
’z ft

^ihlioteca •~'p-
Regionala

Huticdoara^

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA J

fii organ al Comitetului Central al P.M.R.

Anul XXXIV Nr. 6587 Luni 12 aprilie 1965 4 PAGINI 30 BANI

IN ZIARUL DE AZI
PARTID

Despre și pentru tineri
(pag. a Il-a)

■ SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"
(pag. a Il-a)

B Festivalul bienal de teatru 
„I. L. Caragiale"

g VIAȚA DE

(pag. a 11-a)

BIOLOGII
SPORT

• „Crosul balcanic"
• Ieri la fotbal.
• Derbiul etapei la rugbi

(pag. a IlI-a)

SCAFANDRI
Corespondență din Paris

(pag. a IV-aț)

I

• Arheologie în „lumea 
tăcerii" • Locurile de 
furajare a peștilor

RITMICITATEA z'-

■ :A?

PRODUCȚIEI
a k IZ^I II-T A iTf-n Cerința îndeplinirii planului deANCHtIA SAINltli PfOducție în mod ritmic, decadă
____ _ _________ ”_________ cu decadă, se pune în fața colec

tivului fiecărei întreprinderi, 
îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor este legată inseparabil de 
urmărirea perseverentă a aplicării măsurilor tehnice și organizatorice 
stabilite la începutul anului. în legătură cu modul cum s-au realizat 
sarcinile planului de producție pe primul trimestru, ziarul nostru a 
oroafiizat zilele trecute o anchetă în cîteva întreprinderi constructoa
re te mașini. Iată constatările făcute.
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Muncitorii, inginerii și tehni
cienii Uzinelor mecanice din Ti
mișoara au încheiat primul tri
mestru cu realizări de seamă : 
principalii indicatori ai planului 
au fost îndepliniți și depășiți. De 
remarcat este faptul că nivelul 
calitativ, parametrii tehnici și 
funcționali ai mașinilor și utila
jelor fabricate s-au îmbunătățit 
continuu.

Un real sprijin a primit colec
tivul uzinei din partea întreprin
derilor cu care colaborează. Ma
joritatea și-au respectat terme
nele de livrare a reperelor și 
subansamblelor. Valoarea pro
duselor trimise de întreprinderile 
colaboratoare reprezintă peste 30 
la sută din aceea a producției 
uzinei.

în primul trimestru, planul 
producției marfă nu a fost 
îndeplinit în mod ritmic. în lunile 
februarie și martie, jumătate din 
producția finită a fost realizată 
în decada a IlI-a. Este lesne de 

asalt", 
poate 

calită-

20 martie. Unele uzine — 
din Arad, Uzinele de 
de mașini din Reșița, 
din București — au 
sub raport cantitativ 

contractuale pe primul 
la piese forjate sau 

dar calitatea anumitor

/ Mi

Una din noile magistrale craiovene Foto : M.;Andreescu

înțeles că munca „în 
chiar și la asamblare, 
avea repercusiuni asupra 
ții produselor.

în cea mai mare parte, 
tul" ia montaj s-a datorat ne- 
respectării întocmai a obligații
lor contractuale de către unele 
întreprinderi colaboratoare. în
treprinderea „Electroprecizia" 
din Săcele trebuia să livreze pînă 
la 10 martie 40 de electromotoa
re pentru echiparea podurilor 
rulante. Ele au sosit abia în ziua

„asal-

de 
„Vagonul" 
construcții 
„Vulcan" 
respectat 
sarcinile 
trimestru 
turnate,
repere nu a corespuns întru totul.

Dar nici Uzina mecanică din Ti
mișoara nu s-a comportat exem
plar față de alte întreprinderi în 
ce privește îndeplinirea planului 
de colaborare. întreprinderea a e- 
mis cu întîrziere comanda către 
uzinele „Vulcan" pentru executa
rea a 250 de lagăre necesare unor 
poduri rulante. De asemenea, ea a 
încheiat cu Uzinele de construc
ții de mașini Reșița un contract 
pentru prelucrarea unor repere. 
Dar, ca beneficiar, întreprinderea 
timișoreană a asigurat materiale
le necesare spre sfîrși'tul lunii, 
cînd trebuia terminat produsul 
respectiv.

Rezultatele bune obținute la 
producția globală pot fi aprecia
te numai dacă utilajele, produsul 
finit, sînt livrate la termenul sta
bilit. în cazul de față, pentru rea
lizarea ritmică a sarcinilor de 
plan la producția marfă, un spri
jin însemnat pot și- trebuie să 
dea întreprinderile colaboratoare, 
livrînd la termen piesele și sub- 
ansamblele prevăzute în con
tracte.

Ion CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

Punctualitatea aprovizionării
La uzinele „Hidromecanica" 

din Brașov producția nu s-a des
fășurat ritmic în primul tri
mestru al acestui an, aproape 
jumătate din sarcina de plan 
nară realizîndu-se în ultima 
cadă. Această situație pare 
recum firească unor tovarăși 
uzină. „Ritmicitatea este 
bună decît anul trecut. Nu trebu
ie să ne îngrijorăm" — ne-a spus 
inginerul Dan Găvruș, adjunct 
al șefului serviciului planificării.

Această părere nu este însă 
împărtășită și de șeful produc
ției, ing. Liviu Simion, care, prin 
funcția sa, e în măsură să cu
noască mai bine situația concre
tă. El a arătat: „în ziua de 6 apri
lie, la unele poziții de fabricație 
planul nu se realizase integral. 
Serviciul de aprovizionare al uzi
nei intervine destul de timid pen
tru a asigura la timp piese turna
te pentru turbosuflante și preve
nitoare de erupție, unele sorti
mente de țeavă pentru carotie
re. în această decadă trebuia să 
realizăm 
în luna 
încă n-a

Ne-am 
ciulul 
Zangor, cu întrebarea : de ce în 
martie nu s-a procurat țeava ne
cesară fabricării carotierelor ?

— Să vedeți...
Din discuții s-a văzut însă că 

sortimentul de țeavă putea fi 
adus în uzină la timp. Se pare 
că la acest serviciu s-a încetă
țenit o practică, și anume : so
luții de procurare a unor mate-

lu
de— 
oa- 
din 
mai

200 de carotiere. Ca și 
martie, țeava necesară 
sosit".

adresat șefului servi- 
aprovizionării, Nicolae

riale se găsesc numai spre sfîr- 
șitul lunii.

Unele încurcături în privința 
aprovizionării produc și celelalte 
servicii funcționale ale uzinei. 
De exemplu, în martie au fost 
lansate în producție 34 de vane. 
Economiștii de la serviciu] pla
nificării au omis să dea plan de 
aprovizionare tehnico-materială 
pentru aceste produse. Consecin
ța : s-au creat întîrzieri în fa
bricație.

Realizarea unei producții rit
mice și totodată de calitate supe
rioară depinde și de gradul de 
echipare cu scule și dispozitive 
a produselor. De multe ori însă 
secțiile de producție primesc cn 
întîrziere S.D.V.-urile necesare, 
în prima decadă a lunii martie 
s-au produs doar trei preveni
toare din cele 21 planificate pe 
întreaga lună.

La „Hidromecanica" există un 
colectiv harnic de muncitori, in
gineri și tehnicieni cu experien
ță îndelungată, ale cărui reali
zări pe planul producției și al ri
dicării calității ei sînt meritorii. 
Trebuie ca serviciile tehnico-ad- 
ministrative să sprijine îndea
proape eforturile ce se fac în a- 
cest domeniu, asigurînd toate 
condițiile necesare unei produc
ții ritmice.

Se pare însă că tovarășul Pa- 
vel Moldovan, directorul uzinei,

Constantin CAPRARU

Toate tractoarele folosite din plin
lor nu sînt urmărite. Cele mai mari 
greutăți sînt cauzate de starea necores
punzătoare a tractoarelor, de lipsa de 
continuitate a acestora pe ogoare. Bună
oară, din cele 9 tractoare de la 
S.M.T. Mărtinești, repartizate în coo
perativa agricolă de producție Săs- 
măreana, numai 3 lucrează din plin. 
Pentru două din ele nu s-au găsit încă... 
tractoriști, iar celelalte 4 au defecțiuni 

-------- --------------- , . , . ]a dinamuri. O situație similară a fost 
-s-a hrcrat nr xlouă- selumburi,- trectoa- ducere -din majwdak'ă eoopewtivelor. -Semnalată și - la -tractoarele âparțimncL

în regiunea Maramureș s-au pregătit 
pentru însămînțare aproape 60 000 ha 
și s-au semănat peste 44 100 ha. Avan
sate la aceste lucrări sînt raioanele 
Vișeu, Cărei și comunele aparținătoare 
orașelor Satu Mare, Sighetu-Marmației.

Buna organizare a muncii și măsu
rile tehnice luate din vreme și-au 
dovedit și? de astă dată eficacitatea. La 
cooperativa agricolă de producție Re- 
metea Chioarului, raionul Șomcuta,

în care temperatura solului va permite, 
se va trece la executarea acestei lu
crări. Printre unitățile agricole socia
liste care au terminat însămînțările din 
epoca I se numără și cele din co
munele Dindești, Andrid, Pir, Culciu 
Mic, Tășnad și altele.

Ținînd seama de necesitatea ca fie
care cultură să fie însărnînțată în ca
drul epocii optime, organizațiile de 
partid, împreună cu consiliile de con-

rele fiind prezente pe ogoare atît ziua agricole de producție, au stabilit pla- 
cît și noaptea. Datorită acelorași mă
suri țăranii cooperatori din comuna 
Urziceni, raionul Cărei, au fost printre 
primii care au terminat semănatul cul
turilor din epoca I. Lucrînd cu în
treaga capacitate a tractoarelor, meca
nizatorii au pregătit pînă acum alte 
400 ha pentru porumb. în momentul

nuri operative privind suprafețele ce 
trebuie pregătite și însămînțate în fie
care zi. în comunele Turț, Prislop, 
Văleni și altele, aceste planuri sînt 
urmărite și respectate, viteza zilnică 
se realizează cu strictețe. Există totuși 
locuri unde aceste planuri nu sînt res
pectate, măsurile luate pentru realizarea

S.M.T. Satu Lung trimise în comuna 
Săcălășeni. Este necesar să se ia măsuri 
operative care să ducă la buna funcțio
nare a tractoarelor și realizarea lucrări
lor agricole în timpul optim.

loan VLAIMGA
coresp. „Scînteii"

Duminica
pe
ogoare

Prin, telefon de Ja 
corespondenții noștri

Actul de

livezile întinse care se plan- 
fiecare an este necesar un

Pentru 
tează în 
mare număr de pomi altoiți. Ei se pro
duc în pepiniere. Aici îți petrec primii 
2—3 ani din viață, timp în care se face 
altoitul și crește tulpina pînă la înălți
mea potrivită pentru plantatul în liva
dă. Producerea pomilor altoiți nu este 
o treabă tocmai ușoară. Cere o muncă 
plină de răspundere, care 
scop obținerea unui material săditor de 
bună calitate, din cele mai valoroase 
specii ș> soiuri, lată de ce pepiniera 
este numită, pe bună dreptate, școala 
de pomi.

In scopul asigurării materialului să- 
ditor necesar dezvoltării pomiculturii a 
fost creată o rețea largă de pepiniere. 
Amenajate pe lingă stațiunile experi
mentale și gospodăriile de stat, în 
aceste pepiniere se execută lucrări la 
un nivel înalt, din care rezultă pomi 
altoiți de bună calitate și cu autentici
tate garantată. Bune rezultate în această 
privință au pepinierele gospodăriilor de 
stat Seini-Maramureș. Aiud-Cluj, Răz- 
boieni-lași, Jimbolia-Banat, precum și 
cele ale stațiunilor experimentale 
Geoagiu, Voinești, Fălticeni, Bistrița etc.

In general, pepinierele au fost am
plasate în zone favorabile dezvoltării 
pomiculturii. Această măsură contribuie 
la obținerea unui material săditor bine 
adaptat condițiilor naturale. Ca urmare 
a ridicării nivelului tehnic al lucrărilor, 
în ultimii ani, producția de material 
sădifor la hectarul de pepinieră a cres-(Continuare în pag. II-a)

La benzile de asamblare și etaionare a contoarelor 
tlca” din Capitală se

cut simțitor. Pentru plantările din toam
na trecută și primăvara acestui an s-au 
asigurat peste 7 milioane de pomi al- 
toiți.Jn legătură cu asigurarea materia
lului săditor pomicol se ridică însă o 
serie de probleme ; la unele din ele 
ne referim în cele ce urmează.

1n pomicultură se urmărește introdu
cerea și generalizarea soiurilor supe- 

are drept doare, cu valoare economică mare, care 
să asigure o producție sporită, să fie 
rezistente la transport și la păstrare. De 
asemenea, în vederea creării unor plan
tații intensive se cere ca pomii să lie 
altoiți pe portaltoi vegetativi în loc de 
sălbatici. Rezultă astfel pomi cu talie 
mică, care rodesc mai repede "și dau 
recolte mari și de calitate superioară. 
Datorită măsurilor luate de Consiliul 
Superior al Agriculturii, în locul soiu
rilor vechi, depășite în ce privește ca
litatea, au început să fie înmulfite în 
pepiniere 
auriu, Delicios roșu, 
naret — la măr ; Untoasa Bose,, Wil
liams — la păr, ca și diferite soiuri de 
piersic, prun e*c. In ultimii ani, din a- 
ceste soiuri au fost înființate plantații 
cate asigură ramuri altoi pentru nevoile 
de înmulțire în pepinierele stațiunilor 
experimentale și ale gospodăriilor de 
stat. O deosebită atenție se acordă 
altoirii acestor soiuri pe portaltoi vege
tativi.

In ce privește extinderea soiurilor 
valoroase se manifestă și unele nea-

soiuri valoroase : Delicios 
Starkrimson, Io-

junsurl. Pepinierele nu dispun întot
deauna la timp de materialul de altoit 
din soiurile respective și atunci recurg 
la ceea ce au la îndemînă, înmulțind 
astfel soiuri care nu mai sînt solicitate 
la plantări. Acest neajuns nu se poate 
lichida decît prin înființarea, în cadrul 
pepinierelor, de plantații mamă cu cele 
mai bune soiuri, de unde să se recol
teze altoii necesari. Acum, în primă
vară, este momentul potrivit să se exe
cute acest lucru.

