cinismu
lui agresiunii americane din Viet- 

19 avioane inamice au fost doborîte 
de forțele armate ale R. D. Vietnam. 
Dintre acestea, 15 s-au prăbușit în 
provincia Thanh Hoa, 3 — în re
giunea Vinh Linh și 1 — în pro
vincia Quang Binh.

Un comunicat publicat duminică 
la Hanoi precizează că la 3 aprilie 
au fost doborîte în total 20 de a- 
vioane americane. Un pilot american 
care s-a lansat cu parașuta a fost 
luat prizonier.

nilor militare în această parte a 
lumii".

în Piața Trafalgar din Londra a 
avut loc duminică un mare miting 
al partizanilor păcii englezi, sub lo
zinca „Pace Vietnamului". Repre
zentanții diferitelor organizații ale 
partizanilor păcii, sindicatelor, mem
bri ai parlamentului — care au luat 
cuvîntul la miting — au cerut în 
unanimitate Statelor Unite să pună 
capăt războiului din Vietnam, sub
liniind că el pune în primejdie pa

riam și a pericolelor de moarte la 
care supune ea pacea în lume".

Exprimînd îngrijorarea opiniei 
publice, numeroase ziare franceze 
de diferite orientări critică politica 
agresivă a S.U.A. în Vietnam. Ast
fel, oficiosul socialist „Le Populaire" 
constată că „evoluția chestiunii viet
nameze continuă să fie îngrijorătoa
re pentru coexistența pașnică".

La rîndul său „Combat", sub tit
lul semnificativ „A ști unde să te 
oprești", își exprimă îngrijorarea 
pentru evoluția „escaladei" america
ne. Intr-un articol intitulat „Care 
este scopul strategilor americani", 
ziarul „Paris Presse l’Intransigeant" 
observă că pentru Wilson, care 
„pare să susțină necondiționat 
S.U.A., este tot mai greu să țină în 
frîu pe deputății laburiști neliniștiți 
și indignați de raidurile cotidiene 
americane asupra R. D. Vietnam. 
Dacă americanii au din ce în ce mai 
puțini susținători în lume, aceasta se 
datorează faptului că există senti
mentul crescînd că inițiativele lor 
militare nu pot decît să ducă la 
absurd și catastrofă. De cîteva săp- 
tămîni, adaugă ziarul, americanii 
duc două războaie în Vietnam (atît 
împotriva populației sud-vietnameze 
cît și împotriva R.D. Vietnam). Ei 
nu au nici o șansă să-l cîștige pe pri
mul. Ei riscă să pună lumea și pe 
ei înșiși în cea mai mare primej
die, continuîndu-l pe al doilea". Ace
lași ziar adaugă: „se prevede că 
S.U.A. vor înregistra un Dien Bien 
Fu (localitatea unde trupele france
ze au suferit greaua înfrîngere care 
a pus capăt, în 1954, războiului de 
opt ani dus împotriva poporului 
vietnamez — N.R.) diplomatic, care 
ar da o lovitură teribilă prestigiu
lui S.U.A. și deci posibilităților lor 
politice".

In ce privește atitudinea cercuri
lor oficiale, ea a fost descrisă ast
fel, la 30 martie, de corespondentul 
din Paris al agenției americane 
U.P.I.: „De Gaulle a avertizat în 
repetate rînduri Washingtonul ară- 
tînd că este convins că actuala po
litică americană nu poate duce de- 

cea în întreaga lume. Vorbitorii au 
condamnat guvernul englez pentru 
sprijinirea politicii S.U.A. După mi
ting, o delegație a participanților, în 
frunte cu canonicul Collins, a re
mis, la reședința primului ministru 
Wilson, o scrisoare în care se ex
primă neliniștea în legătură cu ac
țiunile militarismului american în 
Vietnam.

Comitetul Frontului unității po
porului din R. P. Polonă a adoptat 
o rezoluție în care se spune : Atacu
rile piraterești asupra orașelor și 
satelor pașnice ale R. D. Vietnam, 
asasinarea populației civile lipsite 
de apărare, bombardarea litoralului 
de către navele militare, folosirea 
gazelor, napalmului și fosforului de 
către intervenționiștii americani re
prezintă acte vădite de agresiune.

