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PRIMĂVARA

Vine primăvara I Ieri în parcul Herâstrâu din Capitală Foto : Gh. Vințilă

Primăvara se face simțită în toată țara. 
O dată cu încălzirea timpului și zvîntarea te
renului, vor începe lucrările agricole. Urmează 
să se facă îngrijirea culturilor de toamnă, să 
se semene suprafețe mari de mazăre, sfeclă, 
plante furajere, cereale păioase de primăvară, 
iar mai tîrziu cu floarea soarelui, porumb și 
cartofi. Se desfășoară importante acțiuni în 
legumicultură, pomicultură și viticultură.

Este bine cunoscut faptul că efectuarea lu
crărilor agricole de primăvară la timpul optim 
și la un nivel agrotehnic înalt constituie facto
rul hotărîtor pentru obținerea unor recolte 
mari la toate culturile. De aceea, activitatea 
desfășurată de consiliile agricole, uniunile 
cooperatiste, de către toți oamenii muncii de 
la sate trebuie să fie subordonată realizării 
acestui important obiectiv.

In acest an, în fața oamenilor muncii din 
agricultură stau sarcini mari, concretizate în 
planul de stat care prevede creșterea pro- , 
ducției globale cu 5,8 la sută față de anul 
precedent care, după cum se știe, a fost un 
an agricol bun. Trebuie arătat că există toate 
posibilitățile și resursele pentru atingerea 
acestui obiectiv. Pe ogoare vor lucra în 
plus 6 400 tractoare, 3 800 semănători meca
nice, 4 700 combine pentru cereale, 3 500 ma
șini de împrăștiat îngrășăminte, care vor da 
posibilitate ca lucrările agricole să se facă 
intr-un timp mai scurt și la un nivel superior. 
Agricultura va primi 580 000 tone îngră
șăminte chimice și cantități sporite de insec- 
♦ 'ngicide. De asemenea, dispunem de mari 

■rafețe amenajate în vederea irigării. In 
1 _s, în această primăvară, condițiile natu
rale sînt prielnice obținerii unor producții 
bune. Precipitațiile abundente din toamnă și 
iarnă au făcut ca apa să pătrundă la o mare 
adîncime, constituind o prețioasă rezervă pen
tru plante. Stratul uniform de zăpadă care a 
persistat în tot cursul iernii, in cea mai mare 
parte a țării, a ferit semănăturile de toamnă 
de geruri Culturile se prezintă bine, avînd o 
densitate normală și o înfrățire bună.

Faptul că agricultura dispune de o bază 
tehnică materială mai puternică, iar pămîntul 
a acumulat cantități mai mari de apă decît 
în anii trecuți nu trebuie să creeze o stare de 
liniștire. Din contră, beneficiind de această 
situație trebuie depuse eforturi înzecite pen
tru obținerea unor recolte superioare.

La recenta plenară a Consiliului Superior 
al Agriculturii au fost dezbătute pe larg toate 
aspectele activității în campania agricolă de 
primăvară și au fost stabilite măsuri cores
punzătoare. Organele agricole, gospodăriile de 
stat, stațiunile de mașini și tractoare, coope
rativele agricole trebuie să-și cunoască sar
cinile pînă in cele mai mici amănunte. în 
f «care unitate planurile operative de muncă

’buie adaptate situației existente, orientate 
pă mersul vremii, astfel ca lucrările de pri

măvară să se execute repede.
Ce trebuie întreprins in această perioadă ?
Una dintre cele mai importante lucrări de 

executat o constituie îngrijirea semănăturilor 
de toamnă. O dată cu topirea zăpezilor se 
ivește și pericolul băltirii apelor pe semănă
turi, ceea ce poate duce la asfixierea plan
telor și. deci, la compromiterea semănăturilor 
de toamnă de pe terenurile respective. In 
acest sfîrșit de iarnă pericolul băltirii apelor 
este mult mai mare decît în anii precedenți. 
In majoritatea regiunilor a început topirea 
zăpezilor. Pămîntul fiind îmbibat cu apa 
ploilor de toamnă și a zăpezii abundente 
topite nu mai primește prisos de umezeală. 
Acest lucru a devenit deja evident în regiu
nile București, Argeș și-Ploiești unde, o dată 
cu începerea topirii zăpezii, apa a început să 
băltească pe mulle semănături Pericolul stag
nării apeloi este ma:e și in regiunile Banat și 
Crișana. De aceea, se impune ca, incă din aces-

PREȘEDINTELE SFATULUI
9

p
gospodar
al comunei

I 
I
I
I
I
I 
I

Activitatea edllitar-gospodărească menită să con
tribuie la crearea de condiții civilizate de trai consti
tuie o preocupare majoră a populației localităților ru
rale Un rol hotăritor în această direcție are statul 
popular comunal, președintele comitetului executiv al 
acestuia. Tocmai de aceea, desemnîndu-i drept can
didați în apropiatele alegeri, cetățenii susțin din toată 
inima candidatura a numeroși dintre actualii președinți 
ai slaturilor populare, arătînd că. pnn întreaga activi
tate desfășurată, ei s-au dovedit la înălțimea încrede
rii acordate și merită să fie realeși în noile organe 
locale ale puterii de stat In schimb. în alte comune, 
alegătorii n-au mai acordat încrederea lor președinte
lui sfatului.

Ce anume tace ca unii președinți să se bucure de 
încredere și prețuire sporite în (ața maselor de cetă
țeni din comunele respective, iar alț.i s-o piardă ? Ce 
loc ocupă președintele statului în conducerea trebu
rilor obștești ale comunei, ce calități trebuie să aibă 
el și cum să-și desfășoare activitatea pentru a răspun
de așteptărilor

și trotuare și chiar lucrări de sis
tematizare. Cel care trebuie să 
se ocupe zi de zi de toate aces
tea este președintele comitetului 
executiv al sfatului popular co
munal. Dacă el este un om vred
nic și destoinic, folosește cele 
mai bune metode în conducerea 
treburilor obștești se pot realiza 
lucruri mari. Și invers, un preșe
dinte delăsător, fără spirit gospo
dăresc, poate frîna inițiativele, 
întîrzia înfăptuirea unor lucruri 
pentru care există toate condi
țiile. Despre aceasta vorbesc fap
tele". Concretized, tov. Arsene 
s-a referit la realizări din mai 
multe comune, la activitatea des
fășurată de președinții sfaturilor 
populare. „Comuna Pietroșani a 
cucerit anul trecut primul loq pe 
raion și af doilea loc pe regiune 
în întrecerea patriotică. Aici a- 
vem unul dintre cei mai destoi
nici președinți de sfat populat 
din raion".

Vizitatorul Piefroșanilor con
stată că în ultimii ani comuna 
și-a schimbat mull înfățișarea. 
Numai în cursul anului 1966 s-au 
construit o clădire 
pensar, 3 000 m
beton, garduri de fier la școa
lă și dispensar, s-a extins re

țeaua electrică, s-a adus și îm-

prăștiaf pietriș pe drumuri etc., 
valoarea lucrărilor executate ri- 
dicîndu-se la pesfe 680 000 lei. 
Școala, căminul cultural, magazi
nul, electrificarea întregii comu
ne realizate pînă acum, construi
rea unui salon pentru hore și 
nunfi, amenajarea unei băi co
munale, a altor 10 000 m trotua
re beton — concomitent cu lăr
girea și amenajarea drumurilor, 
care se vor înfăptui anul acesta 
— reprezintă realizări gospodă- 
rești-ediIitare care contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
materiale și cultural-sanitare ale 
locuitorilor comunei.

Ce merite are președintele 
Petre N. Mărgărit, de la Pietro- 
șani, de ce văd cetățenii în re
alegerea lui o garanție a înfăp
tuirii noilor obiective ce și le 
propun ? De data aceasta relatăm 
păreri ale locuitorilor comunei.

— Are încredere în pricepe
rea și inițiativa cetățenilor. (STA
NA BĂNICĂ, țărancă coopera
toare).

celoi care l-au ales ?

pri-

(Continuare In pag. a H-a)

„Președintele sfatului este 
mul gospodar al comunei 
subliniază tov. MIHAI ȘUTA, 
ședințele Sfatului popular raional 
Cărei. Spun aceasta pentru că 
prin locul pe care il ocupă în 
conducerea treburilor obștești 
președintele datului poate contri
bui intr-o măsură hotărîtoare la 
rezolvarea problemelor complexe 
pe care ie ridica progresul edili- 
tar-gospodăresc al satului”.

Despre rolul președintelui sfa
tului popular în gospodărirea co
munelor tov. ION ARSENE, vice
președinte al Sfatului popular ra
ional Ploiești, spune ■

„In urmă cu nu prea mulfi ani,

pre-

numeroase sate se impuneau, 
cerințe dintre cele mai impor

tante, construcția unui" local de 
școală sau adăugarea unei săli ia 
un local vechi spre a se asigura 
spațiul de școlarizare a tuturor 
copiilor. Acum, ca urmare a creș
terii veniturilor țărănimii, ale 
populației în general, la sate se 
întreprind acțiuni care necesită 
mari‘investiții de muncă și mij
loace financiare cum sini electri
ficarea, lucrări de alimentare cu 
apă, construcții de școli, de că
mine culturale cu săli de specta
cole spațioase, dispensare, maga
zine, brutării și alte unități de 
deservire, amenajări de drumuri

în 
ca

pentru dis- 
troiuar din

Anchetă realizată de
Nicolae ENUȚA 
loan VLANGĂ, 
Nistor ȚUICU

(Continuare in pag. a III-a)

Pe marele șantier al hidrocen
tralei de la Porțile de Fier se 
lucrează intens Cu mult sub al
bia fluviului, roca îndărătnică e 
spartă și înlăturată pentru a tace 
loc fundațiilor La ecluze — alcă
tuite din 2 camere uriașe, se lu
crează la egalizarea terenului și

ajunge pînă la 60 mm. La 
portul de așteptare din amonte 
se continuă execuția pilonilor. S-a 
terminat recent al patrulea pilon.