In ultimul timp s-a făcut o restructu
rare a pepinierelor în cadrul regiunilor. 
S-au men(inut cele cu tradiție în acest 
domeniu și care au condiții favorabile 
pentru producerea unui material sădi- 
tor de bună calitate. In regiunea lași, 
dintr-o puzderie de pepiniere au fost 
păstrate doar cîteva, dar care și-au ex
tins suprafețele în mod corespunzător. 
Se impune ca această problemă să lie 
rezolvată de urgentă în toate regiunile, 
menfinind acele pepiniere care au con
dițiile cele mai bune în ce privește 
producerea pomilor altoiți.

Pentru viitoarele plantații are o mare 
Importanță ca materialul săditor obfi- 
nut să fie de cea mai bună calitate. Am 
arătat mai sus că multe pepiniere și-au 
făcut din aceasta un titlu de mîndrie. 
Dar se mai intîmplă ca unele pepinie
re : Cislău-PIpiești, Focșani-Galafi, Do- 
broteasa-Argeș să livreze și pomi al
toiți de calita'e necorespunzătoare, iar 
soiurile să fie amestecate. Cauzele sînt 
multiple. Uneori este vorba de calita
tea necorespunzătoare a semințelor 
care se folosesc la producerea puiefilor 
sau a materialului portaltoi vegetativ.

Ion HERȚEG

GALAȚI.— Ieri, în ciuda vremii ră
coroase, pe ogoarele regiunii Galați 
au continuat lucrările agricole. La 
Șivița, raionul Galați, în timpul di
mineții, zeci de țătrani cooperatori au 
lucrat la nivelarea, unor ravene pe 
un teren din marginea comunei. De 
asemenea, s-au terminat plantările 
cartofilor pe 30 ha. Cooperativele a- 
gricole de producție Vădeni, Chis- 
cani, Lacu Sărat și altele din preaj
ma Brăilei cultivă mari suprafețe cu 
legume. La amenajarea terenurilor, 
în vederea plantării răsadurilor de 
legume în cîmp au lucrat ieri sute 
de țărani cooperatori. Și pentru me
canizatori a fost o zi plină. La Ian- 
ca, Mircea Vodă și în alte comune din 
raionul Făurei au continuat lucrările 
de pregătire a terenului pentru se
mănatul porumbului.

Ieri, la gospodăriile agricole de stat 
Vîlciu și Tulucești au lucrat la arat 
tot timpul zilei 36 tractoare.

Presiunea, indicată de centimetri^ co
loanei de mercur, apăsa greiV pe 
umeri-și plămînii abia rezistau. Pyintr-un 
antrenament sistematic, durata investiga
țiilor sub apă a început să se prelun
gească ; s-au atins treptat adîncfmi tot 
mai mari. Desprinzînd de pei fundul 
mării scoici, luînd probe de nisfip, stre- 
curîndu-se în grote submarine,, scafan
drii au avut revelafia unei lumi inedite.

Cu prilejul cercetării litoralului, în 
dreptul Mangaliei, ei au descoperit 
vestigii ale unor civilizații de m/uit a- 
puse: un chiup în care se transportau 
uleiul și vinul, o lespede de« piatră 
încrustată, o epavă de corabie romană. 
Scoase la suprafață, ele au dpvenit o- 
biect de studiu pentru arhec^ogii1 Mu
zeului regional-Dobrogea. Cî^d pe ma
lul mării a sosit echipa de, filmare a 
studioului „Al. Sahia" --Z1— - —- 
liza documentarul .. 
familiarizați cu lumea acfincurilor i-au 
venit în ajutor. Săptămîn(/în șir, partea 
scufundată din vechea așezare greco- 
romană a fost cercetatar cu minuțiozi
tate de arheologi, cine/sști și biologi.

Ce legătură poate ^texisfa între ar
heologie și biologie î Scafandrii la 
care ne-am referii sînt de fapt cerce
tători ai laboratorului de biologie ma
rină de la Mamaia. Necesitatea stu
dierii microorganismelor marine în me
diul lor de viafă i-a determinat pe 
biologi să îmbrace costumul de sca
fandru și să coboare printre meduze, 
scoici, pești și... relicve antice. Lui Tra
ian Gomoiu, Geza Muller și Nicolae 
Bodeanu, care au început să studieze 
„la fata locului" pragul continental al 
Mării Negre, li s-a alăturat pescarul Ion 
Brîndea, care de pe cînd era copil se 
arunca în valuri și scormonea fundul 
mării cu ochii deschiși.

Grupa de cercetare din care fac 
parte aceștia are ca principal obiect 
de studiu organismele microscopice ve
getale și animale care trăiesc la dife
rite adîncimi sau pe fundul mării. Cerce
tările erau îngreunate din cauza im
posibilității de a colecta materialul res
pectiv fără a-l degrada o dată cu tre
cerea prin păturile superioare ale a- 
pei. De aceea s-au și impus scufundă
rile. O serie de specii de mici vietăți 
marine,, descrise în urmă cu 70—80 de 
ani și care nu mai fuseseră studiate 
între timp, ceea ce a determinat pe 
unii specialiști să pună sub semnul în
trebării existenfa lor, au fost redesco
perite de scafandrii-biologi. Analiza 
probelor în laborator, confruntarea lor 
cu datele cunoscute anterior au per
mis elaborarea unor studii utile.

Dezvoltarea viefii marine, animale și 
vegetale, depinde în mare măsură și 
de transparenta apei. Pentru studierea 
acesteia, cercetătorul Hilarius Skolka a 
construit un aparat de măsurat inten
sitatea luminii sub apă, denumit acti- 
nometru. Acum, instalat pe bordul unui 
vas, aparatul înregistrează date asupra 
transparenței apei, transmise de o ce
lulă fotoelectrică.

Primii care beneficiază de studiile 
întreprinse de către membrii laborato
rului de biologie sînt specialiștii Sta
țiunii marine de cercetări piscicole din 
Mamaia. Cînd examinezi condițiile de 
dezvoltare a peștilor, în special pentru 
stabilirea prognozei de pescuit, trebuie 
cunoscută mai întîi „baza lor furajeră". 
De exemplu, studiul fitoplanctonului, 
care reprezintă prima verigă în ciclul 
alimentar al mării, are o mare însem
nătate pentru a detecta și stabili zo
nele unde vor veni să se hrănească 
bancurile de pești, deci „unde" și 
„cînd ‘ se va face pescuitul I

Vilegiaturiștii care împînzesc vara li
toralul caută „la mare" recreare, odih
nă, pitoresc. Dar pufini bănuiesc că în 
jurul lor se află și o lume plină de 
necunoscute, pe care o studiază neînce
tat cercetătorii.

Valentin HOSSU

a", pentru a rea- 
„Calla/is“, oamenii

(Continuare în pag. Il-a)

în Capitală

monofazate și trifazate de la Uzinele „Electromagne- 
obține o producție ritmică Foto : Agerpres

Stația orară 
a Observatorului
astronomic popular

A intrat în funcțiune noua stație 
orară a Observatorului astrono
mic popular din București. Ea 
este formată dintr-o pendulă elec
trică fundamentală, care, prin 
intermediul unui releu special, 
comandă opt ceasornice-anexe. 
Unul dintre aceste cadrane a fost 
amplasat pe frontispiciul clădirii 
observatorului, unde poate fi vă
zut de trecători. Deviația maximă 
a pendulei nu depășește o zeci
me de secundă pe zi. Ora exactă 
se obține acum și telefonic de la 
această nouă sursă, la numărul 
12 93 89.

CRAIOVA.— Pentru cei mai mulți 
mecanizatori și țărani cooperatori de 

. pe ogoarele Olteniei, duminica de 
ieri a fost transformată într-o zi o- 

. bișnuită .de muncă. La Rojiște, raio
nul Craiova, încă din zorii zilei trac
toriștii lucrau cu hărnicie la pregătl- 

; rea ultimelor suprafețe din cele 520 
ha de teren ce urmează a fi însă- 
mînțat cu porumb. La cooperativa 
agricolă de producție Bechet, raio
nul Corabia, încă din primele ore 
ale dimineții au sosit 7 tractoare. 
Pînă seara au fost discuite și gră- 
pate 85 ha de teren arat încă din 
toamnă. .

Timpul prielnic de lucru a fost fo
losit ieri, din plin și de către țăranii 
cooperatori din Lișteava, Sadova, 
Murfa, Teascu etc.

Concursul tinerelor talente
Numeroșt artiști amatori din 

școlile Capitalei și-au dat întîlni- 
re pe scenele tradiționalului con
curs cultural-artistic al elevilor. 
Faza raională s-a desfășurat du
minică în 34 de școli, cluburi și 
case de cultură. Au prezentat 
programe corurile, orchestrele, 
soliștii, brigăzile artistice de a-

gitație, -formațiile de teatru, co
regrafice și recitatorii din școli
le de 8 ani, medii, profesionale 
și tehnice. Pentru această între
cere, tinerele talente și-au îmbo
gățit repertoriul cu noi lucrări 
inspirate din viața și preocupă
rile tineretului.

TELEGRAMA

Cu prilejul recentului cutremur care a avut loc în Republica Chile, 
Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, a trimis președintelui Republicii Chile, Eduardo 
Frei, o telegramă de condoleanțe.

Președintele Eduardo Frel a transmis mulțumiri pentru condolean- 
țele adresate.

Muzeu! tehnic din Capital^ consti
tuie un loc de atracție pentru bucu- 
reșteni. în fotografie : Un grup de 
elevi vizitînd sala mașinilor cu aburi
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D
acă treci prin fața Uzinelor' 
„Electroputere" la lăsarea 
lucrului ești impresionat de 
marele număr de tineri. Vîr- 
sta medie a muncitorilor 

și tehnicienilor este mai mică 
de 30 de ani. An de an marea uzină 
craioveană (colectiv care a primit 
nu. o dată steagul roșu de între
prindere fruntașă pe ramură !) ab
soarbe sute de tineri de pe întin
derile Olteniei. Aici, în halele fa
bricilor, procesul tehnologic care 
duce la apariția locomotivelor Die- 
sel-electrice se îmbină cu proce
sul de nu mai mică complexitate 
prin care acești flăcăiași de cîm- 
pie devin oameni ai industrieițmo- 
derne. La baza acestei transfor
mări se află activitatea multilate
rală a organizațiilor de partid, a 
organizațiilor de masă, formele 
obștești de influențare, forța edu
cativă a colectivului, a opiniei pu
blice muncitorești. Dintre toți fac
torii pomeniți, ne limităm aci la 
unul singur, el însuși dificil de 
cuprins prin marea varietate a as
pectelor. a implicațiilor: tinerii și 
cultura.

Pe un front larg...
Am vorbit cu oameni de vîrste 

și profesii diferite, cu cadre din 
conducerea organizației de partid 
și a organizațiilor de masă. cu 
muncitori și tehnicieni, cu unii 
care consideră că mai sînt încă 
destule de făcut și cu alții care 
constată : „-condițiile obiective... 
asta-i situația".

Oricum însă, din confruntarea 
părerilor se desprinde o concluzie 
ce nu lasă loc nici unei îndoieli 
— bătălia pentru cultură se des
fășoară aci pe un front larg, ofen
siva e dusă sistematic, continuu, 
cu mijloace variate, sînt cucerite 
mereu noi poziții.

Cifrele nu spun desigur totul, dar 
spun multe. Din 2 300 tineri, cam 
1 500 urmează cursuri de ridica
re a nivelului profesional și de 
specializare sau ale învățămîntului 
seral de cultură generală, paralel 
cu aceasta asistă la cicluri de con
ferințe pe teme politice, tehnice, 
culturale; ceilalți, precum și mulți 
elevi de la „profesională" s-au în
scris la diferite cercuri ale învă
țămîntului politic U.T.M., dintre 
care s-ar părea că cel mai mare 
interes îl stîrnește participarea la 
cercurile în care se dezbat proble
mele moralei comuniste. Acestor 
forme, de cea mai largă cuprin
dere, ale activității educative, li se 

adaugă altele — cercul literar al 
uzinei, qoncuisul „Iubiți cartea", 
prezentarea de recenzii, vizite la 
Muzeul regional de artă, vi
zionarea în colectiv a unor 
ițpedtacole ale Naționalului craio- 
veari sau audierea unor concerte 
ale Filarmonicii. De asemenea, ex- 
c Ursii cu participarea a sute de 
orfane ni în marile centre indus
triale ale țării, în locurile legate 
de) tnecutul de luptă al partidului 
și del înfăptuirile din anii puterii 
popuAire.

Larii posibilități de specializare 
stau la îndemfina sutelor de ingi
neri și 1 tehnicieni din uzină — uni

' VIAȚA DE PARTID

Despre
și pentru tineri

versitatea! populară și sesiuni de 
comunicăiți jtehnicp-științifice, sim
pozioane pe. teme de tehnică nouă

o revistă a! 
mcări tehreij 
„Electropute 
gice 'vpentrui

și consultații documentare, un lec
torat, cicharfi de conferințe tehnice, 

uzinei publicînd comu
ne ale inginerilor de la 
"re" și referiri tehnolo- 
uzul acestora.