Patruzeci de oameni de artă din 
Grecia — pictori și sculptori — au 
dat publicității o declarație în care 
condamnă agresiunea S.U.A. în 
Vietnam. „Considerînd că barbaria 
și lipsa de umanitate, oricum s-ar 
manifesta, aduc prejudicii întregii 
civilizații, oamenii de artă din Gre
cia condamnă aceste metode și pro
testează împotriva lor cu toată 
energia" — se spune în declarație.

cît la un dezastru pentru S.U.A. în 
Extremul orient. De Gaulle a averti
zat de asemenea S.U.A., recent, ca 
ele să nu se aștepte la vreun ajutor 
din partea Franței".

Situația din Vietnam a fost exa
minată și la Consiliul permanent al 
N.A.T.O., întrunit la Paris în se
siune ordinară. Expunerea subse
cretarului de stat al S.U.A., George 
Ball, cu privire la politica america
nă în Vietnam nu a adus nici un 
element nou. El a încercat să obțină 
sprijinul aliaților atlantici pentru 
acțiunile țării sale în Vietnam. 
Există indicii că poziția celorlalți 
membri ai N.A.T.O. nu s-a modifi
cat, astfel încît S.U.A. nu pot conta 
pe Un sprijin mai mare decît pînă 
acum.

Al. GHEORGHIU

BERLIN. Guvernul Republicii De
mocrate Germane a dat publicității 
sîmbătă la Berlin o notă de protest 
împotriva intenției Bonn-ului de a 
ține în Berlinul occidental ședința 
plenară a) Bundestagului. Note cu 
conținut identic au fost transmise gu
vernelor S.U.A., Angliei și Franței, 
în notă se subliniază că ședința plena
ră a Bundestagului, proiectată pentru 
7 aprilie în Berlinul occidental, va 
constitui o încălcare a dreptului in
ternațional, întrucît Berlinul occiden
tal nu este o parte a R.F.G.

TOKIO. La Tokio, reprezentanții 
Japoniei și Coreei de sud au parafat 
o serie de documente în vederea 
„normalizării relațiilor dintre cele 
două țări". Semnarea acestor docu
mente a fost primită cu indignare de 
opinia publică democratică din Japo
nia. Partidul socialist din Japonia a 
dat publicității o declarație de pro
test, în care califică această acțiune

UN ANUMIT PROGRES
DAR DIVERGENȚE 

PERSISTĂ

După întrevederile franco-britanice

LONDRA 4 (Agerpres). — Presa 
britanică de duminică comentează 
pe larg rezultatele întrevederilor 
pe care primul ministru Wilson 
le-a avut vineri și sîmbătă cu 
președintele de Gaulle și cu 
alte oficialități franceze. Unele 
ziare constată o anumită îmbu
nătățire a relațiilor dintre cele două 
țări, ca urmare a vizitei lui Wil
son. Săptămînalul „Sunday Times" 
afirmă că „există destule promisi
uni în comunicatul de ieri, ca și în 
conferința de presă finală a lui 
Wilson". El adaugă însă că „este 
încă prea devreme pentru a înțele
ge cu exactitate ce progrese se vor 
putea face în domeniul mai larg 
al unei apropieri, sub o formă sau 
alta, între Piața comună și Asocia
ția europeană a liberului schimb... 
Cum era de așteptat, continuă săp
tămînalul, părerile cu privire la 
calea cea mai bună de soluționare 
a crizei vietnameze continuă să fie 
divergente, ca, de altfel, și în alte 
probleme".

Turda respinge 
medierea lui Galo Piaza

ANKARA 4 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al Turciei a de
clarat sîmbătă seara că guvernul 
turc nu va reveni asupra hotărîrii 
sale de a nu mai recunoaște pe 
Galo Piaza ca mediator al O.N.U. 
în problema cipriotă. El a adăugat 
că Turcia salută o mediere în ac
tualul conflict și nu se pronunță 
împotriva unui mediator, „dar este 
împotriva atitudinii adoptate de 
Galo Piaza în raportul său".

A întrevedere 
Johnson-Pearson

WASHINGTON 4 (Agerpres). •- 
La reședința președintelui S.U.A. de 
la Camp David a avut loc sîmbătă 
o întrevedere între președintele 
Johnson și primul ministru al Ca
nadei, Lester Pearson. Primul mi
nistru canadian a arătat, transmite 
agenția U.P.I., că a adus personal la 
cunoștința președintelui S.U.A. că se 
pronunță în favoarea unei întreru
peri a raidurilor aeriene deasupra 
Vietnamului de nord, pentru a se 
căuta căi de soluționare a proble
mei vietnameze pe calea tratativelor.

SCURTE ȘTIRI
drept un nou pas făcut pe calea rea
lizării planurilor americane de înjghe
bare a unui bloc militar în Asia de 
nord-est cu participarea Japoniei, 
Coreei de sud și a ciankaișiștilor.