De pe platforma autoridicătoa- 
re se montează o cingătoare ci
lindrică din palplanșe metalice 
cu diametrul de 20 m. din care

PE ȘANTIERUL DE LA PORȚILE DE FIER

LA TEMELIA
ECLUZEI

se betonează radierul, adică fun
dația propriu-zisă. Paralel cu be
tonarea locului viitoarelor porți 
ale ecluzelor se montează și ghi
dajele melaltce ale acestora 
Cu toate că este vorba de 
porți de zeci de metri, precizia 
de lucru e de ordinul milimetri
lor. A început betonarea și la 
zidurile de sprijin ale portului de 
așteptare din aval. Pentru armă
turi se folosește un oțel special 
cu striațiuni, al cărui diametru

se evacuează apa. în interiorul 
acestui „puț' secat începe apoi 
betonarea pilonului. Deși aseme
nea lucrări se execută pentru 
prima oară de către specialiștii 
noștri, ne informează ing. Dan 
Predoiu. șeful lotului „port-amon- 
te", o parte din piloni au fost 
construit) reducindu-se timpul 
prevăzut pentru aceste lucrări.

Frontul lucrărilor de betonate 
se lărgește mult în acest an în 
mai multe locuri se pregătește

pălenjenișul metalic al armături
lor ce vor împăna betonul. Cresc 
rapid necesitățile de beton. Peste 
192 000 m c trebuie turnați în eclu
ze, alți 193 000 m c la fundațiile 
hidrocentralei propnu-zise ; locu
rile de amplasare a primelor pa
tru turbine au 
Pentru a face 
de beton s-au 
de tracțiune și 
fir tehnologic 
care transportă agregatele de pe 
insula Golu. El va intra in func
țiune în cursul lunii martie. Pînă 
acum pentru betonare s-a folo
sit capacitatea a 
o capacitate de 
pe zi. S-a montat 
brică de betoane 
de 2 500 m c, la 
se fac probele mecanice. Pe șan
tier sînt în curs de montare ma
carale de mare și foarte mare 
capacitate pentru transportul 
neior de beton la locurile de 
nare.

...De la peste un kilometru 
gime, fluviul supus unui regim 
sever de strîmtare a fost încorse
tat și obligat să se scurgă prin
tre batardourile celulare de pe 
ambele părți. Acum lățimea lui 
s-a redus la un sfert avînd doar 
276 m. Au crescut în schimb viteza 
și adîncimea apei. In 1969 apa 
va trece prin ecluză și in 1970 
prima 
țiune. 
azi de 
apelor 
muncească în folosul omului.

Al. PLAIEȘU

și fost excavate, 
față necesităților 
montat cablurile 
pentru al doilea 
al funicularului

două fabrici cu 
400 
între 
cu o 
care

m c beton 
timp o fa- 
capacitate 
în prezent

be- 
tur-

lăr-

turbină va intra în func- 
Acel moment e pregătit 
către cei care pun stavilă 
Dunării obligîndu-le să

în Editura politicâ a apârut:

NICOLAE 
CEAUSESCU

Cuvintare la Consfătuirea privind 

activitatea in domeniul comer

țului exterior

— 23 februarie 1967 —

Rememorări
1907

Morala binecunos
cutei fabule a lui 
Caragiale, publicată 
in toamna lui 1907
— cu baba chioară 
care, cind tingirea, 
așezată pe o pirostrie 
șchioapă, ii dă in 
foc, il acuză pe 
Necuratul — este că: 
Spre mîngîiere-ade- 
seori / Ne trebuie... 
instigatori. Sarcas
mul marelui satiric 
privitor la spectaco
lul grotesc al panicii 
care cuprinsese oli
garhia cind s-au dez
lănțuit răscoalele își 
găsește expresia și 
in pamfletul tip irit 
de el tot atunci, aco
lo unde arată că ea, 
dind „semne de cu
rată demență... nu 
mai vede nicăieri de- 
cit instigatori, nu 
mai visează, nu mai 
caută, nu mai gin- 
dește decît să gă
sească pe instigatori
— fenomen și ridi- 
cul și deplorabil..."

Poate că, mai 
mult decit cu prile
jul altor ridicări de 
mase, au circulat a- 
tunci, in tragicul an 
1907 noțiunile aces
tea infame, infaman
te de t instigație' — 
instigatori, pe teme
iul cărora au fost 
rase cu tunul satele, 
au fost băgate in pă- 
mint mii de vieți, au 
fost umplute multe
le, foarte multele 
pușcării ale țării. Pe 
temeiul lor sute de 
învățători și preoți 
care se dovediseră 
apropiați sufletește 
de oamenii din mij
locul cărora ieșiseră

Ion PAS

șl în mijlocul cărora 
trăiau, au fost în
chiși, maltratați, iar 
unii dintre ei execu
tați.

Pe temeiul lor a 
fost din nou prigo
nită mișcarea socia
listă, abia re-nfiri- 
pată.

Personalități de 
frunte ale vieții pu
blice, culturii, litera
turii au fost calom
niate, persecutate, a- 
vindu-și uneori pri
mejduită viața (ca
zul lui Nicolae lorga 
căruia i se devastase 
locuința și i se puse
se revolverul în 
piept : cazul lui Con
stantin Miile, in mai 
multe rinduri mal
tratat pe stradă și-n 
redacția lui). Era 
denunțat și chiar a- 
restat, ca instigator, 
Vasile M. Kogălni- 
ceanu, așa cum, la 
vremea lui, fusese 
ținta loviturilor din 
partea proprietarilor 
de pământuri marele 
său părinte.

Improșcați cu ură 
au fost Caragiale și 
Vlahuță pentru apă
rarea pe care o lua
seră împilaților, pen
tru critica aspră pe 
care o adresaseră 
sistemului bazat pe 
minciună și silnicie. 
I se lua in nume de 
rău lui Coșbuc fap
tul că scrisese cind- 
va o poezie socotită 
incendiară, inspirată 
de-o altă răscoală

țărănească, și care 
circula acum pretu
tindeni in foi volan
te. Nu i se ierta lut 
Mihail Sadoveanu că, 
mai înainte, dăduse 
ființă unor cercuri 
culturale la sate și 
că desfășurase, prin 
ele, activitate de lu
minare a țărănimii. 
La trei ani după răs
coală, el destăinuia 
că prefectul județu
lui Suceava îl de
nunțase, in primăva
ra lui 1907 ca „agi
tator periculos", po
runcind și o perche
ziție la domiciliul 
scriitorului unde sa
trapul declara că 
sînt tipărite mani
feste revoluționare. 
„Îmi aduceam amin
te — adăuga poves
titorul — de cuvintul 
așa de semnificativ 
al unui proprietar 
mare și milionar, din 
tăcutul nostru orășel, 
care, trecând pe uli
ța pe care locuiesc 
arăta unui străin 
căsuța mea săracă și 
spunea: Aici stă ti
călosul acela care 
răstoarnă satele..."

Impresie puternică 
a stîrnit, se știe, 
schița semnificativă 
prin conținut și titlu, 
„Un instigator", pu
blicată la scurtă vre
me după aceea, ea 
avînd ca urmare un 
nou val de atacuri 
îndreptate impotriva 
scriitorului din in- 
demnul acelora in- 
trutotul interesați ca 
peste cruntele tică
loșii ale anului de 
singe și de doliu să 
se aștearnă uitarea

„ȚARA 
DIAMANTELOR" 
iși revendică 
independenta

în sfîrșit, se pare că problema 
Africii de sud-vest, a cărei rezol
vare este așteptată de peste două 
decenii, a ajuns la scadență. Co
mitetul special al O.N.U., creat la 
ultima sesiune a Adunării Genera
le și însărcinat cu examinarea 
situației din această țară, a holărît 
să treacă la crearea unui mecanism 
menit să administreze Africa de 
sud-vest. Se știe că în toamna tre
cută Adunarea Generală a retras 
mandatul Republicii Sud-Africane 
asupra acestei țări, responsabilită
țile în legătură cu Africa de sud- 
vest fiind asumate în principiu de 
O.N.U.

Deși ajunsă într-un asemenea 
stadiu, acțiunea de reglementare 
a problemei nu-i deloc simplă. Gu
vernul de la Pretoria refuză in con
tinuare să se conformeze hotăririi 
adoptate. Șeful guvernului ras’St 
sud-african Vorstei, a declarat că 
va folosi „toate mijloacele' pentru 
a împiedica transpunerea in prac
tică a rezoluției. Incercînd să-și 
justifice poziția, el a invocat cu 
cinism „dezvoltarea istorică' a 
Africii de sud-vest și un pretins 
„drept’ al R.S.A asupra acestui te
ritoriu.

Dar să amintim cîteva date le
gate de istoria Africii de sud-vest 
și de evoluția problemei.