Așțadar, tju larg arsenal de mij- 
loace\a cărții acțiune se reflectă în 
lărgirea orizontului cultural și îm
bogățirea . cunoștințelor tinerilor, 
înseși,' preocupările, „revendicările" 
pe care ni le-au dezrvăluit ei vor
besc despre un orizont și cerințe 
care sînt die tineretului Romîniei 
din '65. O iată puțintică, dar vioaie, 
Rozeta Pavțal, bobinatoare și elevă 
într-a X-a Ha seral, spune că ar tre
bui cineva isă se îngrijească de o 
sală în care1 seraliștii să-și pregă
tească lecțiile și să-i mai țină din 
scurt pe cei «din ajunul „maturită
ții". După cei au epuizat toate cu
vintele de lauUă la adresa emisiunii
televiziunii „Clubul tinereții", Cor
nel Oprișu și lalți muncitori se în
torc și spun: ,^De ce să nu încercăm 
și noi ceva în felul acesta ?“. Ion 
Turcin, matrița", propune să se gă
sească un mijflpc prin care să se 
poată ajunge niai lesne la specta
colele cele mai bune. Tare multă 
nevoie avem de' un loc unde să 
repete formațiile' artistice, unde 
să se poată dansa, unde să pregă

tim un festival — spun locțiito
rul secretarului comitetului de 
partid, și vicepreședintele comite
tului sindicatului, și secretarul 
U.T.M.-ului, și mulți alții. Ștefan 
Ogrezeanu, responsabilul comisiei 
inginerilor și tehnicienilor din u- 
zină, consideră că față de ritmul 
progresului tehnic în industria 
modernă trebuie să crească numă
rul de ingineri din uzină care-și 
perfecționează pregătirea științifi
că in cadrul aspiranturii...

...„Electroputere" Electrotehnici- 
eni. Preocupări de voltaj diferit. 
Toate au insă un numitor comun 
— năzuințe spre lărgirea orizontu

lui cultural, spre o viață tinereas
că, plină, bogată. Pentru realizarea 
acestei năzuințe nici un efort nu 
este prea mare ; de altfel, destui 
pași pot fi făcuți și cu eforturi mi
nime, doar cît e nevoie spre a retu
șa unele umbre.

...dar ți unele râmîneri 
în urmă

Ziarul a intrat în deprinderea 
tinerilor. Fiecare e dornic să știe 
ce-i nou în regiune, în țară, în 
lume. Zilnic în uzină intră mii de 
ziare. De ce este însă nevoie de 
exces de zel în realizarea abona
mentelor ? Mulți se abonează la 
ziarul regional „înainte", alții la 
„Scînteia" „Munca", „Romînia li
beră" sau „Scînteia tineretului". 
„Școlarii" se mai lipesc de „Tînă- 
rul leninist" ori „Știință și tehnică". 
Foarte bine, să citească oamenii ce 
le place. Iar dacă Paul Streinii, se
cretarul comitetului U.T.M. din u- 
zină, e atît de conștient că s-a abo
nat la 4 ziare, cinste lui ! Grija lui 
și a altor tovarăși privind munca 
politică pentru răspîndirea presei 
este desigur îndreptățită, dar ar fi 
cazul să se înțeleagă că aceasta nu 
poate justifica nici cea mai ușoară 
încruntare de sprinceană spre ce) 
care se abonează sau nu după cum 
i-i voia.

Și aici sînt ședințe — firește, nu 
singura formă de educare a tineri
lor — dar, ca peste tot, o formă a 
cărei eficacitate depinde de conți
nutul ce i se dă. Oricum, chiar cînd 
conținutul este cel mai fericit ales, 
cînd problemele in discuție sînt 
cele mai interesante, niciodată — 
mai ales cu tinerii — nu strică să 
faci economie la numărul ședințe
lor. N-o să fie spre supărarea ni
mănui și nici spre paguba muncii. 
N-ar fi bine ca și la „Electropute
re" să se încetățenească practica 
stabilită în atîtea locuri ca tinerii 
să nu fie chemați să discute despre 
una și aceeași problemă și în adu
narea generală U.T.M., și în șe
dința grupei sindicale sau în con
sfătuirea de producție și, unii din
tre ei, în adunarea de partid ?

Mai este o problemă ; ea se nu
mește „n-avem condiții". Aci, ce-i 
drept, există un sîmbure rațional. 
Nu s-au putut aloca în același timp 
investiții și pentru noile fabrici de 
la „Electroputere", și pentru sute 
de apartamente și, pe deasupra, 
pentru club. Nu s-a putut. Tocmai 
de aceea, cînd e știut că din miile 
de oameni din uzină abia 100 fac 
parte din formațiile artistice, deși 
ar fi dornici să activeze de zece ori 
pe atîția, cînd orice tînăr craiovean 
care se respectă pune „problema 
sălii, tovarășe, pentru reuniuni, 
pentru activitate culturală", de ce 
să nu fie folosit gospodărește ceea 
ce există ? Toată lumea știe că aici 
a existat o casă culturală a sindi
catelor unde, în condiții mai mult 
sau mai puțin mulțumitoare, pu
teau fi organizate diferite mani
festări pe placul și spre folosul ti
nerilor ; și nu numai al lor. Și iată 
că, din senin, destinația clădirii a 
fost schimbată. Aici s-a mutat con
siliul regional al sindicatelor și vi
ceversa... Nu știm dacă mutarea în 
noul local, mai larg, mai central, a 
înlesnit îmbunătățirea muncii sin
dicale Ia Craiova. Sigur este însă 
că mai spre marginea orașului și 
într-o clădire considerată impro
prie pentru munca de birou numai 
bine nu-i merge casei de cultură, 
care doar tot a sindicatelor este. 
Cine știe însă, doar și cenușăresei i 
s-a făcut dreptate pînă la urmă.

Luîndu-ți rămas bun de la tine
rii de la „Electroputere" pleci cu 
încredințarea că aici se face mult 
spre a deschide larg drumul tineri
lor spre cultură ; cu toate acestea 
mai sînt destule „rezerve interne" 
slab valorificate.

Tudor OLARU
Tineri de la Uzinele „Electroputere" ieșind din schimb

Foto : A. Carto,ian

Festivalul bienal de teatru „I. L. Caragiale"

TEATRE
Sala Palatului R P. Romine : Hark

ness Ballet (S.U.A.) - orele 20. Tea
trul ..Lucia Sturdza Bulandra" (sala Stu
dio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii cuminte, 
Cristofor! (orele 19.30): (Sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de trei 
parale (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Studio) : Sonet pentru o 
păpușii (orele 20). Teatrul Mic (Str. C. 
Miile nr. 16) : Spectacol de poezie șl dans 
(orele 19,30).

CINEMATOGRAFE
Neamul Șoimăreștilor — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (Bd. Magheru nr. 
12—14). Gaudeamus igitur : Republica 
(Bd. Magheru nr. 2), Victoria (Bd. 6 
Martie nr 7), Grivița (Calea Grivi
ței — podul Basarab), Floreasca (Str. 
J. S. Bach nr. 2). Scaramouche — cine
mascop ■ Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6), 
București (Bd 6 Martie nr. 6), Fero
viar (Calea Griviței nr. 80), Excel
sior (Bd. 1 Mai nr. 174), Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare — colț str. Lizeanu), 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). O viață : 
Carpați (Bd Magheru nr. 29). Parisul 
vesel : Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16), 
Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57). Ucigașii de 
femei : Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), 
înfrățirea între popoare (Bd Bucureștii 
Noi), Miorița (Calea Moșilor nr. 127). 
Misterele Parisului — cinemascop : Cen
tral (Bd. 6 Martie nr. 2) Unde ești acum, 
Maxim ? — cinemascop : Lumina (Bd. 6 
Martie nr. 12), Aurora (Bd. Dimitrov nr. 
118). Un enoriaș ciudat : Union (Str 13 
Decembrie nr. 5—7), Munca (Șos. Mihai 
Bravu nr. 221). Program pentru copii : 
Doina (Str. Doamnei nr. 9 — rulează nu
mai dimineața). Strigătul Corlei : Doina 
(Str. Doamnei nr. 9), Cotroceni (Șos. Co- 
troceni nr. 9). Țărmul ospitalier — cine
mascop — Albinele și oamenii, Poveste 
africană, Palmira : Timpuri noi (Bd. 6 
Martie nr. 18). Pădurea spînzuraților — 
cinemascop (ambele serii) : Giulești (Ca
lea Giulești nr. 56), Tomis (Calea 
Văcărești nr. 21). Vremea păgînilor : 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). To
varășii : Dacia (Calea Griviței nr. :37), 
Vitan (Calea Dudești nr. 97). Regina 
cîntecelor : Buzești (Str. Buzești nr. 9-11). 
Mă iubește, nu mă iubește : Crîngași 
(Șos. Crîngași nr. 42). Legea și forța : 
Unirea (Bd. 1 Mal nr. 143), Volga (Șos. 
I. Pintilie nr. 61). Nevasta nr. 13 : 
Flacăra (Calea Dudești nr. 22), Popular 
(Str. Mătăsari nr. 31). Spărgătorul — 
cinemascop : Arta (Calea Călărași nr. 
153), Drumul Sării (Str. Drumul Sării nr. 
30). Un pumn de note : Moșilor (Calea 
Moșilor nr. 221). Soții în oraș : Cosmos 
(Șos. Pantelimon nr. 89). O stea cade din 
cer — cinemascop : Viitorul (Str. Mihail 
Eminescu nr. 127). Soție pentru un 
australian — cinemascop : Colentina 
(Șos. Colentina nr. 84). Căpitanul Fra- 
casse — cinemascop : Rahova (Calea 
Rabovel nr. 118). Cartouche — cinema
scop : Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). 
Armata codobaturilor : Flamura (Șos. 
Giurgiului nr. 155). Elena din Troia — 
cinemascop : Lira (Calea 13 Septembrie 
nr. 196). Djura — cinemascop : Feren
tari (Calea Ferentari nr. 86). Cîntînd în 
ploaie : Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii, 

19,10 — Laboratorul micului chimist : 
Aerul lichid. 19,40 — Filmul artistic
„Musafiri eludați pe muntele de ghea
ță". 21,25 — Recitalul pianistului bel
gian Frtdăric Gevers. 21,45 — Tele- 
sport. In încheiere buletin de știri, bu
letin meteorologic.

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA'-
ȚȚ-------,-------- ------- ki. ■■■■ i a

30 DE ORE
La stația de pompare a apei in

dustriale de la Uzina de produse 
sodice Govora se detectase un e- 
lectromotor de 6 000 de volți. De
bitul de apă necesar procesului 
tehnologic scăzuse simțitor. Pentru 
bunul mers al producției se cerea 
ca electromotorul să fie repus în 
funcțiune cît mai repede. înainte, 
asemenea reparații se executau la 
o uzină din Cîmpina. Se pierdea 
mult timp, procesul de producție 
suferea Serviciul energetic al uzi
nei, condus de ing. Horațiu Iones- 
cu, a hotărît ca reparația electro

Nepoțica Invațâ un meșteșug 
milenar

în ziua pensionării
Cu clteva zile In urmă, in secția 

strungărie a fabricii de rulmenți din 
Blrlad s-au adunat muncitori, ingi
neri și tehnicieni spre a-1 sărbători 
pe maistrul de Întreținere Constan
tin Marinescu, cu ocazia ieșirii lui 
la pensie. Luind cuvîntul, mai mulți 
membri ai colectivului au arătat că 
de-a lungul anilor maistrul Mari
nescu și-a ciștigat prețuirea și dra
gostea colectivului, prin muncă neo
bosită, temeinică pregătire profesio
nală, spirit inovator, preocupare 
pentru calificarea tinerilor mun
citori. Prin executarea la timp 
și de bunâ calitate a lucrări
lor de întreținere și de repa
rare a mașinilor, maistrul a adus o 
contribuție Însemnată la buna des
fășurare a procesului de producție 
în fabrică Cu trei luni înainte de a 
teși la pensie s-a ocupat, îndeosebi, 
de pregătirea schimbului sâu — mai
strul Nicolae Cernătescu. Știindu-I 
un pasionat pescar amator colectivul 
i-a oferi' pensionarului o trusă com
pleta de pescuit.

Eliade SOLOMON 
tehnician 

motorului să se facă pe loc, cu 
forțe proprii. S-a constituit o echi
pă de electricieni formată din 
maistrul Teodor Predescu, bobina- 
toarea Paraschiva Predescu și e- 
lectiicienii Gh. Văduva și Proco- 
pie Rusănescu. După circa 30 de 
ore de lucru fără întrerupere, echi
pa a repus în funcțiune electromo
torul. Serviciul energetic al uzinei 
a fost evidențiat pentru modul în 
care a lucrat.

Gh. ISPĂȘOIU 
electrician

ZIARUL LA TIMP ÎN MlNA CITITORULUI!
Sîntem vechi abonați la 

ziarul „Scînteia’ și pînă 
nu de mult am fost mul- 
{urniți de modul in care 
se făcea difuzarea. De 
la un timp încoace, însă, 
primim ziarul cu mare 
intîrziere sau nici nu mai 
primim unele numere. 
„Scînteia" din 6 martie 
ne-a fost înmînată la 10 
martie, iar pe cea din 7 
martie nici n-am mai vă-

*

NOTA REDACȚIEI — 
La redacție au sosit scri
sori și de la alți abonați 
care semnalează defi
ciențe în difuzarea zia
relor. Despre întârzieri în 
difuzarea presei ne-au 
scris, bunăoară, abonați 
din comuna Bălcești, ra
ionul Drăgănești-Olt 
Scrisori primite de la 
salariați ai Fabricii de 
cherestea din Stoenești, 
raionul Muscel, ai Com
binatului chimic din Tîr- 
năveni, ai Uzinelor ,,23 
August" din Capitală 
semnalează că lipsesc 
ziare din pachetele tri
mise de oficiile poștale. 
La Uzinele ,,23 August" 
din Capitală, unor abo
nafi li s-au dat alte

zut-o. Șl alte ziare au 
sosit cu Intîrziere sau nu 
le-am mai primit. Nu cu
noaștem cauzele acestei 
situafii, care priclnuiește 
o îndreptăfită nemulțumi
re oricărui abonat. Dar 
presupunem că de vină 
sînt cei ce trebuie să di
fuzeze ziarele, de vreme 
ce abonafii din comune 
învecinate —- Pipirig, 

ziare decît cele la care 
s-au abonat. In scrisori 
este criticat felul cum 
lucrează unii factori poș
tali, care nu înmînează 
ziarele abonaților, ci le 
transmit prin alte per
soane, sau le aruncă 
peste gard, în curte. 
Despre lipsa de grijă a 
unor oficii poștale pen
tru buna deservire a a- 
bonaților este grăitor 
următorul fapt. Muncito
rul Mihai Alifir, de la 
C.I.L. Suceava, a achitat 
abonamentul pe luna ia
nuarie 1965 pe la mijlo
cul lunii decembrie 1964, 
indicînd ca ziarele să-i 
fie trimise în comuna 
Lespezi, din raionul Paș
cani, unde domiciliază.