ANKARA. Ziarul „Milliyet" a a- 
nunțat duminică trimiterea în jude
cată a unui număr de 117 persoane 
— dintre care 25 se află sub stare de 
arest — pentru că au fost implicate 
în incidentele ce au avut loc în ba
zinul carbonifer Zonguldak. Aceste 
persoane sînt acuzate de „incitare la 
grevă", „rezistență în fața forței pu
blice" etc. După cum s-a mai anun
țat, la mijlocul lunii martie, 6 000 de 
mineri au declarat grevă în bazinul 
carbonifer Zonguldak, situat în nord- 
vestul Turciei; represiunile poliției 
au provocat moartea a trei greviști.

NEW YORK. Tratativele dintre 
proprietarii ziarelor newyorkeze și 
sindioatele tipografilor și zincografi- 

în dimineața zilei de 4 aprilie, în 
Piața Dozsa Gyorgy din Budapesta 
a avut loc parada militară consa
crată celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Ungariei. în tribuna ofi
cială au luat loc Istvân Dobi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, Jănos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, președintele 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., ai 
guvernului, precum și conducătorii 
delegațiilor de partid și de stat de 
peste hotare, printre care conducă
torul delegației de partid și guver
namentale a R P. Romîne, Emil 
Bodnaraș.

General-locotenent Czinege La- 
jos, ministrul apărării naționale, a 
felicitat pe participanții la paradă, 
pe membrii delegațiilor străine, pe 
comandanții oștilor eliberatoare — 
mareșalul Uniunii Sovietice Rodion 
Malinovski, fostul comandant al 
Frontului 2 ucrainean, general-loco
tenent în rezervă Hie Antonescu, fos
tul comandant al celei de-a 9-a divi
zii de cavalerie a Armatei romîne, 
general-colonel Vladimir Stoicev, 
fostul comandant al armatei 1 bul
gare, și general-colonel Kosta Nadj, 
fostul comandant al celei de-a 3-a 
armate iugoslave. „Poporul nostru — 
a spus vorbitorul — se gîndește cu 
recunoștință la fiii poporului sovie
tic, care au dat cele mai numeroase 
sacrificii pentru eliberarea patriei 
noastre, la fiii popoarelor romîn, 
bulgar și iugoslav — care au luptat 
cot la cot cu ostașii sovietici". El a 
omagiat memoria tuturor acelora 
care au luptat împotriva fascismu
lui, terorii lui Horthy și Szâlasi, 
pentru o Ungarie liberă și indepen
dentă.

A urmat, apoi, parada militară. 
Rînd pe rînd, au trecut prin fața 
tribunelor ofițeri și elevi ai Aca
demiei Militare și ai școlilor de o- 
fițeri, subunități de infanterie, ale 
flotei dunărene, grăniceri, unități 
motorizate, unități de rachete și 
detașamente ale gărzilor muncito
rești. Deasupra pieței au zburat 
formații de avioane cu reacție și 
supersonice.

Dezvelirea unui monument închinat ostașilor romini 
căzuți in lupta pentru eliberarea Ungariei

BUDAPESTA 4. — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite :

In orașul Hajduboszormeny, din 
județul Hajdu-Bihar, a avut loc dez
velirea unui monument închinat os
tașilor romîni căzuți în lupta pen
tru eliberarea Ungariei.

La solemnitatea dezvelirii monu
mentului au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă din 
oraș, numeroși oameni ai muncii. Au 
fost de față reprezentanți ai Amba
sadei R. P. Romîne la Budapesta, 
precum și o delegație a organelor de 
partid și de stat din regiunea Cri- 
șana.

lor în vederea încheierii unui nou 
contract de muncă au eșuat duminică, 
astfel încît pare iminentă izbucnirea 
unei greve care va împiedica apariția 
normală a ziarelor.

LA PAZ. în Capitala Boliviei s-a 
anunțat arestarea lui Augusto Cua- 
dros Sanchez, care a deținut postul 
de ministru de finanțe în guvernul 
condus de fostul președinte Victor 
Paz Estenssoro. Sanchez s-a făcut vi
novat de „manevre frauduloase".

ANKARA. Ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Michael 
Stewart, va participa la lucrările Con
siliului ministerial al C.E.N.T.O. care 
vor avea loc la 7 și 8 aprilie la Tehe
ran. Potrivit agenției Reuter, în 
drum spre Teheran Michael Stewart 
va face o escală la Ankara, unde va 
conferi cu ministrul afacerilor externe 
al Turciei, Hasan Isîk.