„A cincea provincie?**
Intîmplarea s-a petrecut de mult 

într-unul din deceniile dinspre 
sfirșitul secolului trecut, cind tata 
devenise un obiect al rivalității 
anglo-germane Maharero. șeful 
tribului hereto își primise oaspeții, 
pe care nu-i invitase, într-o sală a 
casei sale de piatră din așezarea 
Okahanaja. O duzină de oameni —

șapte englezi și cinci germani — 
incercau să-1 convingă să le acor
de dreptul de a exploata minele 
de aur. In schimbul concesiunii, ei 
au oferit Africii de sud-vest „pro
tecția" nedorită a țărilor pe care 
le reprezentau. Se păstrează scris 
răspunsul dat atunci de Maharero :

— Ori de cite ori mărimile voas
tre veniți în țara mea. se na^ie 
vrajba. Ne-ați făgăduit și pîna a- 
cum apărare dar nu ne-ați apărat. 
Ați adus în țara mea rînduieli care 
nu ne sînt pe plac. Pînă nu de 
mult, pe pămîntul poporului hereto 
mai pășteau girafe, elefanți și ga
zele. De douăzeci de ani împușcati 
tot ce v-a ieșit în cale. In fiecare 
an ați omoril de cinci ori cîte 
10 000 de elefanți. Zebrele, struții, 
tigrii au dispărut. Pădurile le-ați 
distrus Acum scormoniți pămîntul. 
Dar, cum se spune la noi, „sint 
herero, și asta e glia mea* învo
ielile mărimilor voastre nu mă pri
vesc — a încheiat el

Nu mult după aceasta bătrtnul 
șef de trib a murit în împrejurări 
misterioase „Țevile cu foc" al» 
străinilor au realizai ceea ce .ne
gociatorii* nu fuseseră în stare ,-ă 
facă O vreme urmașul lui Ma;ia- 
rero, Samuel, a acceptat .protec
ția' germană Pămînturile cumpă
rate de aventurierul Liidentz din 
Bremen pe 20 de lire și care cu
prindeau regiunea orașului ce-i 
mai poartă și astăzi numele, h s au 
adăugat altele invadate de aseme
nea de străini și cuprinzînd în cele 
din uTmă întreaga Africă de sud- 
vest cu o suprafață de peste 800 000 
kilometri pătrați. Astfel pînă in

A BUMBAC

(Continuare in pag. a IV-a)
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construi în orașul Baia MaroMacheta noului spital ce se va

SCRISORI în construcție:
1

luni

DIN PROGRAMUL
EMISIUNILOR RADIOFONICE

27 FEBRUARIE-5 MARTIE 1967
PROGRAMUL I : „Un 

cîntec pentru tine” (7,30). 
„De prin sate adunate" — 
muzică populară (8,10).
Sfatul medicului : Afee- 

în timpul iernii (9,30). Re- 
Afiș radiofonic. Emisiu-

Strune vesele — muzică de estradă (11,30). Me
moria pămintului românesc. 1907, o primăvară în flă
cări. Evocare de Dionisie Șincan (17,10). Ediție ra
diofonică I. L. Caragiale. Creația dramatică : „O scrisoare 
pierdută". Colaborează Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Cos- 
tache Antoniu, Niki Atanasiu, Carmen Stănescu (21,05). 
Arii din opere (22,2.0). Ritmurile dansului (23,05). PRO
GRAMUL II : Melodii celebre de pretutindeni (9,35). Anto
logie <le literatură universală: Pagini din volumul „Platero 
și eu" de Juan Ramon Jimenez. Prezintă Aurel Martin 
(10,05). Cîntece și jocuri populare dintre cele mai cunoscute 
(10,48). Piese instrumentale (11.20). Știința în slujba păcii 
(12,10). Jocuri populare din diferite regiuni ale țării (12,40). 
Refrenul meu preferat (15,10). Vă cmintiti aceste melodii ? 
16.30). Limba noastră. Vorbește acad. pi of. Al. Graur (17,40). 
Cînteeul săptăminii: „înalță-te frumoasă țară" de loan Chi- 
ioecu; versuri de Eugen Frunză (17.50). Actualitatea muzica
lă (19,05). „în liniștea serii" — muzică ușoară (19,40). Cercul 
melomanilor. Despre simfoniile cu program ale lui Haydn 
(19,50). Gandeamus (emisiune pentru studenti) (20,30). O 
istorie a muzicii în capodopere comentată de George 
Bălan. „Harold” (Berlioz) și „Manfred” (Ceaikovski) ca 
întruchipări ale spiritului romantic (21,30). Primul nostru 
tangou (22,15).

țiunile alergice mai frecvente 
citai Yehudi Menuhin (9,45).
nile culturale ale săptăminii (11,20). Preludiu și horă de 
Tiberiu Brediceanu, Rapsodia I moldovenească de Achirn 
Stoia (13,00). Melodie și ritm (14,08). Muzică populară pe 
discuri Electrecord (15.00). Meșterii de jucării. A treia ju
cărie din concurs : Piticul (16,30). Din comoara folclorului 
nostru (16,40). Omagii muzicale : „Mormîntul lui Couperin" 
de Ravel (17,35). în jurul globului (18,03). Varietăți muzi
cale (18.15). Ritmurile cincinalului. Realizarea ritmică a 
planului de investiții (18,40) Concert de melodii românești 
(19,35). Teatrul radiofonic. Premiera „Războiului blond’ 
de Roger Boussinot (20,30). Compozitori și interpret! de 
muzică ușoară (21,35). Mic concert coral (22,45). PRO
GRAMUL II : Muzică populară (7,00). Pagini vesele din 
operete (7.45). Voioșie cu muzica de estradă (8.15). ..Mio
rița". „Tîlcul snoavelor populare” (10,05). „Pentru tine, 
mamă" — muzică ușoară (11.07). Fragmente din opera 
„Fata cu garoafe” de Gheorghe Dumitrescu (11.19). Concert 
de prînz (14.00). Vreau să știu (15,30). Melodii populare 
interpretate la acordeon (16.20). „Să nu ne despărțim’ — 
muzică ușoară (17,10). Actualitatea teatrală (17,40). Pre
miere muzicale radiofonice (19.05). Viața de concert a 
Capitalei (19,50). Melodii... melodii (21,05).

și răspunsuriV

NOUL SPITAL DIN
A IEȘIT DIN 
CONTRATIMP

23 de ore de așteptare 
într-o gară constituie o 
probă de încercare pe 
care aproape nimeni nu 
se încumetă să o treacă. 
Totuși, pînă de curînd 
călătorii care coborau la 
orele 13 în stația C.F.R. 
Tg. Cărbunești își pu
teau continua călătoria 
cu autobuzul spre Țicteni 
abia în ziua următoare 
la orele 12. Pasagerii 
respectivi — ne scria 
corespondentul voluntar 
GHEORGHE STANOIU 
din Tg. Jiu — se 
descurcau „pe cont pro
priu", deoarece D.R.T.A. 
Oltenia nu înțelegea că 
autobuzele sale circulă în 
contratimp pe această 
rută.

In sfîrșit, situația s-a 
reglementat. D.R.T.A. 
Oltenia ne răspunde că 
mersul celor două auto
buze a fost modificat : li 
s-a dat plecarea din Tg. 
Cărbunești la orele 13 și 
respectiv 16,15 d.m.. re- 
alizîndu-se astfel o bună 
legătură cu trenurile. In 
plus, noul orar permite și 
o folosire rațională a ce
lor două autobuze.

perativelor meșteșugă
rești Bacău. La 15 de
cembrie 1966 ni s-a tri
mis tui prim răspuns: 
„confirmăm primirea 
scrisorii dv. ...urmînd să 
vă comunicăm răspunsul 
în termen de 30 de 
zile...". Bănuiți, desigur, 
că răgazul respectiv era 
necesar pentru efectua
rea cuvenitelor cercetări 
și luarea măsurilor cores
punzătoare. La începutul 
lunii ianuarie a.c. am pri
mit al doilea răspuns. Ce 
ne spune acesta ? „La 
data de 12 decembrie 
1966 (subl, ns.) defecțiu
nea a fost înlăturată... 
după care aparatul a fost 
predat posesorului...".

Așadar, la 15 decem
brie 1966 cînd se expedia ■ 
primul răspuns, aparatul 
lui Ion Enea era în stare 
de funcționare. In 
schimb, funcționa cu în- 
tirziere „aparatul" de re
zolvare a sesizărilor la 
U.R.C.M. Bacău. O de
fecțiune care trebuie să 
fie și ea urgent reparată.

cultăților ji care nu călă
toresc cu mijloacele de 
transport în comun (IP) a- 
bonamente lunare pe toa
te liniile de tramvaie, 
plus o linie de troleibuz 
sau autobuz. Abonamen
tele pe liniile de tramvaie 
nu rezolvă însă proble
ma, deoarece pe arterele 
principale ale orașului, 
pe care sînt amplasate 
instituțiile de înrățămînt 
superior, circulă doar au
tobuze și troleibuze. Con
ducerea Ministerului In- 
vățămîntului s-a adresat 
din nou Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular 
al orașului București. S-a 
renunțat la prima va
riantă de rezolvare a 
problemei, dar pînă a- 
cum nu s-a nășit o altă 
modalitate de soluțio
nare.

UNDE SÎNT 
GLOBURILE ?

Nu mai există nici

AIA MARE
BAIA MARE (Corespondentul 

„Scinteii"). — în capitala regiunii 
Maramureș se fac intense pre
gătiri în vederea deschiderii unui 
nou șantier. Este vorba de un mare 
spital, care va avea 945 paturi și 
va fi cuplat cu o policlinică în ca
drul căreia vor funcționa toate ser
viciile medicale de specialitate.