Călătorind 
pe valea Bistriței

De curînd am vizitat frumoasa 
vale a Bistriței, un adevărat colier 
de mărgăritare. Mai la tot pasul în- 
tilnești aici noile construcții ale so
cialismului. Despre șiragul hidro
centralelor de pe Bistrița citisem 
multe reportaje, văzusem fotografii. 
Dar cină le vezi aievea ești ferme
cat de măreția transformărilor în
făptuite aici. La Săvinești iți incintă 
privirea eleganta clădire a uzinei 
de fibre sintetice. In apropiere de 
aceasta se află o altă mare uzină 
— Combinatul de îngrășăminte 
chimice cu azot. La Piatra Neamț 
se îmbină, parcă, cel mai frumos 
natura cu construcțiile noi. In 
centrul orașului se dărîmă, în pre
zent, ultimele maghernițe, pentru 
ca în locul lor să apară blocurile 
moderne, alături de turnul lui Ște
fan cel Mare și alte monumente is
torice. In fața muntelui Pietricica, 
asemănător Tîmpei brașovene, se 
construiește mult. S-au ridicat 
blocuri de locuințe cu multe eta
je. Frumoasă este și clădirea nouă 
a telefoanelor. Se finisează noul 
hotel turistic, care are 14 e- 
taje. S-au amenajat noi unități 
comerciale și o seamă de așeză
minte social-culturale. Am plecat 
spre casele noastre păstrînd pen
tru totdeauna în amintire imagi
nea frumuseților acestui colț de 
țară.

Un grup de turiști 
din regiunea Banat

Păstrăveni, Țibucani șl 
altele — primesc presa la 
timp. Noi cerem organe
lor care răspund de di
fuzarea ziarelor să cer
ceteze cine sînt vinovății 
și să ia măsuri ca aces
tea să ajungă la limp în 
mina noastră.

Un grup de abonați 
comuna Brusturi, 
raionul Tg. Neamț

★

Dar pînă acum el n-a 
primit încă nici un e- 
xemplar. După multe in
tervenții, pentru abona
mentul pe luna ianuarie 
va primi ziare cu înce
pere de la... 1 mai. A- 
ceste neajunsuri, care 
pricinuiesc nemulțumiri 
îndreptățite abonaților, 
trebuie grabnic înlătura
te. Se impune ca orga
nele de resort din Mi
nisterul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor să ia 
măsuri peniru îmbunătă
țirea difuzării presei In 
acest scop, trebuie întă
rită disciplina și răspun
derea personală în mun
că, în toate verigile apa
ratului de difuzare a 
presei.

EXAMEN AL PREGĂTIRII SI AL TALENTULUI
De la o vreme, animația și atmosfe

ra însuflefită din fata sălilor de spec
tacole au început să fie remarcate și 
în acea zi a săptămînii afectată prin 
excelentă „relache“-ului : luni. In sala 
„Studio" a Naționalului bucureștean, în 
această zi a săptămînii, se jucau nu 
demult „Este vinovată Corina 1“ de L. 
Fulga sau „Accidentul" de Maria Fol- 
des, la teatrul Noftara scena a găzduit 
tot lunea, timp de mai multe săptă- 
mîni, piesele „Hei, oameni buni" de 
W. Saroyan și „Fiicele" de Sidonia 
Drăgușanu. Exemplele sînt desigur mai 
numeroase ; se pot aminti, printre al
tele, reprezentațiile de pe scenele ca
selor de cultură cu „Patriotica romînă" 
de M. Ștefănescu, „Steaua fără nume” 
de Mihail Sebastian sau „Secunda 58“ 
de D. Dorian. Ceea ce merită subli
niat e tocmai acest interes în mijlo
cul căruia s-au desfășurat spectacolele. 
Mai ales că pe scene evoluau artiști 
amatori, 'v

Faptul nu e înfîmplăfor ; îl putem în- 
tîlni nu numai în Capitală, ci și în că
minul cultural al comunei aflate la poa
lele munfilor sau înconjurate de stuful 
și apele Deltei, în Casele de cultură 
din fiecare oraș al fării. El marchează 
creșterea nivelului calitativ al mișcării 
noastre artistice de amatori, care va 
putea fi cu prisosință demonstrat în 
cadrul actualei ediții a Festivalului bie
nal de teatru „I. L. Caragiale”. Des
fășurarea unei activități permanente și 
bogate a devenit astăzi o datorie ob
ștească a fiecărei formații de amatori. 
Exigentele speefaforilor au sporit. Cel 
care poate asculta la radio sau viziona 
la televizor piese în interpretarea ce
lor mai talentați artiști profesioniști 
este îndreptățit să pretindă și din 
partea formațiilor de amatori repre
zentații teatrale la un nivel cît mai ri
dicat. Iar acest lucru esfe posibil, da
torită creșterii pregătirii artistice a for
mațiilor de amatori, datorită pătrun
derii în rindurile lor a numeroși ab
solvenți ai școlilor populare de artă.

Actul de naștere al noilor livezi
(Urmare din pag. I-a)

în aceste unități încă nu este temeinic 
organizată procurarea semințelor nece
sare, aceasta făcîndu-se de cele mai 
multe ori pe apucate. Așa se explică 
de ce și acum, cînd trebuie să se facă 
semănatul, unele pepiniere cum sînt 
cele aparținînd trusturilor G.A.S. Bacău, 
Galați și Maramureș nu și-au asigurat 
întregul necesar de semințe. Se pare că 
în această chestiune esfe nevoie de o 
intervenție urgentă din partea Trustului 
central al gospodăriilor de stat.

Cantitatea și calitatea materialului 
săditor obținut sînt determinate de 
complexul de lucrări care se execută. 
In cele mai multe locuri se acordă a- 
fenția cuvenită desfundatului și fertili
zării terenului, iar altoitul și celelalte 
lucrări se execută cu grijă și răspun
dere. Uneori in pepiniere destundalul 
se face cu intîrziere, așa cum s-a în- 
tîmplat In toamnă la pepinierele care 
aparțin de trusturile G.A.S. Cluj și Su
ceava Numărul mic de pomi care se 
obține la pepiniera G.A.S. Cislău se 
explică și prin aceea că procentul de 
prindere la altoit este scăzut, ia' cele
lalte lucrări se lac in condifii necores
punzătoare.

în aceste zile, cînd se tace plantatul,

A

în actualul festival bienal, formațiilor 
de teatru le stă la dispozijie un reper
toriu variat, îmbogățit cu numeroase 
lucrări noi față de concursurile ante
rioare. Alegerea lor trebuie făcută 
cu multă grijă, în funcție de posibili
tățile artistice și materiale ale echipei 
de teatru, în funcție de piesele 
care se pregătesc la celelalte case de 
cultură sau, în mediul rural, în comu
nele învecinate — pentru ca specta
torii să aibă posibilitatea de a viziona 
un repertoriu variat.

Interesul unanim pentru concurs, vi
zibil de pe acum, stimulează pe artiștii 
amatori să-și dezvolte continuu posibi
litățile interpretative, să-și îmbogățeas
că cunoștințele de teatru. Instructorul 
artistic al echipei de teatru a Casei ra
ionale de cultură „1 Mai" din Capi
tală spunea la una din repetiții :

— Sîntem datori să găsim forme noi 
de exprimare artistică, specifice mișcă
rii de amatori.

Căutările creatoare ale acestui co
lectiv, „formele noi de exprimare ar
tistică", s-au materializat într-un intere
sant și original „spectacol coupe”, pre
gătit pentru bienală, și cuprinzînd trei 
piese într-un act de Caragiale, Brecht 
și O'Casey. Experiența nu e singulară. 
Prezent la toate finalele precedentelor 
bienale, colectivul de teatru al Casei 
de cultură a raionului 1 Mai a cultivat 
cu precădere acest gen de spectacol : 
montajul artistic. Se pot valorifica ast
fel interesante piese într-un act. Cali
tatea spectacolelor prezentate, origi
nalitatea realizării lor și-au adus 
roadele binemeritate : peste 60 de dis
tincții la diferite concursuri de teatru 
de amatori.

în aceste zile, în numeroase cămine 
culturale au loc manifestări ale tradi
ționalei întreceri : Festivalul bienal 
„I. L. Caragiale”. Și echipele de teatru 
ale caselor raionale de cultură și ale 
caselor tineretului, pentru care compe
tiția oficială începe abia în octombrie.

în unele pepiniere există încă ma
terial săditor neridicat. Problema tre
buie rezolvată în timpul cel mai scurt 
de către frustul Agrosem. Altfel, pomii 
pornesc in vegetafie, iar plantarea lor 
va fi îngreunată.

Intrucît este vorba de noile livezi care 
vor lua ființă în anii următori și care 
vor dăinui zeci de ani, producerea ma
terialului săditor de calitate și in sorti
mentul cerut trebuie să consti'uie o 
preocupare de seamă a consiliilor agri
cole și a unităților producătoare. Pe 
baza dezvoltării în perspectivă a pomi- 
culturii, să se stabilească ce cantități 
trebuie produse din fiecare specie și 
soi în parte, dîndu-se atenție deose
bită sortimentelor de mare valoare. In 
această perioadă, în pepiniere lucrările 
sînt în toi : se execută semănatul în 
vederea obținerii puiefilor, înmulțirea 
butașilor la portalfoii vegetativi și plan
tarea puiefilor care urmează să fie al- 
foiți în vară. To'odată esfe vremea 
să se facă amenajările necesare pentru 
irigat, împrejmuirea pepinierelor, com
baterea bolilor și dăunătorilor.

Obținînd un material săditor de ca
litate bună, din livezile gospodăriilor 
de sfat și cooperativelor agricole se 
vor culege în anii viitori cantități fot 
mai mari de fructe. 

au avut primele confruntări cu publi
cul. în aceste condiții, animația și at
mosfera însuflefită din sălile unor teatre 
bucureștene în serile cînd scenele lor 
sînt ocupate de artiștii amatori capătă 
valoare generalizatoare, devenind o 
expresie a setei de cultură a publicu
lui, o recunoaștere a nivelului artistic 
ridicat la care a ajuns mișcarea noastră 
artistică de amatori. Ea și-a găsit 
un drum propriu, devenind pe zi 
ce trece — datorită muncii, pasiunii și 
talentului celor care, după orele de 
produefie, își dedică timpul liber sce
nei — cu adevărat o mișcare artistică 
a maselor celor mai largi.

Radu CONSTANTINESCU

Ritmicitatea
(Urmare din pag. I-a)

apreciază cu îngăduință munca 
neritmică și efectele ei. „Sînt lip
suri întîmplătoare — ne-a spus. 
Ele nu caracterizează activitatea 
uzinei".

Imperfecțiunea cronică 
a decalajului

Asigurarea decalajului optim 
între secțiile unei uzine, ținîn- 
du-se seama de cerințele fluxu
lui tehnologic, este una dintre 
problemele-„cheie“ ale muncii 
ritmice. Față de primul trimes
tru ai anului trecut, decalajul în
tre diferitele sectoare ale uzine
lor „Timpuri noi" din Capitală 
s-a mărit mult — și aceasta ca 
rezultat al măsurilor întreprinse. 
Pe ce căi ? Sortimentele au fost 
grupate pe trimestre, s-au orga
nizat opt linii de prelucrare în 
flux, la turnătorie s-au dat în 
funcțiune un cuptor electric și 
Instalația de prelucrare a ames
tecurilor de formare, s-au extins 
formarea mecanizată și turnarea 
la crud pentru numeroase re
pere, s-a perfecționat tehnologia 
de turnare sau de prelucrare.

în trimestrul I, colectivul uzi
nei a depășit sarcinile de plan 
atît la producția globală, cît și 
la producția marfă. Dar cum ? 
în primele decade ale fiecăreia 
dintre cele trei luni s-a produs, 
în medie, 6,3 la sută, iar în ulti
mele decade — 81,7 la sută. 
Fiind solicitat să explice cauzele 
de care sînt legate aceste cifre, 
tovarășul Gheorghe Ionescu, di
rectorul uzinei, ne-a spus : „în 
ansamblu, activitatea e mulțu
mitoare. Au existat însă anumite 
greutăți ; din cauză că uneori nu 
ne-au sosit la timp laminatele, 
ritmicitatea la producția marfă 
nu s-a putut menține". Și dispe- 
cerul-șef al uzinei, ing. Valeriu 
Trăilescu, este de părere că, „în 
genere, lucrurile merg bine". 
Dar, arăta el, sînt multe sorti
mente — mii de repere — și este 
dificil să poată fi urmărite fie
care. în uzină s-au luat multe 
măsuri care să permită crearea 
decalajului necesar între secții.

Decalajul se poate crea și

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost rece 

cu cer acoperit. In afară de Cîmpia 
Dunării. în toate regiunile țării au 
căzut precipitații ; în Moldova, re
giunea de munte și deal, sub 
formă de ninsoare. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
10 grade la Bistrița, Chișinău Criș și 
minus 2 grade la Suceava, Cotnari, 
Piatra Neamț. In București : Vremea 
a fost rece cu cer acoperit. Tempe
ratura maximă a atins 7 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 aprilie. în țară : Vreme re
lativ rece la început, apoi în curs 
de încălzire. Cerul va fi temporar 
noros. Va ploua local. Vînt potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
1 grad și 9 grade, iar maximele între 
8 și 18 grade. Local mai ridicate la 
sfîrșitul intervalului. în București : 
Vreme relativ rece la începutul in
tervalului, apoi în curs de încălzire. 
Cerul va fi temporar noros.

producției
Este adevărat, ele nu caracte

rizează munca depusă într-o 
perioadă îndelungată, dar — cum 
s-a constatat — stingheresc 
buna desfășurare a producției. 
De ce să nu fie preîntîmpinate 
din timp ?

menține printr-o planificare in
ternă mai judicioasă, prin orga
nizarea mai temeinică a produc
ției. Iată ce ne-a spus tovară
șul Constantin Chingaru, mais
tru în sectorul prelucrător : „De 
mai mulți ani nu izbutim să a- 
sigurăm decalajul necesar pen
tru montaj. De ce ? Pentru că 
planificarea operativă internă se 
face fără a se ține întru totul 
seama de capacitatea mașinilor. 
Primim lunar de la serviciul pro
ducției planurile de produse. Ce 
se specifică în ele ? Numai cîte 
serii de piese și data la care tre
buie să le trimitem la montaj. 
Pot să vă dau un exemplu. Teh
nologia unei piese — sectorul 
dințat de la motorul S-18 —este 
necorespunzătoare. Cu toate că 
s-au prevăzut în documentația 
tehnică scule și dispozitive, a,j 
trecut cîteva luni și ele nu au 
fost executate. Acum prelucrarea 
acestor repere necesită multe 
operații, multă manoperă. De 
aceea, uneori, cei de la montaj 
vin și iau piesele „calde" de la 
mașini.