Oaspeții din tribune, precum șl 
zecile de mii de oameni ai muncii 
aflați de-a lungul străzilor, au salu
tat cu căldură pe participanții 11a 
parada militară.

După parada militară, Jănos 
Kădăr a adresat la posturile de ra
dio felicitări poporului ungar cu 
prilejul celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării țării. Referindu-se la pa
radă, el a subliniat: „Dispunem de 
o armată bună. Am fi fericiți dacă 
armele nu ar mai fi necesare, dar 
trebuie să apărăm realizările noas
tre și să menținem pacea". „Vom 
promova și de acum înainte aceeași 
politică, — a spus în continuare 
vorbitorul — vom apăra unitatea 
partidului și poporului, vom apăra 
unitatea și solidaritatea internațio
nală cu Uniunea Sovietică, cu po
poarele tuturor țărilor socialiste, cu 
toate forțele care acționează pentru 
progres. Trebuie să continuăm să 
muncim și să luptăm pentru a atinge 
treptat țelurile noastre mărețe: 
construirea societății socialiste și un 
viitor mai bun, mai liniștit și mai 
fericit pentru poporul nostru".

Tot la posturile de radio ungare 
a adresat de asemenea un salut 
Anastas Mikoian.

Aurel POP
Budapesta, 4 aprilie

★

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 
Consiliul Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare a oferit, cu prile
jul celei de-a 20-a aniversări a eli
berării Ungariei, o recepție. Au par
ticipat conducători de partid și de 
stat ai R. P. Ungare, reprezentanți 
ai vieții politice, economice și cul
turale, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din Ungaria.

Au participat, de asemenea, mem
brii delegațiilor de partid și de stat 
invitate la sărbătorirea celei de-a 
20-a aniversări a eliberării Unga
riei, precum și membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Budapesta.

Istvân Dobi, președintele Consi
liului Prezidențial, a rostit un toast.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Despre faptele vitejești ale osta
șilor romîni care au luptat pentru 
eliberarea Ungariei a vorbit tov. 
Vegvâri Jozsef, vicepreședinte al 
Sfatului Orășenesc Hajduboszdr- 
meny.

După dezvelirea monumentului a 
avut loc solemnitatea depunerii de 
coroane de flori.

La Hajduboszormeny s-a desfășu
rat și solemnitatea dezvelirii unui 
monument închinat ostașilor sovie
tici căzuți în lupta pentru eliberarea 
Ungariei.

Adunare prietenească
La cooperativa agricolă de pro

ducție „Prietenia romîno-ungară" 
din comuna Ostrov, regiunea Dobro- 
gea, a avut loc duminică diminea
ța o adunare consacrată celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist. Au fost 
prezenți Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai organelor locale și 
raionale de partid și de stat, coope
ratori agricoli, mecanizatori, nume
roși oameni ai muncii din localitate, 
precum și membri ai ambasadei R.P. 
Ungare. Au vorbit ing. F. Nea- 
gu, vicepreședinte al Consiliului a- 
gricol raional Adamclisi, și Jozsef 
Vince, ambasadorul R.P. Ungare în 
R.P. Romînă.

La posturile de radio 
și televiziune

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Ungariei, amba
sadorul R. P. Ungare la București, 
Jozsef Vince, a rostit duminică sea
ra o cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune. (Agerpres)

Imagini din viața internațională
BRUXELLES : MII de locuitori al capitale! Belgie! au participat re
cent la o manifestație împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. 

în R. D. Vietnam

In Italia a avut loc deschi
derea festivităților consacrate 
împlinirii a 700 de ani de la 
nașterea lui Dante Alighieri, 
în fotografie: președintele Sa- 
ragat citind mesajul adresat 

țârii cu acest prilej

Sâptâmîna trecută s-au deslâșurat la Sofia lucrările întilniril stu
denților din Balcani, zona Adriaticii și Cipru, la care au luat parte 
delegați din Bulgaria, Rominia, Iugoslavia, Grecia și Cipru. 

Fotografia redă un aspect din timpul lucrărilor

In Guineea Portugheză, una din ultimele colonii de pe continentul 
african, paralel cu detașamentele de partizani, a intrat în luptă 
Împotriva colonialiștilor portughezi și armata regulată de eliberare 
națională creată de Partidul african al independenței din Guineea 
și insulele Capului Verde. In fotografie : una din subunitățile 

armatei
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