Amplasat în partea de sud-vest a 
orașului, în marginea cartierului 
„Republicii" (ansamblul nou de lo
cuințe cu peste 3 000 de aparta
mente), spitalul va fi cea mai im
punătoare construcție care se va 
ridica în anii cincinalului la Baia 
Mare. Construcția cuprinde un corp 
de spitalizare în formă de H, cu 
parter și 11 etaje, și un corp de trei 
nivele destinat serviciilor de poli
clinică, diagnostic și tratament. 
Proiectul prevede gruparea spita
lului și a policlinicii într-un com
plex arhitectural în care policlinica, 
serviciile de diagnostic și trata
ment sînt grupate pe parter și pri
mele două nivele, iar spitalizarea 
pe restul nivelelor pînă la cel de-al 
11-lea etai. Deasupra acestuia va fi 
amenajată o mare terasă-solariu. 
între principalele grupuri ale spi-

talului amintim staționarul, policli
nica, cu o capacitate de deservire a 
40 000 locuitori, serviciile tehnico- 
medicale, serviciile generale și cele 
administrative. în cadrul staționa
rului vor funcționa secțiile interne 
cu 250 paturi, pediatrie cu 200 pa
turi, chirurgie cu 150 paturi, ob
stetrică și ginecologie cu cîte 100 
paturi fiecare, oncologie și chirur
gie infantilă cu cîte 50 paturi fie
care. Proiectanții au căutat să asi
gure în staționar condiții excelente 
pentru tratamentul și odihna bol
navilor. Astfel. 20 la sută din tota
lul saloanelor vor avea un singur 
pat. 32 la sută două paturi și 48 la 
sută trei paturi. Fiecare cameră are 
prevăzute grup sanitar propriu, in
stalații de radio și lumină la pat. 
Unele din ele vor avea chiar insta
lații de aer condiționat și de oxi
gen. în jurul spitalului va fi ame
najat un parc în suprafață de cir
ca 10 ha. Construcția spitalului din 
Baia Mare — pentru care statul 
nostru va investi aproape 100 mili
oane lei — urmează să se desfă
șoare. eșalonat, pînă în anul 1970 
cînd va fi dat în folosință.

PROGRAMUL I: Toată
lumea cîntă" — muzică 
ușoară (7,30). La microfon, 
melodia preferată (8,30). 
Sfatul medicului : Preve

nirea hemoragiilor (9,30). Piese vocale de compozi
tori români (11,05). Din însemnările instructorului ar
tistic® — Arta compunerii unui personaj (11,20).

marți

teatre
DE PRO-

Studio a
BIETUL

• Teatrul de Comedie : UN HAMLET 
VINCIE - 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Teatrului Național „I. L. Caragiale”) : 
MEU MARAT — 19,30.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30 (în sala Comedia 
a Teatrului National „I. L. Caragiale") : DOI PE UN 
BALANSOAR — 19.30. '
• Teatrul evreiesc de stat : ClNTAREȚUL TRISTE
ȚII SALE — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : 
PARADA REVISTEI - 19,30.

PROGRAMUL I : În 
ritm de vals (7,15). Melodii 
cu și fără cuvinte (7,30). 
Sfatul medicului : igiena 
muncii în subteran (9.30). 

Fluiera? de fag, mult zice cu drag (9,35). „Mugur, mugurel* 
(cerc literar radiofonic pentru școlari). Prezintă Dan 
Deșliu (10,30). „Poemul extazului" de Skriabin (10,55). 
Canțonete interpretate de orchestre de mandoline (11,30). 
„Cintăm viața nouă a patriei” — program susținut de 
formații artistice de la orașe și sate (12,10). Suita simfonică 
„Picturi de Grigorescu” de Ion Hartulary Darclâe (13.00). 
Din albumul cu discuri preferate (14.15). Cadran cultural. 
Chipuri și priveliști argeșene. Însemnări de Barutu T. 
Arghezi (17,10). Muzica și legenda : Baletul „Prometeu" 
de Beethoven (17.30). Tribuna radio. 1907 — puternică ri
dicare Ia luptă a țărănimii. Vorbește prof. univ. V. Maciu, 
membru corespondent al Academiei (18,03). Varietăți muzi
cale (18,15). Romanțe și serenade pe versuri de Mihal Emi- 
nescu (22.481... Dorul meu nu-i dor de-o zi’ — muzică 
ușoară (23.05). PROGRAMUL II : Miniaturi de muzică 
ușoară (7.55). Fantezii de estradă pe teme cunoscute (8.15). 
„Pe Mureș și pe Tîrnave" — melodii populare (8,30). Lec
tură în premieră. Mihai Beniuc — „Alte drumuri’ ; Iosif 
Petran — „Fotografii mișcate" (10,05). Arii din opere 
(10.43). Din țările socialiste (11.30). „Primul ghiocel" — 
muzică ușoară (12,00). „Votăm a tării înflorire" — cîntece 
de alegeri (13,08). Recital Radu Aldulescu (13.30). De ee ? 
De unde ? De cînd ? (emisiune pentru copii) (15.30). Cîntece 
și jocuri populare (15,45). Pe teme medicale (16.15). Dansuri 
spaniole de Albeniz (17.10). „Figuri și momente din istoria 
muzicii românești": Paul Constantinescu (emisiunea a Il-a). 
Prezintă nrof. univ. Zeno Vancea (19.05). Noapte hg, 8- 
copii: „Mărțișor", poveste de Titel Constantinescu ( Q, <»

miercuri

0 PIATRA 
FILOZOFALA

de

DINTE-O
DEFECȚIUNE 
IN ALTA

dinLui ION ENEA 
Roman, str. Anton Pann, 
blocul 28, ap. 36, t s-a 
defectat televizorul. Era 
în termenul de garanție. 
La 28 octombrie 1966 l-a 
dus la cooperativa „Pres
tarea" din localitate. 
Tehnicienii de aici l-au 
invitat să vină să-și ridi
ce aparatul peste circa... 
două luni. Citindu-i pe 
față nemulțumirea, ei au 
căutat Să-l lămurească : 
„este nevoie de un nou 
transformator ieșire linii 
care se 
greu", 
pective, 
resc, nu 
vinge și

găsește foarte 
Explicațiile res- 
cum era și fi- 
l-au putut con- 
a scris ziarului. 

Am. trimis sesizarea sa 
Uniunii regionale a coo-

Un mare număr 
studenți din București au 
de parents ztMe'distanțe 
apreciabile de la cămin 
pînă la institutele în care 
studiază, de la institute 
spre întreprinderile, la
boratoarele și clinieile în 
care fac practică. De ce 
oare nu li se acordă abo
namente pentru folosirea 
mijloacelor de transport 
în comun ?

In legătură cu această 
întrebare, desprinsă din 
mai multe scrisori sosite 
la redacție, aflăm că 
Ministerul Invățămîn- 
tului s-a adresat Sfa
tului popular al orașu
lui București pentru a 
aproba eliberarea unor 
abonamente de transport 
cu preț redus pentru stu
denți. In urma adresei 
respective s-a dat apro
barea de a se elibera 
tuturor studenților din 
București (chiar și celor 
ce locuiesc în căminele 
situate în apropierea fa-

o 
îndoială. Locuitorii co
munei Cazasu, raionul 
Brăila, au dreptate. In 
primăvara anului trecut, 
cînd li s-au executat in
stalațiile interioare de lu
mină electrică în case, 
trebuia să li se dea în 
primire și globurile pen
tru aplice. Respectivele 
globuri sînt prevăzute și 
In devizul lucrării. Și to
tuși cetățenii din Cazasu 
n-au văzut aceste globuri 
nici pînă astăzi. Cînd le 
vor vedea ? Nu știe pre
cis nici întreprinderea 
regională de electricitate 
Galați. Ea știe doar că 
(cităm din răspuns) „la 
numărul de 11 200 insta
lații interioare, care au 
fost executate în cursul 
anului 7966, întreprinde
rea „Vitrometan" Me
diaș... a livrat numai 
cantitatea de 3 600 bucăți 
globuri pentru aplice, 
față de 9 000 buc. cît era 
inclus în planul de apro
vizionare. ...Cetățenii din 
comuna Cazasu vor avea 
globurile pe măsură ce 
întreprinderea din Me
diaș le va trimite". Ches
tie de răbdare și de 
timp I

JOI
PROGRAMUL 1:1 1-

net de fanfară (7,15). 
microfon, melodia prefe
rată (8,30). Radiomagazi- 
nul ascultătoarelor (9.30). 

emisiune de folclor (10,15).

(Urmare din pag. I)

te zile, să se tacă șanțuri și canale 
în vederea scurgerii apelor pe toate 
terenurile pe care se constată exces 
de umiditate.

Buna aprovizionare a solului eu 
apă reprezintă o premisă sigură 
pentru valorificarea de către plan
te a îngrășămintelor naturale și 
chimice. Acestea trebuie aplicate 
deopotrivă atît semănăturilor de 
toamnă cit și plantelor care se 
seamănă în primăvară. Este nece
sar ca cea mai mare atenție să fie 
acordată folosirii îngrășămintelor 
chimice, administrării lor diferen
țiate, de la tarla la tarla, în func
ție de vigoarea plantelor la ieșirea 
din iarnă și de densitatea lor. A- 
ceastă lucrare trebuie făcută ime
diat, utilizîndu-se mijloacele de 
care dispune fiecare unitate. în 
gospodăriile de stat este necesar 
ca la împrăștierea îngrășămintelor 
să fie utilizată din plin aviația uti
litară. Se impune mai multă grijă 
pentru fertilizarea terenurilor cu 
gunoi de grajd îndeosebi cele care 
urmează să fie cultivate cu sfeclă 
de zahăr, cartofi, porumb și alte 
culturi. Deși a fost o iarnă în care 
timp de aproape 3 luni de zile pă- 
mîntul a fost înghețat. în unele re
giuni ca Iași, Ploiești, Argeș și Ol
tenia nu s-au transportat la cîmp 
decît cantități mici de îngrășămin
te naturale. Lucrarea trebuie gră
bită acum, înainte de a începe din 
phn semănat.u.'.

Datorită măsurilor luate de con
siliile agricole și de uniunile coo
peratiste. aprovizionarea unităților 
agricole cu îngrășăminte chimice 
decurge în condiții mai bune de- 
cît în anii trecuți Canlitățile de 
îngrășăminte chimice livrate agri
culturii de către industrie sînt 
mult mai mari. Totuși, continuă să 
persiste o serie de deficiente în 
transportul lor din gări în unități, 
în păstrarea și administrarea pe 
teren.