Maistrul Ion Breja are ceva de 
spus despre activitatea turnăto
riei. „Numeroase piese sosite la 
linia a șaptea au defecte de 
turnare. în martie, 190 de cilin
dri nu i-am putut trimite mai 
departe la montaj deoarece n-au 
corespuns cerințelor calitative, 
în uzina noastră există oameni 
pricepuți, care cunosc bine ce 
trebuie făcut pentru ca producția 
să se desfășoare normal. Cred 
însă că trebuie pus un accent 
sporit pe munca de îndrumare 
în rezolvarea problemelor tehni
ce și organizatorice, pe un con
trol mai exigent asupra aplicării 
măsurilor stabilite".

Gheorghe RADEL
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CROSUL BALCANIC

Atletismul romînesc a realizat ieri un nou și fru
mos succes în tradiționalul cros al sportivilor din 
Balcani : cinci victorii din opt posibile. Echipa ță
rii noastre s-a clasat pe primul loc în toate cele 
patru probe ale concursului : junioare, juniori, se
nioare, seniori, iar Ilie Cioca a ieșit învingător în 
proba rezervată juniorilor. De remarcat, totodată, 
că în cursele pentru junioare, senioare și seniori, 
locurile doi și trei la individual le-au ocupat re
prezentanții noștri.

Clasamentele ediției a X-a a „Crosului Balca
nic" arată astfel : junioare (1 000 m) — individual : 
1. Vera Nikolici (Iugoslavia), 2. Elisabeta Baciu 
(Romînia), 3. Claudia Iacob (Romînia) ; — pe echi
pe: 1. Romînia 9 puncte; 2. Iugoslavia 15 puncte; 3. 
Bulgaria 21 puncte ; juniori (4 000 m) — individual : 
1. Ilie Cioca (Romînia), 2. Mihail Jelev (Bulgaria), 3.

Ion Iordache (Romînia) ; — pe echipe : 1. Romînia 
21 puncte ; 2. Bulgaria 22 puncte ; 3. Iugoslavia 38 
puncte ; senioare : (2 000 m) : 1. Kipra Danailova 
(Bulgaria), 2. Irina Zegreanu (Romînia), 3. Viorica 
Gabor (Romînia); — pe echipe: 1. Romînia 9 puncte; 
2. Bulgaria 15 puncte; 3. Iugoslavia 24 puncte; se
niori — (10 000 m) — individual: 1. Muharem Dalkîlic 
(Turcia), 2. Andrei Barabaș (Romînia), 3. Constantin 
Grecescu (Romînia) ; — pe 
17 puncte ; 2. Iugoslavia 31 
puncte.

Cursa veteranilor, cu care 
tiția de ieri, a fost cîștigată 
viei, urmat de Dinu Cristea, Traian Petcu, Radu Io- 
niță ș.a.

In fotografie s Start In proba seniorilor.

echipe : 1. Romînia
puncte ; 3. Turcia 43

s-a inaugurat compe- 
de Ferdinand Mosco-

EDIȚIE

se schimbă 
de oameni 

Cu toate a-

Incruntarea bruscă a văzduhu
lui, subliniată de rafalele unui 
vînt iernatic, n-a împiedicat pe 
iubitorii de atletism să asiste în 
mare număr la cea de-a X-a edi
ție a Crosului Balcanic, disputată 
ieri dimineață în capitala țării 
noastre. De-a lungul unui circuit 
dificil, între Expoziția realizări
lor economiei naționale și cartie
rul Pajura, mii de spectatori au 
urmărit timp de cîteva ore des
fășurarea întrecerilor, încurajînd 
pe concurenți, aplaudînd pe în
vingători și încercînd să se în
călzească în pauzele dintre probe 
prin cele mai bizare exerciții co
regrafice. In aceste condiții, e- 
voluția participanților a stîrnit 
nu numai admirație, dar și... in
vidie, deoarece, cum spunea ci
neva, pe o asemenea vreme pare 
preferabil să alergi, chiar într-un 
echipament sumar, decît să stai 
locului, încotoșmănat ca-n preaj
ma revelionului.

Evident, lucrurile 
atunci cînd e vorba 
cu tîmplele ninse,
cestea, în deschiderea competi
ției, fostele glorii ale fondului 
romînesc, printre care Dinu 
Cristea, Radu Ioniță, Ferdinand 
Moscovici, Ion Tărtăreanu — a- 
cesta din urmă, la cei aproape 60 
de ani, decan de vîrstă al „vete
ranilor" — au oferit o frumoasă 
demonstrație de tinerețe fără bă- 
trînețe...

Însuflețiți de exemplul prede
cesorilor și, bineînțeles, de do
rința de afirmare, reprezentanții 
noii generații și-au disputat cu 
dîrzenie întîietatea, la fete ca și 
la băieți Dacă în prima probă, 
Elisabeta Baciu a atacat prea tîr- 
ziu pentru a mai putea trece de 
Vera Nikolici, în cea de-a doua, 
juniorul Ilie Cioca și-a dozat ju
dicios efortul și a reușit să aducă 
o prețioasă victorie culorilor 
noastre. A fost unicul succes in
dividual obținut de gazde, care 
au monopolizat în schimb titlu
rile pe echipe. La rindul său. 
Irina Zegreanu s-a găsit foarte 
aproape de locul l în întrecerea 
senioarelor, fiind depășită abia în 
final de Danailova — dar într-un 
mod nu tocmai regulamentar 
(concurenta bulgară a obstruc- 
ționat evident, la ultima tur
nantă).

Așteptată cu mare interes, dată 
fiind valoarea protagoniștilor, 
disputa principală n-a dezmințit 
prevederile — decît, poate, sub 
raportul ’ ' . ”
Mustață și Cervan a cîștigat... 
Dalkîlic! 
sportivul

învingătorului. Intre

Excelent tactician, 
___  turc și-a impus trena 

preferată, fără ca reprezentanții 
noștri să-l poată incomoda, cum 
ar fi fost firesc să se întîmple, 
avînd in vedere omogenitatea și 
puterea lor de luptă, precum și 
avantajul terenului propriu.

In rezumat — o ediție jubiliară 
în care victoriile s-au împărțit, 
gazdele remareîndu-se prin coe
ziunea formațiilor și prin or
ganizarea apreciată de toți parti
cipanta. _____Dan DEȘLIU

RUGBI Derbiul etapei ACTUALITATEA PE SCURT
a revenit dinamoviștilor
Meciul Grivița roșie—Dinamo 
văzut de maestrul emerit al sportului Al. Teofilovici

Deși întrecerea din acest an a echi
pelor divizionare de rugbi se află 
abia la început (pînă acum s-au con
sumat doar trei etape), pentru for
mațiile cu justificate aspirații la titlul 
de campioană, orice punct cîștigat 
sau pierdut — mai ales în întîlnirile 
lor directe — are o deosebită im
portanță. Sub semnul acestei mize s-a 
desfășurat ieri meciul Grivița Roșie — 

. Dinamo București, considerat, pe bună 
dreptate, ca unul dintre derbiurile 
campionatului. Dovedind mai multă 
maturitate în închegarea acțiunilor 
tafă de evoluțiile ______________
precedente dina
moviștii au 
ficat un bun joc de 
ansamblu; s-a re
marcat îndeosebi 
aportul înaintași
lor, care au reușit 
să rezolve favo
rabil majoritatea 
duelurilor cu re
dutabilii lor ad
versari, ca și 
a perechii de mijlocași, 
pătul unei vii dispufe, 
rată sub semnul unui sensibil echili
bru de forțe, Dinamo a obținut o vic
torie dificilă cu scorul de 5—3 (5—0).

în primele minute rugbiștii grivi- 
țeni inițiază o serie de atacuri pe li
nia de treisferturi, unele chiar din 
apropierea propriilor buturi, dar ele 
rămîn fără rezultat. Nefructificate ră- 
mîn, în bună parte din cauza vîntu- 
lui, și cîteva lovituri de pedeapsă din 
poziții favorabile, ratate de ambele 
părți. Scorul este deschis de dina- 
moviști prin încercarea realizată de 
aripa sfîngă. Coravu, în urma unei 
frumoase acțiuni la care în principal 
și-a adus contribuția fundașul Dăiciu- 
lescu, intercalat în linia de treisfer- 
furi. încercarea a fost transformată de

prac- Grivița Roșie — Dinamo 
3—5 (0—5), Constructorul — 
Progresul 3—3 (3—0), Glo
ria — Știința 
(3—3), Rulmentul 
Steaua București 
Știința Timișoara 
Constanța 6—3 (6—0).

buna colaborare 
La ca- 
desfășu-

Nica, astfel că Dinamo a luat condu
cerea cu 5—0. Scorul putea fi urcat 
la 10—0, dar Moromete, excelent ser
vit de Dragomirescu, a irosit o rară 
ocazie de a înscrie chiar sub buturi; 
el n-a pătruns decis, fiind placat de 
adversari cînd mai avea doar un 
metru pînă la terenul de țintă. După 
pauză, grivijenii reduc scorul la 5—3 
prin Ir’imescu (lovitură de pedeap
să). Beneficiind și de avantajul 
vînfului, ei domină mai mult, însă 
adversarii lor știu să le anihileze tac
tic acfiunile ofensive ; în plus, jucă- 
______________  forii de la Grivița 

Roșie se pripesc 
în cîteva situații a- 
vantajoase de fina
lizare, astfel că - 
rezultatul n-a mai 
putut fi schimbat.

Desfășurarea par
tidei a purtat am
prenta mizei mari, 
de unde și pon
derea sporită a 

îndo- 
este

(3—0),
Cluj 17—3 

I Bîrlad —
3—3 (3—0), 

i — Farul

jocului pe înaintare. Fără 
ială, victoria dinamoviștilor 
meritată și importantă, în lupta
pentru titlu ; ei au trecut de altfel în 
fruntea clasamentului. Grivița Roșie se 
prezenta cu o carte de vizită care o 
indica favorită ; formația Dinamo a 
acționai însă măi bine din punct de 
vedere tactic și a știut să-și concre
tizeze superioritatea avută îh momen
tele fixe ale jocului — aruncările de 
la margine și grămezile ordonate. 
Am remarcai, de asemenea, siguranța 
celor doî mijlocași- — Pilă și Giu- 
giuc. După felul cum ă evoluat, tînăra ' 
formație a dinamoviștilor se anunfă 
o serioasă pretendentă la supremație 
în acest an. Competent arbitrajul lui 
Victor. Vardela.

In meci revanșă la box
Capitală. Antrenorii echipei 
Farkas Paneth și Constantin 
marnischi.

sînt 
Co-

R.P. Romînă (B)
R.D. Germană (B) 5-5

Peste 2 000 de spectatori au 
urmărit duminică la Galați me
ciul de box dintre o selecționată 
secundă a țării noastre și repre
zentativa Ba R. D. Germane. 
Meciul s-ă încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 5—5. Victoriile 
echipei noastre au fost realizate 
de N. Gîju, P. Vanea, M. Dumi
trescu, V. Dobre și M. Ghior- 
ghioni. Punctele echipei oaspete 
au fost aduse de victoriile obți
nute de Babiasch, Hubner, Be- 
dau, Schleger și Degenhard care 
a dispus prin abandon de „greul” 
N. Motoc.

înotătorii cehoslovaci 
învingători la București

La bazinul acoperit Floreasca 
s-a încheiat duminică seara me
ciul internațional de înot dintre 
selecționatele masculine și fe
minine ale R. P. Romîne și R. S. 
Cehoslovace. Scorul final a fost 
de 131—85 puncte în favoarea oas
peților. Iată cîteva rezultate din 
ultima zi de concurs : 200 m bras 
(bărbați) Ladislau Costa (R. P. 
Romînă) 2’37” (nou record repu
blican); 200 m fluture (bărbați) 
J. Panacek (R. S. Cehoslovacă) 
2'21’’ 1/10; 400 m liber (femei) 
Maria Koncetkova (R. S. Ceho
slovacă) 5T0" 7/10; 100 m spate 
(bărbați) Ivan Ferak (R. S. Ceho
slovacă) 1'03” 6/10.

Romînia (tineret) -
R.S.S. Ucraineană 
la lupte libere

FOTBAL Cu o excepție
etapa a aparținut gazdelor

O VICTORIE A VOINȚEI DE LUPTĂ:
Știința Cluj—Dinamo București 2-1 
SUCCES NECONVINGĂTOR:
Rapid—Petrolul 1-0

Doar vreo 15 000 de spectatori au 
fost ieri în tribunele stadionului „23 
August", dar desigur că alte zeci de 
mii de bucureșteni rămași acasă și, 
bineînțeles, iubitori ai fotbalului din 
țară au urmărit în fața micului ecran 
partidele desfășurate pe marele 
stadion al Capitalei. Atractivitatea, 
interesul pentru aceste meciuri re
zidă în faptul că primele două cla
sate (Rapid și Dinamo București) 
aveau de susținut asaltul unor a- 
preciate formații (Petrolul și respec
tiv Știința Cluj), decise să obțină 
victoria. Că nici echipelor 
tene nu le era indiierent < 
mîntul partidelor de ieri, i 
deduce lesne din poziția 
fruntașe ale clasamentului, 
pe care nici una dintre celelalte 12 
echipe ale campionatului n-ar re
fuza-o...

Partidele cuplajului bucureștean 
s-au încheiat cu victorii la limită : 
clujenii și-ag asigurat succesul în 
prima repriză (2—1), dar au muncit 
mult pentru menținerea lui în cea 
de-a doua, în timp ce rapidiștii au 
învins în urma unui penalti acordat 
în repriza secundă.

Știința și Dinamo au luptat cu 
toată dîrzenia, deși în privința ca
lității jocul lor a lăsat de dorit. Dacă 
pînă la urmă învingători au ieșit 
fotbaliștii clujeni, aceasta se dato- 
rește ambiției lor extraordinare, pu
terii de luptă de care au dat do
vadă în cele 90 de minute. La în
ceput au fost conduși cu 1—0, însă 
după numai două minute tabela de 
marcaj arăta egalitate. E drept că 
tot un dinamovist a înscris cel de-al 
doilea gol al partidei, dar a fă
cut-o... în proprie poartă. La un șut 
puternic al lui Ivansuc — ailat la 
vreo 18 m în fața porții lui Datcu — 
mingea a fost deviată în plasă de... 
Ivan. In minutele imediat următoare, 
dinamoviștii — oarecum dezorientați 
de modul în care s-a marcat golul 
egalizator — joacă nesigur. Clujenii 
atacă decis. Apărarea adversă 
nu le poate intercepta pasele. 
Același Ivansuc pătrunde vijelios 
spre centru și trimite mingea late
ral, spre dreapta, lui Marcu (venit 
în ajutorul colegilor de la înain
tare). Fundașul clujenilor nu ezită

bucureș- 
deznodă- 
se poate 

lor de 
, poziție

nici o clipă ; el sesizează că apăra
rea dinarnovistă se deplasează spre 
dreapta și pasează în stînga unde 
se afla Adam, golgeterul campiona
tului. Dinamoviștii n-au mai putut 
face nimic, întrucît centrul atacant 
al Științei a preluat precis mingea 
și a șutat-o imparabil, de la numai 
cîțiva metri de poartă.

La 2—1, echipa clujeană și-a per
mis un joc mai relaxat la înaintare. 
In continuare, inițiativa aparține di- 
namoviștilor. Aceștia 
toritate, în special 
cundă. Dar formația 
putut fi depășită ;
care a dus greul jocului mai bine 
de 60 de minute, a acționat calm, 
cu promptitudine, luptînd cu toată 
voința. A impresionat în mod spe
cial jocul tînărului Grăjdeanu, că
ruia specialiștii cu care ne-am con
sultat la sfîrșitul partidei i-au atri
buit calificativul de „cel mai bun 
de pe teren".

E drept, atacurile dinamoviștilor 
n-au avut prea multă claritate (îna
intașii căutînd adesea poziții ideale 
de șut), dar defecțiunile jocului a- 
cestora nu micșorează cîtuși de pu
țin meritele echipei clujene în par
tida de ieri.

Despre al doilea meci al cupla
jului (Rapid—Petrolul) nu se pot 
spune multe lucruri pozitive. Am
bele echipe s-au angrenat într-un 
joc de uzură, chiar dur, fapt care a 
nemulțumit profund publicul spec
tator. Cele cîteva șuturi periculoase 
la o poartă sau alta au trecut neob
servate, față de numeroasele ac
țiuni greșite (în atac, ca și în apă
rare) ale ambelor formații, față de 
repetatele iregularități, penibile 
pentru echipe de prima mînă. Rapi-

domină cu 
în repriza 
oaspeților 
apârarea

PRONOSPORT
Concursul nr. 15 din 11 aprilie

Rapid—Petrolul
Dinamo Buc.—Știința Cluj 
U.T.A.—Steaua
Dinamo Pit.—Știfnta Craiova 
Crișul—C.S.M.S.
Minerul—Farul 
Steagul Roșu—Progresul 
Știința Galati—Siderurgistul 
Minerul Lupeni—Jiul Petri»-» 
Lanerossi—Inter (1—1) 
Lazio—Juventus (0—2) 
Genoa—Roma (0—0)

1
2
1
1
1
1
1
X
X
X
2
X

Rezultatele de ieri

Campionii țării 
la haltere

în sala sporturilor din Con
stanța au luat sfîrșit campiona
tele republicane de haltere. în 
ordinea categoriilor, titlurile de 
campioni ai țării au fost cîști- 
gate de . I Panait 297,500 kg ; Al 
Toma — 305 kg ; F. Balaș 320 kg ; 
O. Cristescu 332,500 kg; D. Dolo
fan 382,500 kg; Cornel Kelemen 
360 kg; S. Cazan — 425 kg. La 
cat. ușoară, Fitzi Balaș a realizat 
la stilul împins 160 kg și la 
„aruncat"' 152,500 kg (noi recor
duri republicane).

Campionate republicane
VOLEI masculin: Steaua Bucu

rești — Dinamo București 0—3, 
Rapid București — Petrolul Plo
iești 3—0, Știința Timișoara
— Progresul București 2—3, Con
structorul Brăila — Știința Cluj 
3—0, Farul Constanța — Mine
rul Baia Mare 3—0. C.S.M.S. Iași
— Tractorul Brașov 0—3, Dina
mo Bihor — Știința Galați 1—3, 
feminin : Dinamo București — 
C. P. București 3—2, Metalul 
București — C.S.M. Sibiu 2—3, 
C.S.M. Cluj — Știința București 
0—3, Știința Cluj — Rapid Bucu
rești 2—3, Voința Craiova — Pro
gresul București 3—2, Partizanul 
roșu Brașov — Farul Constanța 
1—3.

HANDBAL masculin: Știința 
Galați — Tractorul Brașov 25—8. 
Dinamo Brașov — Știința Timi
șoara 23—13, Știința Tg. Mureș — 
Dinamo Bacău 14—16, Voința 
Sighișoara — Steaua 10—18, fe
minin: Știința Cluj - Confecția 
București 9—9. Știința 
rești — Tractorul Brașov 
Ș.S.E. Ploiești — Știința 
șoara 4—29, Șc. Medie nr.
mișoara — Rapid București 11—7. 
C.S.M. Sibiu — Mureșul Tg. Mu
reș 4—3.

Bucu-
6—3, 

Timi- 
4 Ti-

I

- ȘTI- 
Autorii 

Ivan — autogol (16'), 
—- pentru clujeni ; Fră- 
pentru bucureșteni. Ar- 
Toth (Oradea).

CRIȘUL ORADEA — C.S.M.S. 
1—0 (0—0). A înscris Harșani (67’). 
Arbitru Gavrilă Pop (Brașov). 
Spectatori : circa 16 000.

MINERUL BAIA MARE - FA
RUL 2—0 (2—0). Autorii golurilor: 
Soo (42’) și Drăgan (44’). Arbitru : 
Ion Dobrin (Petroșeni). Spectatori: 
10 000. »

Sala sporturilor Dinamo a găz
duit duminică dimineața meciul 
de lupte libere dintre echipa de 
tineret a țării noastre și selecțio
nata R.S.S. Ucrainene. Luptă
torii oaspeți au repurtat victoria 
cu scorul de 4,5—2,5.

Reprezentanții noștri 
ia campionatele mondiale 
de tenis de masă

BASCHET feminin: Progresul 
București — Voința Brașov 
37—45, Constructorul București — 
Știința Cluj 69—39, Rapid Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș 
61—44, Voința București — Știin
ța București 47 —64, Știința Con
stanța — Voința Oradea 49—38.

Cupa Voința" 
la ciclism
//.

DINAMO BUCUREȘTI 
INTA CLUJ 1—2 (1—2).
golurilor : 
Adam (19’) 
filă (14’) — 
intru : Al.

RAPID — PETROLUL 1—0 (0-0). 
A înscris I. Ionescu — din 11 m. 
(65’). Arbitru S. Nicolau (Con
stanța). Stadion „23 August", Spec
tatori : circa 15 000.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
PROGRESUL 1—0 (1—0). A înscris: 
Gane (19’). Arbitru : Alexander 
Gaidarov (Bulgaria). Spectatori : 
8 000.

U.T. ARAD — STEAUA 5—2 (2—1). 
Autorii golurilor: Tîrlea (18’ și 25’), 
Donciu (37’g Igna (53’), Comisar 
(63’), pentru U.T.A. ; Voinea (7’), 
Crăiniceanu (89') pentru Steaua. Ar
bitru : Stoian Ciomakov (Bulgaria). 
Spectatori : 12 000.

DINAMO PITEȘTI — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 4—1 (2—0). Autorii go
lurilor: Stoenescu — din 11 m (22’), 
Turcan (37’ și 64’), Naghi (84’) pen
tru piteșteni ; Onea (67’) pentru 
craioveni. Arbitru : P. Sotir (Me
diaș). Spectatori : 14 000.

CLASAMENTUL

VIITOARE

Rapid
Buc

18 11 4 3 24:10 26
Dinamo 18 10 3 5 31:17 23
Steagul roșu 18 fl 4 5 22:11 22
Steaua 18 8 5 5 27:17 21
U.T.A. 18 6 6 6 24:29 18
Petrolul 18 7 3 8 22:17 17
Dinamo Pitești 18 6 5 7 25:23 17
Crișul 18 5 7 6 14:16 17
Știinta Cțuj 18 6 4 8 25:28 16
C.S.M.S. 18 6 4 8 17:25 16
Farul 18 6 4 8 17:26 16
Minerul 18 6 3 9 18:27 15
Știința Craiova 18 6 3 9 20:32 15
Progresul 18 4 5 9 15:23 13

ETAPA
Steaua—Steagul roșu, Progresul- 

Crișul, Știința Cluj—Dinamo Pi
tești, C.S.M.S.—U.T.A., Farul—Ra
pid, Petrolul—Minerul. Știința 
Craiova—Dinamo București.

Duminică a părăsit Capitala 
plecînd în Iugoslavia Iotul re
prezentativ de tenis de masă al 
R. P. Romîne, care va participa 
la campionatele mondiale de la 
Ljubljana (15—25 aprilie). Echi
pa masculină este alcătuită din 
Radu Negulescu, Dorin Giurgiu- 
că, Adalbert Rethi, Gheorghe 
Cobîrzan și Gelu Păun, iar cea 
feminină din Maria Alexandru. 
Ella Constantinescu, Eleonora 
Mihalca și Viorica Ivan. Debu
tează cu acest prilej, într-o com
petiție de anvergură, Viorica 
Ivan, în vîrstă de 15 ani, elevă la 
școala medie nr. 93 din Bucu
rești, și Gelu Păun, elev în clasa 
a X-a a școlii medii nr. 37 din

Duminică, pe șoseaua Bucu- 
rești-Ploiești (varianta Buftea), 
de-a lungul a 100 km s-a dispu
tat a doua etapă a competiției de 
ciclism „Cupa Voința”. Pentru ca 
întrecerea să fie mai dinamică, 
membrii lotului republican au 
acordat un handicap de 4' celor
lalți participanți. Victoria a reve
nit lui Gh Moldoveanu (lotul 
R.P.R.) cu timpul 2h 36T3”, care 
și-a învins la sprint colegul de 
echipă I. Ardeleanu. Au urmat 
în clasament G. Moiceanu (Iotul 
R.P.R.) - 2h36’37”, I. Braharu 
(lotul R.P.R.) 2h36’38", Rîndașu 
(Voința Ploiești) — același timp 
etc.

PESTE hotare
CAMPIONATUL EUROPEAN 

FEROVIAR DE ȘAH
MECIURI DE FOTBAL

diștii au cîștigat greu și numai da
torită unei greșeli (singura de alt
fel!) a lui Hălmăgeanu. Masivul fun
daș central al ploieșteniloi a atins 
mingea cu mîna în propriul careu. 
Lovitura de la 11 m a fost executa
tă cu precizie de Ion Ionescu șl... 
Rapid a cîștigat meciul. Nu trebuie 
omis însă faptul că ploieștenii ar fi 
putut egala cu 5 minute înainte de 
final. In acel moment, la o înghe
suială în careul rapidiștilor, mingea 
era gata-gata să treacă linia porții. 
Dar Năsturescu, printr-un salt acro
batic, a respins-o cu capul.

în cuplajul din Capitală au evo
luat majoritatea selecționabililor în 
lotul reprezentativ. Deziluzia specta
torilor față de 
a fost deci cu atît 
mult 1 De nenumărate 
din cele 4 echipe

calitatea meciurilor 
mai mare. Mai 

ori jucători 
nu s-au abținut

fie de a vocifera la deciziile arbi
trilor, fie de a căuta ca, prin ges- 

. turi... teatrale, să inducă în eroare 
pe conducătorii de joc. Au abundat 
de asemenea, duritățile, întîrzierile 
în repunerea mingii în joc, degajă
rile în tușă, uneori chiar și pînă în 
mijlocul tribunelor. Printre autorii 
unor astfel de fapte au fos» Haidu, 
Pîrcălab, Al. Vasile, dr. Georgescu, 
Dan, Badea, Florea, Năsturescu, Co- 
dreanu. Toate acestea nu fac de
cît să pună sub semnul Incertitudi
nii seriozitatea cu care jucătorii pri
vesc meciurile, temeinicia cu care 
antrenorii, conducerile cluburilor 
respective se ocupă de educația 
sportivilor. Cazuri de acest fel se 
repetă ; indisciplinații sint în gene
ral aceiași. De ce nu se iau măsuri 
mai hotărîte pentru înlăturarea unor 
astiei de situații ?

Ion DUMITRIU

în orașul Kecskemet (R. P. Un
gară) a început a 6-a ediție a campio
natului european de șah al echipelor 
feroviare. Echipa R. P. Romîne, forma
tă din Mititelu, Stanciu și Rusenescu, 
a obținut în preliminarii trei victorii: 
1,5—0,5 cu R. P. Polonă, 2—0 cu Bel
gia și 1,5—-0,5 cu Elveția. Alte rezul
tate: R. P. Ungară — Franța 1—l, 
R. S. Cehoslovacă — Finlanda 2—0, 
R. P. Bulgaria — R. D. Germană 2—0, 
Danemarca — Norvegia 1—1, Belgia — 
R. P. Polonă 1—1.