în primăvară, cel mai mare vo
lum de 
gătirea 
toamnă 
prafețe 
gîunile

giunea București au rămas neara
te 100 000 ha, iar în regiunea Ba
nat — 22 000 ha. Va trebui ca a- 
cum, înainte de desprimăvărare, 
să se depună eforturi pentru a 
compensa rămînerea în urmă, a- 
cordîndu-se o atenție deosebită 
calității lucrării. Arăturile trebuie 
astfel făcute, încît să se poată exe
cuta imediat grăpatul și pregătirea 
patului germinativ pentru însă- 
mînțare. Totodată se impune ca 
cea mai mare parte din mijloacele 
de lucru să fie folosite la îngriji
rea arăturilor de toamnă : grăpat, 
discuit pentru a se evita pierderea

lucrări se execută la pre- 
terenului 
au rămas 
de teren, 
cerealiere

și semănat, 
nearate mari 
mai ales în 
ale țării. în re

Din 
su- 
re-

• DACII — cinemascop : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI - 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 
18,45; 21, FESTIVAL - 8,15; 10,30; 12,45; 
15; 17,15; 20.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : RE
PUBLICA (completare Zece minute in 
lumea fluturilor) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18.45; 21, GRIVIȚA (completare Ro
manțe aspre) — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 
20,30, TOMIS (completare Două orașe)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 20,45.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : CA
PITOL (completare Romanțe aspre) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : 
UNION (completare Poveste pe un 
metru pătrat) — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOI
NA — 9; 10.
• DIMINEȚILE UNUI BAlAT CU
MINTE : DOINA (completare Drumul 
spre succes) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, AURORA (completare Orizont 
științific nr. 8) - 18,15; 20,30.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR: TOMIS 
(completare Două orașe) — 18,15.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : FLO
REASCA (completare Ultima treaptă)
— 9; 11; 13, GIULF.ȘTI (completare A 
6-a sesiurtt a Marii Adunări Naționale)
— 15,30; 18; 20.30, POPULAR (comple
tare Orizont științific nr. 9) — 15,30; 18;

20,30, LIRA (completare Ritmuri și ima
gini) - 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL: FLOREASCA 
15.15; 18; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : AURO
RA (completare Orizont științific nr. 8)
— 8,45; 11;
(completare 
fluturilor) —
- 9; 11,15; 
RAHOVA —

13,15; 15,45, VICTORIA 
Zece minute in lumea 
9,30; 12,30; 15,30, BUCEGI 
13,30; 15.45; 18,15; 20,45, 

15,30; 18; 20,30.

cinema
• EVADARE ÎN TĂCERE : VICTORIA 
(completare Zece minute în lumea flu
turilor) — 18,15; 20,30, GLORIA (com
pletare Romanțe aspre) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL și LUMINA 
VERDE — cinemascop : LUMINA — 
9,15; 12,30; 16; 19,15.
• FANTOMA DIN MORISVILLE și 
ZILE RECI : FEROVIAR — 8,30; 12,15; 
16; 20, MODERN — 10; 16; 20.
• NIMENI NU VOIA SA MOARA : 
EXCELSIOR (completare Zece minute 
în lumea fluturilor) — 9,30; 12,15; 15,15; 
18; 20,30, MIORIȚA (completare în

poartă... Iașin 1) — 9,30; 13,15; 15; 17,45;
20.30, MELODIA (completare Poveste 
pe un metru pătrat) — 
16; 18,30; 21.
• ÎN GENUNCHI MA 
TINE : DACIA - 8,45 - 
nuare; 16; 18,30; 21.
• VIZITA — cinemascop : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• OGLINDA CU DOUA FETE : ARTA
(completare Ritmuri și imagini) — 
8,45: 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45. FLA
MURA (completare Orizont științific 
nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, DRUMUL SĂRII (completare 
Orizont științific nr. 9) — 15,30; 18;
20.30,
• TUNELUL — cinemascop : MUNCA 
(completare Salut, festival !) — 16; 
18,15; 20,30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR
GRIMM — cinemascop : MOȘILOR — 
15; 17,45: 20,30, CRÎNGAȘI “ ’ “
• P.ÎDEM CU STAN
VIITORUL (completare 
Iașin 1) — 15,30; 18; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : CO- 
TROCENI — 15,30; 19. VOLGA — 9,30; 
12,45: 16.15; 19,45, COSMOS — 15,30; 19.
• GOLGOTA — cinemascop : PRO
GRESUL (completare 6 000 de ani) — 
15.30; 18: 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : PACEA 
(completare A 6-a sesiune a Marii 
Adunări Naționale) — 15,45; 18; 20,15.

8,45; 11; 13,30;

ÎNTORC LA
13,30 în conți-

- 15; 17; 20. 
ȘI BRAN : 
In poartă...

„Sus, la stînă, la miori*, — _____ _ __ ______ _
Radioracheta pionierilor (10,30). Ansamblul Teatrului mu
zical din Brașov prezintă fragmente din opereta „Mam'selle 
Nitouche" de Hervă (11,00). Aici Craiova ! (12,30). Premiere 
de operă de-a lungul anilor: „Cavaleria rusticană" de Mas
cagni (16,40). Poezia românească și muzica: Cîntece pe ver
suri de George Topîrceanu (17,30). Ritmurile cincinalului 
(18,40). Seară pentru tineret (19,00). Muzică ușoară (22,20). 
PROGRAMUL II : Muzică populară (7.00). Din operetele lui 
Johann Strauss (7.45). Piese vocale de estradă (8,15). Can
tata „Comunistul" de Constantin Palade pe versuri de 
Nicolae Labiș (9,03). Sfatul medicului : Regimul de viață al 
copilului care a suferit de hepatită epidemică (16.15). Jocuri 
din Vrancea (16.20). Recital Ion Voicu (17,10). Perle folclo
rice (17,30). Actualitatea cinematografică. Ediție 
cinecluburi (17,40). Transmisiune din Studioul de < 
al Radioteleviziunii. Concert in ciclul „Tribuna 1 
soliști". Dirijor, Iosif Conta (19,50),

i pentru 
concerte 
tinerilor

I: Pro-

mai ales la floarea-soarelui, car
tofi și mazăre, la care se constată 
o serioasă rămînere în urmă. Spe
cialiștii din unități au datoria să 
asigure ca fiecare brigadier, șef de 
echipă, mecanizator să urmăreas
că densitatea optimă pentru fie
care cultură și tarla în parte. în 
funcție de aceasta să se stabileas
că cu exactitate norma corespun
zătoare de sămînță, să se regleze 
semănătorile, astfel ca să asigure 
densitatea optimă de plante la re
coltare. Aceasta trebuie să se facă 
pe baza cunoașterii rezultatelor 
experimentale și de producție din

mașini și tractoare, de membrii 
cooperativelor agricole. în general, 
repararea utilajului agricol poate 
fi considerată ca încheiată. în une
le regiuni — Iași, Suceava, Mara
mureș, Bacău — mai există însă 
tractoare și semănători 
fost puse în stare de 
Se impune ca la toate 
și mașinile agricole să 
recepție strictă ; o dată 
tra în brazdă ele trebuie să func
ționeze cu întreaga capacitate.

Hotărîtor pentru buna desfășu
rare a lucrărilor agricole de pri
măvară este organizarea muncii.

care n-au 
funcțiune, 

tractoarele 
se facă o 
ce vor in-

LUCRĂRILE AGRICOLE
DE PRIMĂVARĂ

apei din pămînt, atît de necesară 
plantelor în perioadele secetoase.

în zilele următoare se va putea 
trece la semănatul culturilor din 
prima epocă i borceag, lucernă, 
trifoi, ovăz, orz, sfeclă de zahăr 
etc. Această lucrare trebuie să în
ceapă de îndată ce terenul s-a 
zvîntat și temperatura solului per
mite. înfăptuirea acestei cerințe 
impune ca unitățile agricole să se 
îngrijească din timp de procura
rea semințelor din soiurile și hi
brizii raionați. Datorită măsurilor 
luale de Consiliul 
griculturii, pentru 
sigură semințe de 
brizii valoroși pe 
față cultivată. De 
tă cantități importante de semințe 
din soiuri superioare 
soarelui, sfeclă 
cartofi. Este 
bul semințelor

Superior al A- 
acest an se a- 
porumb din hi- 
întreaga supra- 
asemenea, exis-

de floarea- 
de zahăr, mazăre, 

necesar 
să fie

ca schim- 
intensificat

fiecare zonă, a însușirilor de pro
ductivitate ale soiurilor și hibri
zilor, a agrofonului asigurat etc.

Toată atenția cuvenită trebuie 
să se acorde acțiunilor care se des
fășoară în această perioadă în le
gumicultura, pomicultură și viti
cultură. Asigurarea răsadurilor 
este factorul hotărîtor pentru ob
ținerea unor producții mari și 
timpurii de legume. întrucît din 
toamnă nu s-a realizat planul de 
plantări la pomii fructiferi, acțiu
nea trebuie continuată acum, cît 
mai devreme. De asemenea, tre
buie terminat desfundatul terenu
rilor destinate viței de vie.

Buna desfășurare a lucrărilor 
agricole este condiționată în mă
sură hotăriloare de funcționarea 
perfectă a întregului parc de trac
toare și mașini agricole, de munca 
desfășurată de mecanizaforii din 
gospodăriile de stat și stațiunile de

Conducerile de S.M.T., în colabo
rare strînsă cu consiliile de con
ducere din cooperativele agricole, 
să stabilească de pe acum locul 
unde va lucra fiecare brigadă, fie
care tractor pentru a se evita de
plasările în gol. Experiența a de
monstrat cît este de important 
pentru grăbirea lucrărilor ca trac
toarele să fie dirijate operativ de 
la o tarla la alta, pe măsură ce o 
lucrare se termină și începe alta.