NOU RECORD 
LA ARUNCAREA

MONDIAL 
GREUTĂȚII

concurs atletic 
Station (Texas),

ț *
P.S.— Corespondentul nostru pen

tru regiunea Maramureș ne-a trans
mis că la meciul Minerul Baia 
Mare—Farul, jucătorii băimăreni, în 
frunte cu Sasu, au avut atitudini 
ireverențioase față de arbitru întru- 
cît acesta nu le-ar fi acordat o lo
vitură de la 11 m...

■

In ciuda aparențelor, mingea nu se va opri In plasâ, cl va trece paralel 
cu cadrul ] ......................... ..porții lui Moguț. (Fază din meciul Dinamo București—Știința

Cluj) Foto : Gh. Amuza

Cu prilejul unui 
desfășurat la College 
Randy Matson a stabilit un nou re
cord mondial Ia aruncarea greutății cu 
performanța de 20,70 m. Recordul 
precedent, deținut de Dallas Long, era 
de 20,68 m. Randy Matson are înălți
mea de 2 m și cîntărește 114 kilo
grame.

• Meciul de șah dintre marii maeștri 
Boris Spasski și Paul Keres a continuat 
la Riga cu partida a 3-a, în care pri
mul a jucat cu piesele albe. Partida 
s-a întrerupt la mutarea 41 cu șanse 
de cîștig de partea lui Spasski. Deo
camdată, scorul este 1,5—0,5 în fa
voarea lui Keres.

ÎN CATEGORIA B
Seria I: C. F. R. Pașcani — 

Chimia Făgăraș 2—1 ; Știința 
București — Metalul București 
3—2 ; Poiana Cîmpina — Trac
torul Brașov — amînat; Dinamo 
Bacău — Flacăra 
Știința 
1-1; 
Unirea 
Roșiori
3—0. în clasament, după 17 eta
pe, conduce Siderurgistul cu 22 
puncte.

Moreni 2—1 ;
Galați — Siderurgistul 

Constructorul Brăila — 
Rm. Vîlcea 1—0 ; C.F.R.
— Metalul Tîrgoviște

Seria a Il-a : Vagonul Arad — 
Recolta Cărei 2—1 ; Gaz Metan 
Mediaș — A. S. Cugir 2—0 ; Mi
nerul Lupeni — Jiul Petrila 
1—1 ; Clujeana — C.S.M. Reșița 
0—0 ; A.S.A. Tg. Mureș — Săt- 
măreana 2—0 ; C.F.R. Timișoara 
— Știința Timișoara 0—1 ; Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii — 
C.S.M. Sibiu 2—0. Pe primul loc 
în clasament se află 
Sîrmei 
puncte.

Industria
Cîmpia Turzîi, cu 23

Selecționatele 
gliei și Scoției au 
2—2 (2—1) meciul disputat pe stadio
nul Wembley din Londra, în cadrul 
campionatului britanic. Au marcat R. 
Charlton și Greaves pentru gazde, Law 
și Sain John pentru oaspeți. Jocul a fost 
urmărit de 100 000 de spectatori.

în primul meci al finalei „Cupei 
campionilor Americii de Sud“ la fotbal, 
formația argentineană Independiente a 
învins echipa Penarol Montevideo 
cu scorul de 1—0 prin punctul înscris 
în minutul 83 de interul dreapta Ber- 
nao. Jocul s-a disputat în nocturnă, pe 
stadionul Avellaneda, în prezența a 
peste 80 000 da spectatori. Penarol a 
jucat în ultimele 18 minute fără inte
rul stînga Sașia, eliminat de pe teren 
pentru joc brutal. Meciul retur va avea 
loc la 12 aprilie la Montevideo.

de fotbal ale An- 
terminat nedecis:

• Meciurile disputate în ziua a doua 
a finalei „Cupei campionilor europeni” 
la polo pe apă s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate; Pro Recco (Ita
lia) — Dinamo Magdeburg 5—4 (1—2, 
1—0, 2—0, 1—2); Partizan Belgrad — 
N.C.A.G. Moscova 6—2 (0—1, 2—0, 
3—0, 1—1). în clasament conduc Par
tizan Belgrad și Pro Recco cu cîte 4 
puncte fiecare.

• La Innsbruck, echipele de box ale 
Austriei și Franței s-au întîlnit într-un 
meci de verificare în vederea campio
natelor europene de la Berlin. Victoria 
a revenit pugiliștilor francezi cu 6—4. 
Cei mai buni boxeri francezi au fost 
Cotot și Verard.

• Învingînd echipa Marocului eu 
30—8 (13 4), selecționata Franței s-a 
calificat pentru finala „Cupei țărilor 
latine" la handbal (masculin). Cealaltă 
finalistă este echipa Spaniei, care a în
trecut cu 22—10 (9—1) reprezentativa 
Portugaliei.

• Meciul internațional masculin de 
baschet dintre echipele studențești ale 
Franței și R. P. Polone, disputat pe 
stadionul Charlety din Paris, s-a înche
iat cu scorul de 54—51 în favoarea 
sportivilor francezi.

(Agerpres)
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Acțiunile agresive ale S.U.A. față de Vietnam |n memoria victimelor

stîrnesc indignare în întreaga lume
fascismului
Solemnități la Oswiecim, Buchenwald și Dachau

• „Guvernul sirian sprijină lupta 
Justă pe care poporul vietnamez o 
duce împotriva guvernului marione
tă din Vietnamul de sud șl a inter- 
venționiștilor străini" — a declarat 
Walid Taleb, ministru de stat pentru 
problemele prezidențiale și ministrul 
ad-interim al afacerilor externe al 
Siriei. Guvernul Siriei, a subliniat 
ministrul, se alătură protestului ve
hement al tuturor popoarelor și de
clară cu hotărîre că continuarea 
războiului în Vietnam încalcă drep
tul poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta și reprezintă o 
primejdie pentru pacea din întrea
ga lume".

Marii Britanii, H. Wilson, în care se 
subliniază că agresiunea din Indo
china primejduiește pacea din în
treaga lume. Ea cere guvernului să 
insiste pentru retragerea trupelor a- 
mericane din Vietnam.

• Asociația studenților indonezieni 
care studiază in Olanda a dat 
blicității o 
retragerea 
Vietnamul 
americane
sud-estul Asiei.

declarație în care 
trupelor americane 
de sud și a flotei a 
din golfurile țărilor

Nou atac împotriva
R. D. Vietnam

pu- 
cere 
din
7-a 
din

• Peste 8 000 de demonstranți 
s-au adunat la 10 aprilie în piața 
din lața clădirii Organizației Națiu
nilor Unite din New York pentru a 
protesta împotriva politicii guver
nului S.U.A. în Vietnam.

Declarația unui 
senator american

vest a provinciei 
D. Vietnam și insu- 
Con Co aparținînd

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — în 
ziua de 11 aprilie a.c., în cadrul săp- 
tămînii internaționale a solidarității 
mișcării de rezistență, la Oswiecim, 
(Auschwitz), unde au pierit 4 mi
lioane de victime ale barbariei fas
ciste, a avut loc comemorarea a 20 
de ani de la eliberarea lagărului de 
către armata sovietică.

Au sosit la Oswiecim reprezen
tanți ai foștilor deținuți din 18 țări 
europene. Comitetul foștilor deținuți 
antifasciști din țara noastră este re
prezentat de tov. Anton Tatu Jianu.

în cuvîntarea sa, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, Jozef Cyrankiewicz, fost deți
nut în lagărul de la Oswiecim, a 
făcut un istoric al luptei popoare
lor împotriva barbariei hitleriste.

tului foștilor deținuți antifasciști din 
R. P. Romînă, a participat tov. Con
stantin Țiulescu.

A luat cuvîntul Hermann Matern, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., după care au vorbit mai 
mulți reprezentanți ai delegațiilor 
străine.

BONN 
chau, în 
avut loc 
20 de ani de la eliberarea deținuți- 
lor din lagărul de concentrare na
zist din această localitate. în lagărul 
de la Dachau au pierit 30 000 de oa
meni din 38 de țări. Foștii depor
tați, care au luat parte la festivi
tate, au depus coroane de flori în 
memoria celor dispăruți.

ii (Agerpres). — La Da- 
apropiere de Miinchen, au 
festivitățile comemorării a

• Studenții mexicani au organi
zat la Universitatea națională un 
miting de protest împotriva agresiu
nii americane în Vietnam. Pârtiei- 
panții la miting au cerut să se pună 
capăt atacurilor aeriene asupra teri
toriului R. D. Vietnam și să fie re
trase trupele americane din Vietnam.

• Reprezentanții „Comitetului ce
lor 100" din Anglia au trimis o scri
soare deschisă primului ministru al

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Senatorul E. Gruenning (democrat 
din partea statului Alaska), a de
clarat că bombardamentele aviației 
americane pe teritoriul R. D. Viet
nam „nu vor putea aduce pacea în 
Vietnam", și a cerut „să se pună ca
păt bombardamentelor asupra Viet
namului de nord". Arătînd că în 
Vietnamul de sud are loc un război 
civil, senatorul a subliniat că Sta
tele Unite sînt acelea care au adus 
agresiunea în Vietnam.

HANOI 11 (Agerpres).— Colone
lul Han Van Lau, șeful misiunii de 
legătură a înaltului comandament 
al Armatei Populare Vietnameze, a 
adresat Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam o scrisoare în care se arată că 
avioane militare americane și nave 
ale flotei a șaptea a S.U.A. au ata
cat la 11 aprilie mai multe regiuni 
din partea de 
Nghe An din R. 
lele Ho Mat și 
R. D. Vietnam.

în scrisoare se menționează că în 
timpul atacului asupra insulei Con 
Co, artileria antiaeriană a Armatei 
Populare a R. D. Vietnam a dobo- 
rît un avion american. Intensifica
rea actelor de război ale S.U.A. 
face ca „situația din această regiu
ne să fie foarte periculoasă", arată 
scrisoarea, cerînd ca S.U.A. „să 
înceteze de îndată aceste acțiuni, 
să respecte și să îndeplinească cu 
strictețe acordurile 
din 1954 cu privire la

BERLIN 11 (Agerpres). — Du
minică a avut loc la Buchen
wald solemnitatea consacrată împli
nirii a 20 de ani de la eliberarea de- 
ținuților din lagărul de concentrare 
nazist din acest oraș. La mitingul, 
care s-a desfășurat în careul de a- 
pel al lagărului, au participat peste 
25 000 de persoane, printre care 
3 000 din Republica Federală Ger
mană. Au fost prezenți delegați ai 
organizațiilor foștilor deținuți, so
siți din 19 țări. Din partea Comite-

A 14 a Conferință
Pugwash

Corespondență din Paris

A

îngrijorarea și protestul
opiniei publice franceze

Diverse personalități franceze, cu care am avut prilejul să discut 
în aceste zile, și-au exprimat opinia lor în legătură cu situația din 
Vietnam, pronunțîndu-se pentru încetarea acțiunilor agresive 
S.U.A., pentru înfăptuirea acordurilor semnate 
privire la Indocfiina.

ale 
în 1954 la Geneva cu

de la Geneva 
Vietnam".

de alegeri li- 
Par- 

fiecare 
încălcat 

zădărnici

Ciocniri la frontiera
indo-pakistaneză

Pastorul protestant Maurice Voge, 
președintele Asociației de prietenie 
lranco-vietnameze, ne-a declarat ur
mătoarele : „Consider că acțiunea 
intervenționiștilor americani față de 
populația din nordul cît și față de 
cea din sudul țării sînt nejuste și 
crude. Această acțiune a luat forma 
unui război contrar dreptului interna
țional, acțiune de o gravitate excep
țională, care cuprinde pericole pen
tru omenire. Statele Unite, a conti
nuat el, nu pot obține o victorie mi
litară deoarece un popor decis să-și 
apere libertatea nu poate fi înfrînt. 
Ele vor trebui într-o bună zi să re
nunțe la aventura lor care trezește 
indignare în lumea întreagă".

Jaques Madaule, președintele Co
mitetului național al scriitorilor din 
Franța, scriitor catolic cunoscut, 
membru in conducerea mișcării pen
tru pace din Franța și în Consiliul 
Mondial al Păcii, a spus : „Situația 
din Vietnam mă preocupă mult, ca 
și pe toți oamenii iubitori de pace 
din Franța. Simpatia noastră este a- 
lături de poporul vietnamez carc-și 
apără independența. Situația provo
cată de agresiunea S.U.A. stîrnește 
neliniște și vii proteste pe plan inter
național. Există toate motivele pentru 
ca opinia publică franceză să fie și

ea neliniștită, 
acum este de 
dul cel mai evident dezaprobarea și 
indignarea față de agresiunea Sta
telor Unite. Agresiunea americană în 
Vietnam este nu numai criminală, 
dar și stupidă, ea amenință coexis
tența pașnică între țările cu orînduiri 
sociale diferite"

Henri Caillavet, fost membru în 
cabinetul Mendăs France, care a ne
gociat în 1954 acordurile de la Ge
neva, ne-a împărtășit de asemenea 
părerea sa : „Am participat ca mi
nistru în guvernul Mendds France la 
studierea și elaborarea acordurilor 
de la Geneva. Cînd recitim acordu
rile reiese clar că S.U.A. le-au încăl
cat din punct de vedere juridic și 
faptic. Ele au violat aceste a- 
corduri și prin atitudinea lor poartă 
răspunderea pentru evenimentele 
tragice care îndoliază sud-estul Asiei 
și in special Vietnamul". Interlocuto
rul nostru reamintește apoi că acor
durile de la Geneva prevedeau că 
paralela 17 este o linie de demarca
ție provizorie și nu are valoare de 
separare teritorială ; ele stipulau să 
nu existe în Vietnam nici o bază 
străină sau trupe străine, ca acea
stă țară să nu primească ajutor 
militar direct sau indirect, prevăzînd

Ceea ce se impune 
a se manifesta in mo

totodată organizarea 
bere pentru reunificarea țării, 
tea americană a nesocotit 
din aceste prevederi, le-a 
sau a acționat pentru a 
înfăptuirea lor.