Consiliile agricole și uniunile 
cooperatisle regionale și raionale 
au stabilit măsuri concrete în ve
derea bunei desfășurări a lucrări
lor agricole de primăvară. Ele vor 
avea eficacitate numai dacă se va 
asigura ca, în fiecare unitate, sar
cinile să fie bine precizate, pînă 
la ultimul om. întreaga activitate 
să se desfășoare pe teren, urmă- 
rindu-se, pas cu pas, realizarea la 
timp și de bună calitate a tuturor

lucrărilor. O dată cu venirea pri
măverii, activitatea organelor agri
cole, cît și a specialiștilor din uni
tăți trebuie să se 
cîmp, acolo unde 
soarta producției.

Uniunile regionale
ale cooperativelor agricole s-au o- 
cupat din limp de aprovizionarea 
cu îngrășăminte ehimice, semințe 
și diferite materiale, au sprijinit 
unitățile agricole să stabilească 
cele mai potrivite măsuri privind 
executarea la timp a lucrărilor. Se 
cere ca, în continuare, să sprijine 
cooperai ivele agricole în vederea 
bunei organizări a muncii încît 
semănatul, îngrijirea culturilor și 
celelalte lucrări să se facă neîntîr- 
ziat. Sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, consiliile 
agricole și uniunile cooperatiste 
sînt chemate să acționeze în co
mun pentru rezolvarea probleme
lor de care depinde grăbirea lu
crărilor agricole de primăvară.

Organele și organizațiile de 
partid, consiliile agricole, uniunile 
cooperativelor agricole, specialiști 
din unități, toți oamenii muncii 

’ din agricultură au dovedit, în 
cursul anilor, capacitate și forță 
creatoare pentru rezolvarea multi
plelor sarcini pe care le impune 
desfășurarea la timp a lucrărilor 
agricole. Se cere ea, pe baza ex
perienței valoroase acumulate, să 
muncească acum și mai bine, ast
fel ca lucrările agricole din cam
pania de primăvară să fie făcute 
fără întîrziere, la un nivel calita
tiv înalt.

Organelor și organizațiilor de 
partid le revine răspunderea de 
a coordona desfășurarea tuturor 
acțiunilor campaniei, de a antrena 
oamenii muncii din agricultură la 
acțiuni menite să ducă la punerea 
în valoare a tuturor rezervelor de 
sporire a producției. Comitetele 
regionale și raionale de partid sînt 
chemate să pună în centrul acti
vității lor problemele campaniei 
agricole de primăvară, să desfă
șoare o largă muncă politică și or
ganizatorică în vederea succesului 
acestei importante acțiuni de care 
depinde recolta anului 1967.

desfășoare pe 
se hotărăște

șl raionale

I 
I 
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PROGRAMUL
gram de marșuri (7,15). 
Muzică populară interpre
tată la diferite instrunwș- 
te (8,10). Sfatul med ■ 

lui : Maladiile sezoniere și sarcina (9,30). „Rîule ce cur' 
vale" — emisiune de folclor (10,15). Emisiune muz 
pentru școlari (10,30). Meridiane — agendă culturală, unn 
cuprins : Cibernetica — un nou umanism ? ; Folclor eschi
mos ; Parisul văzut de poeții săi (11,20). Selecțiuni din ope
rete (12,10). „Partidul, conștiința patriei" — program de 
cîntece (12,30). Suita „Ogoare înfrățite” de Gheorghe Du
mitrescu (13,00). Muzică ușoară de Laurențiu Profeta 
(16,15). „Mîndru mă prezint la vot" — program de cîntece 
(16,40). In slujba patriei (17,10). Concert-ghicitoare (muzică 
de operă) (18,15). Radiosimpozion. învătămîntul superior și 
progresul tehnico-științific (18,40). Atențiune, părinți ! 
(21,05). PROGRAMUL II : Pagini din operete românești 
(7,45). Melodii distractive (8,15). Program interpretat de 
orchestra simfonică a Filarmonicii de stat „Banatul” din 
Timișoara (9,03). Valsuri celebre (13,45). Ineluș-învirtecuș 
(emisiune pentru cei mici) „Ghiocelul — clopoțel* 
— scenetă de Carmen Constantinescu (15,30). Cîntă Maria 
Lătărețu și Traian Lăscut-Făgărășanu (15,45). Melodii pe 
placul dumneavoastră — muzică ușoară (16,30). Recital de 
harpă : Liana Pasquali (17,10).

vineri

PROGRAMUL Tt Sfa
tul medicului : Trusa de 
prim ajutor in excursii 
(9,30). „Văzui primăvara 
viind" — emisiune de fel

elor (10,15). Teatrul antic în creația de operă: fragmente din 
„Oedip" de George Enescu (12,10). Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat (13,30). Tonomatul muzicii 
ușoare (14,08). Oameni de seamă. Aniversări UNESCO — 
Mihail Kogălniceanu (150 de ani de la naștere). Colabo
rează prof. univ. Mihai Berza, membru corespondent al 
Academiei și lectorul universitar Ion Rotaru (17,10). 
Știință, tehnică, fantezie (18,40). Concert de melodii româ
nești (19,30). Concurs cu public. Maeștri ai picturii în mu
zeele din țara noastră (21,05). PROGRAMUL II : Refrene 
vesele (7,55). Din albumul dansurilor de estradă (8,15). Ră
sună cînteeul și jocul pe întinsul patriei (8,30). Bibliotecă 
de literatură română. Reportaje de Geo Bogza (10,05). 
„Ce frumoasă-1 viața noastră" — muzică populară (10,50). 
„Republică a primăverii" — program de cîntece (12,00). 
Revista revistelor economice (12,10). Din folclorul muzical 
al popoarelor (12,42). Piese de 
vioară și violoncel (13,30). Soliști 
gareta Pîslaru, Remo Germani. 
Villard (16,30). Festival de poezie 
„Petrecere populară" de Sabin 
liceu (19,30). Călătorie în istoria

sîmbătă

Debussy interpretate la 
de muzică ușoară : Mar- 
Doina Badea si Hervă 
românească (17,40). Suita 
Drăgoi (19,05). Colegi de 

civilizației (20,30).

PROGRAMUL I: Clubul 
voioșiei : „Estradă pionie
rească" (8,00). „Inalță-te 
frumoasă țară" de loan 
Chirescu, pe versuri de 

Eugen Frunză (8,45). „Transmitem pentru sate* (9,30). 
Muzică ușoară (10,10). Concert folcloric (11,15). „De 
toate pentru toți" (12,00). Estrada duminicală (13,13). 
Noi înregistrări ale orchestrei de muzică populară 
a Radioteleviziunii. Soliști : Angela Buciu și Aurel Gore.
(14.15) . Cîntăreti români pe scenele lumii : Nicolae Florei
(15.15) . „Țara-ntreagă în cîntec și joc" — emisiune de 
cîntece și jocuri (15.30). „Tinerețe, dragă-mi ești" — muzică 
ușoară (15,45). Soliști și formații artistice ale sfaturilor 
populare din diferite orașe ale țării (16,35). Preludii simfo
nice de Ton Dumitrescu ; Concertul pentru orchestră de 
coarde de Paul Constantinescu (17,30). Program pentru 
iubitorii muzicii populare. Cîntă Maria Butaciu, Dan Moi- 
sescu, Nicolae Băluță și Tonei Banu (18,05). Teatru scurt. 
„Cuvîntul tău să fie cuvîntul nostru" de Suto Andras 
(18,20). Varietăți muzicale (19,00).Vă invităm la dans (21,00). 
PROGRAMUL II : „Tara mea, Republica" — emisiune de 
cîntece și jocuri (7,00). Interpret de folclor : Emil Gavriș 
și Marcel Budală (10,10). „Așa-i jocul pe la noi" (10,45). 
Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a Filarmo
nicii de stat „George Enescu", dirijor Mircea Basarab 
(11.00). „Partid, părinte al bucuriei" — program de cîntece 
și jocuri (15,00). Pagini celebre din opere (15.45). „Melodii- 
magazin" — emisiune muzical-distractivă (16.30). Opereta 
„Lăsati-mă să cînt" de Gherase Dendrino (18,00). Instru
mentiști de muzică ușoară (20.00). Seară de romanțe (21.151. 
Din ritmurile dumneavoastră preferate (22,00). Moment 
poetic. Cîntare României socialiste (22,30).

duminică
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FOTBAL r SPORT întoarcerea delegației conduse
Scorurile etapei a XlV-a ■

UNIVERSITATEA CRAIOVA — DINAMO BUCU
REȘTI 1—1 (1—1). Au marcat : Haidu (min. 10) 
pentru bueureșteni; Sftriogea (min. 18) pentru 
craieveni.

STEAUA — C.S.M.S. 2—0 (0—0). Au marcat : 
Sătmăreanu (min 72) și Soo (min. 87).

RAPID — FARUL 2—2 (0—1). Au marcat: 
Tuian (min. 42 șl 62) pentru Farul ; Dinu (min. 
65) și Năsiurescu (min. 83) pentru Rapid.

PETROLUL — POLITEHNICA 1—0 (0—0). A 
marcat : Badea (min. 67).

STEAGUL ROȘU — JIUL 2—0 (1—0). Au mar
cat : Ionită II (min. 29) și Gane (min. 59).

UNIVERSITATEA CLUJ — U.T.A. 1—1 (0—0). 
Au marcat : Barbu (min 65) pentru clujeni ; Moț 
(min. 90) pentru arâdani.

DINAMO PITEȘTI — PROGRESUL 1—0 (0—0). 
A marcat : Naghi (min. 48). Acest meci s-a jucat 
sîmbătă.

Clasamentul
UNIVERSITATEA CRAIOVA
DINAMO BUCUREȘTI 
FARUL
STEAUA
RAPID
DINAMO PITEȘTI
PROGRESUL
PETROLUL
U. T. A.
JIUL
STEAGUL ROȘU
UNIVERSITATEA CLUJ 
POLITEHNICA
C.S.M.S.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

3
7
6
7
6
8
6
6
3
5
4
3
3
3

2
3
5
2
4
0
3
2
7
2
3
5
4
4

4
4
3
5
4
6
5
6
4
7
7
6
7
7

19—20
23—16 
22—21 
25—13 
25—14 
21—19
13— 12
14— 14
15— 17
25—20
19—24
12—17
15— 23
16— 34

18
17
17
16
16
16
15
14
13
12
11
11
10
10

Finala probei de 50 m garduri a concursului de atletism din sala Steaua

de tovarășul Gheorghe Rădulesc>
de la ședința Comitetului Execuți

al C. A. E R.
Delegația condusă de vicepreșe

dintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Radulescu, reprezentan
tul permanent al Republicii Socia
liste România în C.A.E.R., care a 
participat la lucrările celei de-a 
XXVIII-a ședințe a . Comitetului 
Executiv al C.A.E.R., s-a înapoiat 
duminică dimineața în Capitală.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost salutată de tovarășii

Roman Moldovan, vicepreședinți 
Consiliului de Miniștri, Aurel 
joii, ministru] finanțelor, M 
Marin, adjunct al ministrului ■ 
cerilor externe, de membri ai e 
ducerii altor ministere și instit 
centrale economice.

Au fost de față A. V. Ba. 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
București, și membri ai ambasa

(Agejp;

Din colțul tribunei

CU Șl FĂRĂ
FELICITĂRI

Parcă și soarele s-a bucurat 
de... reînceperea campionatului 
de fotbal ; ieri, și-a arătat cu dăr
nicie fafa, încălzind (deși, la drept 
vorbind, nu mai era nevoie,..) pa
siunea „microbiștilor". La majori
tatea meciurilor, „biletul în plus" 
a avut pre), nu glumă I Cred că 
cel mai mare „curs” l-au înregis
trat biletele de intrare la Giulești, 
la partida Rapid—Farul. Tribunele 
infesate, în fafa intrărilor mii de 
spectatori, dar pe podul Grand 
șuvoiul suporterilor rapidiști nu 
mai contenea. Cum să intri ? în 
tribune, loc nici pentru un ac. 
Uliii din cei rămași afară s-au 
descurcat, lăcînd cale-ntoarsă. Pe 
elfii, i-am văzut luînd repede 
tramvaiul spre stadionul din Izvor, 
unde, la concurentă, fusese pro
gramat meciul Steaua—C.S.M.S.

Este cert, „succesul de casă” 
la această primă etapă a returu
lui l-a înregistrat stadionul din 
Giulești. Dar pufin a lipsit ca toc
mai aci — unde orice îndoială 
asupra victoriei rapidiștilor în
semna... o densă la adresa aces
tora — să se producă surpriza. 
Constănfenii, cu lecfia bine învă
țată („apărare și contraatac"), nu 
s-au pierdut cu ti'ea la ritmul 
alert ce-l impuseseră adversarii, 
Cu combinații peste măsură, spe
cialitatea cuplului lonescu-Dumi- 
triu II, rapidiștii nu puteau face 
nimic. Antrenorul Stănescu solici
ta de pe tușă, cu voce tare, să 
se tragă pe poartă. Dumitriu II 
„reperase" însă un măr aruncat 
pe gazon și aștepta momentul 
să-l deguste... între timp a renun
țat, pentru că Farul, „victima sigu
ră", luase conducerea cu 2—0. 
în final, reviriment rapid'St, dar 
insuficient pentru victorie. Rapidul 
abia a scos un rezultat egal I

Spectatori în tribună tiind, am 
audiat — grafie radiourilor porta
tive — și relatări de la celelalte 
partide. Derbiul de pe stadionul 
craiovean și-a meritat, se pare, 
titulatura. Liderii (craiovenii) și se
cundanții lor (dinamoviștii bucu
reșteni) și-au onorat reputafia și 
merită felicitări. Crainicul a apre
ciat că rezultatul nedreptățește 
echipa gazdă. In declarația sa, an
trenorul Cosmoc a specificat o 
singură părere de rău -• arbitrajul 
prea larg și „miraculosul" plonjon 
al lui Datcu la șutul — gol sigur I 
— al lui Oblemenco la începutul 
reprizei secunde.

în fata Jiului, onoarea brașove
nilor a fost și ea răscumpărată. 
Chiar dacă au învins cu 2—0 
(ceea ce nu-i tot una cu 7—0), 
victoria „stegarilor" a avut un 
dublu pre) : i-a urcat către mijlo
cul clasamentului.

Goluri pufine in această etapă. 
Doar 14 în 7 meciuri. Astă toam
nă, în disputa 
s-au înscris 24. 
care o atribuim 
chiar dacă unii 
denfial în mod

O întrebare pentru F.R.F. 
ceperea cu o jumătate de 
mai tîrziu i , 
de la Brașov și Cluj s-o conside
răm cu totul accidentală J

Ion DUMITRIU

aceiorași perechi, 
E o diferență,-pe 
totuși înaintașilor, 
portari s-au evi- 

deosebif.
; în-

or.)
a partidelor de ieri

1 t 'v :/ ..

1,1
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■ Derbiul și-a meritat 
numele

CRAIOVA (corespondentul „Scînteii”). — Fotbaliș
tii craioveni s-au străduit mult, și-au dominat ad
versarii teritorial, dar n-au reușit să smulgă dina- 
moviștilor mai mult de un punct. în minutul 18, 
cind Haidu a deschis scorul, vestita galerie craio- 
veană a amuțit timp de 8 minute, pînă cînd Sfîrlo- 
gea a adus egalarea. Acțiuni palpitante, cu șanse 
de cîștig de ambele părți, au rămas nefinalizate 
îndeosebi în repriza a doua.

■ De la 0-2 la 2-2
Rapidiștii, favoriți în partida cn Farul, și-an văzut 

la un moment dat pierdute toate speranțele ; 
constănțenii luaseră conducerea in prima repriză 
și-șl măriseră avantajul la 2—0 in min. 62. Departe 
de a renunța la luptă, echipa bucureșteană și-a adu
nat parcă mai mult forțele. Dominați insistent, 
oaspeții au recurs la unele iregularități... care i-au 
costat. Astfel, la un fault în apropierea careului, 
Dinu și-a dovedit măiestria loviturilor libere șu
tind peste zid, sus, în dreapta porții. Gol. Curajul 
și speranțele giuleștenilor au crescut. Egalarea, 
puțin, apărea ca sigură, căci intre timp Farul 
nunțase cu totul la atac. Echilibrul pe tabela 
marcaj s-a restabilit cu cîteva minute înainte 
încheierea partidei, meritul de a-1 fi „învins" 
Uțu aparținînd acum lui Năsturescu.

cel 
re
de 
de 
pe

ȘTIRI CULTURALE
cu opera „Bal 
prezentat dumi- 

Teatrului de

In spectacolul 
mascat" de Verdi, 
nică seara pe scena 
Operă ți Balet, rolul Ameliei a fost 
susținut de soprana Claudia Parada 
din Italia. Artista oaspete a avut 
ca parteneri pe Gheorghe Iliescu,

Ladislau Konya, lulia Buciueec 
Victoria Bezetti, (Sonstantin Du 
tru, Ioan Hvorov ți alții. Con 
cerea muzieală a spectacolului < 
parținut dirijorului Constantin 
troviei. .»••

■ Mult mai greu ca 
în toamnă

Revanșa de campionat dintre Steaua și C.S.M.S. a 
revenit, ca și primul joc, echipei bucureștene. To
tuși, dificultatea victoriei a apărut evidentă, deși 
teoretic se admitea că steliștii vor profita din plin 
de avantajul terenului propriu. Aceștia însă au 
obținut victoria abia în ultimul sfert de oră ; un șut 
al lui Sătmăreanu a fost scăpat in poartă de 
Constantinescu, iar apoi Soo, introdus către sfîrșitul 
meciului, a pecetluit scorul. Pînă atunci Steaua a 
dominat, dar infructuos. Voinea, cel care astă-toam
nă la Iași, marcase 5 din 7 goluri pentru Steaua, 
a fost acum „asul ratărilor".

Portarul oaspe, cel 
mai bun de pe teren

PLOIEȘTI (corespondentul „Scînteii”).— în par
tida cu Politehnica Timișoara, petroliștii au cîștigat 
la limită prin golul înscris de Badea în minutul 67. 
Jocul ambelor formații a fost confuz, nu s-a ridicat 
la nivelul tehnic scontat. S-a risipit multă energie, 
dar cu prea puțin folos, mai ales din cauza lipsei 
de precizie în șuturi. Petroliștii care, ce-i drept. 
s-3.u aflat în ofensivă mai tot timpul, au încercat 
spre sfîrșitul mecinlui să-și regleze „tirul". <iar 
portarul timișorean Popa s-a dovedit — deși 1 s-a 
marcat un gol — cel mai bun de pe teren.