Este necesar, ne-a declarat el în 
încheiere, să se lase vietnamezilor 
înșiși grija de a defini politica pe 
care o vor în tara lor.

Ziare de cele mai diferite orientări 
din Franța continuă să reflecte preo
cuparea față de evoluția periculoasă 
ce o poate lua „escalada" S.U.A. în 
Vietnam. „Le Populaire", organ al 
S.F.I.O., își exprimă îngrijorarea că 
prin atacurile 
namului de 
nou pas în 
nam și spre

> ieșe astfel, 
dubla escaladă a războiului din 
Vietnam devine tot mai periculoasă 
pentru întreaga lume. Să sperăm că 
bunul simț și rațiunea vor sfîrși prin 
a învinge înainte de a fi prea tîrziu".

La rîndul său, ziarul catolic „La 
Croix", criticînd amestecul american 
în Vietnamul de sud, scrie

1 prezintă un pericol pentru 
omenirii.

,,Le Monde Diplomatique", 
niind gravitatea situației din Viet
nam, scrie : „Vrem nu vrem, există 
azi o opinie internațională ce judecă 
statele după actele lor..."

La rîndul săn ziarul „L’Humanită" 
scrie că „agresiunea americană îm
potriva Vietnamului stîrnește indig
narea și neliniștea oamenilor iubitori 
de pace și libertate 
lume".

„La Nation", oficios 
guvernamental U.N.R., 
gajamentui S.U.A. de a continua răz
boiul din Vietnam, scrie că în fața 
acestei hotărîri „prietenii" sînt în 
drept de a întreba totuși S.U.A., ca 
odinioară Cicero pe Catilina : „quo- 
usque tandem ?" (pînă cînd ?).

aeriene asupra Viet- 
nord s-a lăcut un 
războiul din Viet- 

extinderea lui. „Re- 
observă ziarul, că

că el 
viitorul

subli-

din întreaga

al partidului 
comentînd an

Al. GHEORGHIU

COMENTARIUL ZILEI

SHUNTO" 1965
Și anul acesta s-a întîmplat la 

fel. De undeva dinspre mările su
dului, vîntul a adus adierea abia 
simțită a primăverii. Vișinii au dat 
in floare. Și ca un ecou, pe întreg 
cuprinsul țării au izbucnit primele 

'greve. Milioane de oameni, purtînd 
pe cap „hachimaki-uri" (tradiționa
lele banderole de pînză pe care 
sînt scrise revendicările lor),
inundat străzile. „Shunto" (lupta de 
primăvară) 1965 a început.

De 11 ani, cuvîntul „Shunto

au

a 
intrat statornic în tradiția proleta
riatului japonez. Pentru prima dată 
in 1954, opt sindicate japoneze au 
ales anotimpul in care înfloresc 
vișinii pentru a organiza grevele 
coordonate ale celor 700 000 de oa
meni ai muncii din industria minie
ră, energetică, chimică și de la căi
le ferate. De atunci, primăvara în 
„țara soarelui răsare" se caracte
rizează prin puternice demonstra
ții și greve ale oamenilor muncii. 

Frontul „ofensivei de primăvară" 
sra lărgit an de 
comitetului unit, 
te reprezentanți 
uniuni, sindicale, 
primăvară de 
6 700 000 oameni 
176 sindicate de ramură. în frun
tea acțiunilor revendicative se află 
și acum Consiliul general al sin
dicatelor ’ ' .
cea mai mare centrală sindicală 
din tară. Ea conduce mitingurile, 
grevele și demonstrațiile care au

an. La chemarea 
din care fac par
ai mai multor 

în această a 1 l-a 
luptă au răspuns 

ai muncii, din

din Japonia (Sohyo)

25 februarie și care 
pînă la sfîrșitul a-

început la 
vor continua 
cestei luni. Prima etapă a ofensi
vei. marcată de mitinguri în între
prinderi, s-a încheiat la 17 mar
tie. Atunci în întreaga țară s-au 
declarat greve între 2 și 24 de 
ore

Semnalul l-au 
locomotivă de 
principale ale tării. Timp de două 
ore, circulația feroviară de pe nu
meroase trasee a fost paralizată. 
I-au urmat 2 000 000 de lucrători 
d,in telecomunicații, din industria 
minieră, cît și profesori din șco
lile medii. La Tokio, Osaka, Kita—■ 
Kiusiu au avut loc mari mitinguri.

Așa cum s-a stabilit la congre
sul extraordinat al Sohyo ți
nut la începutul lui martie, obiecti
vul principal al acțiunilor revendi
cative din această primăvară îl 
constituie „obținerea unor salarii 
la nivelul țărilor dezvoltate din 
Europa". Lucru explicabil, căci rit
mul înalt de dezvoltare a indus
triei realizat de-a lungul mai mul
tor ani și înalta productivitate a 
muncii obținută au dus la crește
rea beneficiilor trusturilor, 
nt-au îmbunătățit situația mun
citorilor japonezi; Aceștia con
tinuă să sufere de pe urma șoma
jului. Dar nu numai atît. Munci
torii japonezi primesc un salariu 
de două ori și jumătate mai mic, 
de pildă, decît cei vest-germani, 
chiar în acele ramuri în care Ja-

dal mecanicii de 
la șase depouri

dar

ponia a atins productivitatea mun
cii din R.F.G. în întreprinderile 
industriei ușoare, de exemplu, sa
lariul unei muncitoare calificate 
reprezintă a 6-a parte din sa
lariul unei muncitoare americane, 
pentru o muncă echivalentă și este 
de 2—3 ori mai mic decît al 
unei lucrătoare din Europa occi
dentală.

Comitetul unit al luptei de pri
măvară cere majorarea salariului 
cu 25 la sută și fixarea unui mini
mum de salariu unic și garantat 
pe întreaga țară. Pe această cale 
s-ar remedia, de pildă, sistemul de 
esență paternalistă, răspîndit în 
întreprinderile japoneze, potrivit 
căruia muncitorul primește o mare 
parte a salariului sub forma unor 
„gratificații". Participarea ja greve 
sau la alte acțiuni revendicative 
atrage însă după sine pierderea 
automată a acestei părți a sala
riului.

O altă 
teferă la 
aplicate 
neri. în 
larizare 
rul sub

cerință a sindicatelor se 
înlăturarea discriminărilor 

față de muncitorii ti- 
baza sistemului de sa- 
din , Japonia, muncito-,

30 de ani primește. | 
.un salariu mai redus decît co- 

. legii săi mai, în vîrstă. Acesta 
este poale unul din motivele pentru 
care pe piața muncii din această 
țară a crescut foarte mult, în ulti
mul timp, cererea de tineret. 
Statisticile arată că unui ab
solvent de școală îi revin acum

NEW DELHI 11 (Agerpres). — 
Agențiile de presă informează că 
de-a lungul frontierei de est dintre 
India și Pakistan, în regiunea de
șertului Kutch, s-au produs ciocniri 
între trupele indiene și pakistaneze. 
Bilanțul incidentului, relatează a- 
genția France Presse, este de 34 
morți și patru prizonieri, de partea 
pakistaneză, și doi morți, trei răniți 
și patru dispăruți de partea indiană.

Agenția Reuter relatează că la 
Caraci s-a anunțat că Pakistanul 
propune organizarea unor tratative 
urgente cu India pentru 
capăt incidentelor care au 
tre India și Pakistan.

La Delhi, primul ministru 
Lal Bahadur Shastri, a avut o în
trevedere cu ministrul apărării ,Y. B. 
Chavan și cu alte oficialități pentru 
a discuta situația creată la fron
tiera cu Pakistanul.

ROMA 11 (Agerpres). — La 11 a- 
prilie la Veneția au început lucră
rile celei de-a 14-a conferințe Pug
wash, privind colaborarea științifi
că și dezarmarea. La conferință, ale 
cărei lucrări vor dura 6 zile, parti
cipă oameni de știință de seamă din 
diferite țări ale lumii.

Conferința a început printr-o șe
dință plenară în cadrul căreia s-a 
dat citire mesajului de salut adre
sat de secretarul general al O.N.U., 
U Thant. Apoi lucrările conferinței 
au continuat în cadrul celor cinci 
grupuri de lucru. La ședințele în
chise ale acestora vor fi dezbătute 
problemele colaborării internaționa
le în domeniul științei, ale dezvol
tării științei în țările aflate în curs 
de dezvoltare, problema creării de 
institute internaționale de cercetări 
științifice și- -problemele dezarmării.

a pune 
loc în-

indian,

A

încetarea din viață 
a lui Go Sin-și

PEKIN 11 (Agerpres). — Go Sin-și 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, a în
cetat din viață, după o grea sufe
rință.

SCURTE ȘTIRI
PNOM PENH. După cum anunță a- 

genția de știri cambodgiana, un număr 
de avioane, venind din Tailanda, au 
împrăștiat deasupra regiunii Battam- 
bang, în provincia Pailin, pulbere 
toxică. Din cauza acesteia s-au înregis
trat două victime. Mai mulți locuitori 
s-au îmbolnăvit.

BELGRAD.; Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, a plecat la 
11 aprilie spre Algeria unde va face o 
vizită oficială de 8 zile.

BONN. Cea de-a 12-a divizie blin
dată a Bundeswehrului a fost pusă 
sîmbătă Ia dispoziția comandamentului 
N.A.T.O. în 1955, cînd a fost inclusă 
în N.A.T.O., R.F.G. și-a asumat obligația 
ca în decurs de zece ani să pună la 
dispoziția comandamentului acestui

cîteva locuri vacante, în timp ce 
persoanele trecute de 35 de ani 
reprezintă în întreprinderile mo
derne, doar 6 la sută din cei an
gajați într-un an. Asigurarea unui 
salariu minim interesează atît ti
neretul, cît și muncitorii în vîrstă 
periclitați de concedierea prema
tură.

Printre revendicările
i japoneze se află și 

dreptului la grevă.
> 1948 acest drept a 

zat funcționarilor și 
muncii din întreprinderile

• stat și comunale, iar în 1963 tri- 
I bunalul suprem a adoptat hotărî-
- rea de a-i trage la răspundere pe

nală pentru orice fel de activitate 
grevistă. Infruntînd însă rigorile le-

: gii, muncitorii și funcționarii din 
întreprinderile și instituțiile de stat 

t se situează și în ofensiva din a- 
, ceastă primăvară în primele rin-, 
i duri.
i în lupta proletariatului japonez, 
I revendicările economice se îmbină
> cu revendicări politice. în aceste 
r zile se desfășoară acțiuni de masă
> care vor culmina în ziua de 20 a-
> prilie cu un mare miting la Tokio 
i împotriva tratativelor japono-sud-

coreene îndreptate spre crearea 
unui nou bloc militar în Asia de 

î nord-est, împotriva prezenței sub- 
r marinelor americane în porturile
- japoneze și îndeosebi împotriva
• agresiunii S.U.A. în Vietnam — 
‘ care îngrijorează profund poporul

japonez.
; în „(ara soarelui răsare", valuri 
întregi de muncitori inundă străzile 
pentru a participa la noi mitinguri 
și demonstrații. „Ofensiva de pri
măvară" continuă.

Radu BOGDAN

sindicatelor 
asigurarea 
încă din 
fost reiu- 
oamenilor 

de

pact militar 12 divizii instruite și înar
mate.

PEKIN. Duminică după-amiază, vi- 
cepremierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Lu Din-i, a primit delegația 
de lucrători ai Agenției Romine de Pre- 
să-Agerpres, condusă de Andrei Vela, 
director general al agenției, oare se află 
în vizită în R.P. Chineză, și a avut o 
convorbire prietenească.

DJAKARTA. Potrivit unui decret al 
guvernului indonezian 18 mari hoteluri 
din insulele lava și Bali au fost națio
nalizate.

GENEVA. Sîmbătă s-au încheiat la 
Geneva lucrările celei de-a 8-a Confe
rințe extraordinare a țărilor exporta
toare de petrol, care fac parte din or
ganizația O.P.E.C. Conferința a 
aprobat un nou statut al organizației și 
l-a numit pe reprezentantul Arabiei 
Saudite, Fahd al-Khayyal, în funcția de 
președinte al Consiliului guvernatorilor.

KARACI. Președintele Pakistanului, 
Ayub Khan, care a făcut o vizită în 
Uniunea Sovietică, s-a înapoiat dumi
nică la Karaci.

CARACAS. Președintele Venezuelei, 
Raul Leoni, a anunțat că a luat „o se
rie de măsuri speciale", între care ares
tarea unor lideri politici, pentru a pre
veni o presupusă lovitură de stat. Leoni 
a declarat că „guvernul controlează si
tuația din țară și că măsurile adoptate 
urmăresc prevenirea unor greșeli ma
jore".

BANDUNG. La 11 aprilie s-a des
chis la Bandung sesiunea ordinară a 
Adunării Populare Consultative provi
zorii a Republicii Indonezia — orga
nul legislativ suprem al țării. Cu acest 
prilej președintele Sukarno a rostit o 
cuvîntare.

ANKARA. Artistul emerit David 
Ohanesian a cîntat într-o serie de spec
tacole cu opera „Aida", pe scena 
Operei de Stat din Ankara. La specta
cole au asistat primul ministru, Suat 
Hayri Urgiiplii, miniștri, funcționari 
superiori, oameni de cultură, ziariști, 
membri ai corpului diplomatic. Barito
nul romîn s-a bucurat de un binemeri
tat succes.

CIUDAD DE MEXICO. Aproxima
tiv 10 000 de elevi de la școlile nor
male rurale din Mexic, care se află în 
grevă, au cerut Ministerului Educației 
să dispună sporirea 
alimentație acordate 
află în internate.

alocațiilor pentru 
elevilor care se

CHICAGO. Actrița 
nema Linda Darnell 
din viață, în urma unor grave arsuri 
suferite într-un incendiu.

americană de ci- 
a încetat sîmbătă
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