H Dorință realizată
BRAȘOV (corespondentul „Scînteii").— Terenul 

desfundat a îngreunat mult circulația balonului, 
'exeeuțiile tehnice în meciul Steagul roșu — Jiul. 
„Stegarii" au manifestat multă decizie, dorință de a 
învinge — singura cale de a „ceda" 
loc în clasament. Ei au insistat 
decît oaspeții și au reușit încă 
să deschidă scorul prin Ionită 
centrări a lui Gane. în repriza 
s-au menținut și mai solid în careul advers și, ca 
urmare, au majorat scorul prin Gane, care a șutat 
imparabil din colțul careului de ÎS metri. Arbitrul 
Mihăilescu (București) a condus corect.

altora ultimul 
in atac mai mult 
din prima repriză 
II. în urma unei 
a doua brașovenii

S Socoteala de acasă...
15 000— Peste 

dureri de cap 
Studenții, care 
victorioși din 
un meci egal,

CLUJ (corespondentul ,,Scînteii“). 
de spectatori clujeni s-au întors cu 
de la meciul Universitatea — U.T.A. 
se angajaseră solemn că vor ieși 
această întîlnire, s-au ales doar cu 
foarte puțin pentru poziția lor precară în clasament. 
Nu se poate spune că n-au luptat. Dimpotrivă, au 
araltaf continuu poarta arădanilor, au făcut risipă 
de energie și mai ales... au ratat.

în avalanșa continuă asupra porții oaspeților, în 
careul acestora s-au produs cîteva Infracțiuni din
tre care una foarte flagrantă, dar arbitrul Petrea 
Constantin (București), care la mijlocul terenului a 
condus autoritar, a „Închis ochii".

U.T.A. s-a apărat strașnic. A avut o singură oca
zie clară, dar a fructificat-o...
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PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSULUI 

DIN 26 FEBRUARIE
CONCURSUL DIN 5 MARTIE

Cupa Bucureștiului“
Competiția internațională de ho

chei pe gheață „Cupa orașului 
București", găzduită timp de trei 
zile de patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală, a fost cîștiga
tă de formația sovietică Sibir No
vosibirsk. Pe locurile următoare 
s-au clasat selecționatele Varșovia, 
București A și București B.

Rezultatele din ultima zi a tur
neului : Sibir Novosibirsk—Bucu
rești A 7—0 (0-0, 3-0, 4-0) ; Varșo
via — București B 5—4 (2-0, 3-4,
0-0).

Concursul de spadă 
a revenit 
echipei U.R.S.S.

Desfășurat sîmbătă și duminică, 
în sala Floreasca din Capitală, 
concursul internațional amical de 
spadă s-a încheiat aseară cu pro
ba pe echipe, 
formației 
ment de 
România 
tineret.

Victoria a revenit 
U.R.S.S., urmată în clasa- 
R. D. Germană, Polonia, 
I, România II și România

Recorduri
atletice vremea

Steaua—C.S.M.S. 
Rapid—Farul
U. Cluj—U.T.A. 
Steagul roșu—Jiul 
Petrolul—Politehnica
U. Craiova—Dinamo Buc. 
Bologna—Spăl 
Cagliari—Roma 
Juventus—Torino 
Lanerosss—Brescia
Lazio—Milan 
Mantova—Fiorentina 
Napoli—Atalanta

-0) 1 
-2) X 
-1) x 
—0) 1 
—0) 1 
-1) x 
anulat

1
x
x
X
X
1

(2—1) 
(0—0) 
(1-1) 
(0—0) 
(0-0)
(3-0)

Minerul B.M.—Petrolul
C.F.R. Timișoara—Dinamo Pitești 
Chimia Suceava—U. Cluj 
Progresul Brăila—Rapid Buc. 
Oțelul Galați—Politehnica Tim. 
Crișul—Politehnica Buc.
Brescia—Internaționale 
Florentina—Cagliari 
Foggia—Juventus 
Lecco—Bologna 
Roma—Lazio 
Spăl—Atalanta 
Torino—Mantova

t,

cîteva rezultate va- 
între care noile re

de sală realizate de 
(4,80 m la prăjină), 
(7,46 m) și Viorica

Seria întrecerilor de atle
tism pe teren acoperit din 
actualul sezon a continuat 
cu tradiționalul concurs re
zervat seniorilor, desfășurat 
sîmbătă ți duminică în Capi
tală. Datorită condițiilor mai 
bune oferite de noua sală 
Steaua, cît ți pregătirii mai 
atente a fruntaților atletismu
lui nostru, competiția s-a sol
dat cu 
loroase, 
corduri 
Asfafei 
Sărucan
Viscopoleanu (6,1 3 m) la sări
tura în lungime. A stabilit, 
de asemenea, un nou record 
de juniori la prăjină Cristian 
Ivan (4,35 m). Viorica Viseo- 
poleanu ți Edit Schall au 
egalat recordurile la 50 m 
garduri senioare (7”4/10) ți, 
respectiv, junioare (7”6/10). 
Merită a fi menționată ți 
strînsa dispută între tinerele 
săritoare în înălțime Alexan
drina Stoenescu (1,64 m), Vir-

ginia Bonei (1,61' m) și Cor
nelia Popescu (1,58 m).

Referindu-se la acest con
curs, prof. Zeno Drago- 
mir, maestru al sportului, 
spunea : „Ca fosf sărilor cu 
prăjina am urmării în special 
desfășurarea acestei probe. 
Performanța lui Asfafei, care, 
la interval de numai 
mînă, a îmbunătățit 
țării cu 18 cm, este, 
numai rodul unei 
conștiincioase, ci și al concu
renței făcute de mai tînăru! 
său adversar Dinu Pițtalu, care 
cu 4,70 m a depășit, de ase
menea, vechiul record. Nu 
trebuie să uităm însă că ne 
mai despart cîteva zeci de 
centimetri de cele mai bune 
performanțe internaționale. 
Pentru a reduce mai mult din 
acest handicap este necesar 
un număr sporit de săritori 
de valoare. Juniorul Cristian 
Ivan, dacă se va antrena cu 
seriozitate, s-ar putea alătura 
în curînd celor doi'.

o săptă- 
recordul 
cred, nu 
pregătiri

Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă și călduroasă. Cerul a fost 
mai mult senin la început, apoi, în vestul și nordul tării, a devenit 
variabil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului 
la orele 14 oscila între minus 4 grade la Joseni și 16 grade la 
Moldova Veche. în București: Vremea a fost frumoasă și căldu
roasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de plus 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28 II, 1 și 2 martie a.c. în țară : 
Vremea devine treptat umedă. Cerul va fi temporar acoperit. Vor 
cădea ploi locale, mai frecvente în jumătatea de vest a țării. Vîntul 

minime vor fi cu-
cădea ploi locale, mai frecvente m jumatatea di 
va sufla slab, pînă la potrivit. Temperaturile 
prinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între plus 3 ți 
plus 13 grade. In București : Vremea devine relativ umedă. Cerul 
va fi temporar acoperit. Va ploua slab. Vîntul va sufla slab, pînă 
la potrivit. Temperatura sa menține ridicată.

I

Președintele
5

sfatului
(Urmare din pag. I)

CAMPIONATE, COMPETIȚII CUPA
VOLEI

Ieri, în Capitală, alături 
de echipele campioane, Ra
pid (masculin) și Dinamo 
(feminin), aflate în preajma 
confruntărilor din „C.C.E.", 
pe care le vor susține în a- 
ceastă săptămînă, au evo
luat în jocuri derbi forma
țiile feminine I.C.F., Țesă
tura P. Neamț, C.P.B. și 
Rapid. Suporterii giulește- 
nilor au motive să aștepte 
cu îngrijorare întîlnirea re
vanșă de joi, cu campioana 
Olandei — Blokkeer (in tur 
3—2 pentru olandezi). în
vingători cu 3—1 în fața Mi
nerului din Baia Mare, ra
pidiștii își datorează victo
ria doar multiplei lor expe
riențe. Unde sint forța și 
varietatea atacului, blocajul 
impenetrabil, capacitatea de 
organizare în momente difi
cile ? Pentru a se califica 
mai departe, campionii tre
buie să le regăsească pînă

dare. Adversarele au jucat 
dezlînat, fără convingere.

înaintea „premierei" dc 
marți, cînd vor juca pe te
ren propriu cu puternica 
echipă Ț.S.K.A.-Moscova, 
dinamovistele au întîlnit 
Universitatea Cluj, de care 
au dispus cu 3—0. în fine, 
derbiul noilor promovate, 
I.C.F.—Țesătura, a revenit 
„icefistelor" cu 3—0.

Alte rezultate : feminin : 
Penicilina Iași — Univer
sitatea Craiova 3—0 ; Farul 
Constanța — C.S.M. Sibiu 
3—2 , masculin s Politehni
ca Timișoara — Dinamo 
București 2—3 ; Politehnica 
Galați — Progresul Brăila 
3—0 , Politehnica 
— Alumina Oradea

SPERANȚELOR
LA SCHI

RUGBI

Brașov
1—3.

de iar- 
! mare

buie să 
joi !

După surp: 
trecută, cînd 
3—0 de 
prezentantele 
furnizat 
porții 
fața r

surpriza din etapa 
-L.u au dispus cu 
Penicilina Iași, re- 

C.P.B. au 
o surpriză de pro

porții ; victoria cu 3.—2 în 
rața puternicei echipe a Ra
pidului, una din favoritele 
competiției. La capătul unei 
partide extrem de antre
nante, în care fiecare jucă
toare și-a cunoscut și înde
plinit exemplar „rolul1, 
poligrafele, o dată cu un 
mare succes, obțin certitu
dinea salvării de retrogra-

In finala „Cupei d 
nă“, miza destul de 
a jocului, ca și terenul a- 
proape impracticabil din 
cauza noroiului au influen
țat în mare măsură nivelul 
tehnic al partidei. în plus 
unele ieșiri nesportive — 
Ciornei (Steaua), Pilă (Di
namo), Băltărețu (Steaua), 
eliminați de arbitru — au 
micșorat nivelul spectacu
lar al întîlnirii. Printr-un 
efort chibzuit, dinamoviștii 
au cîștigat cu 3—0.

în celelalte întîlniri s-au 
înregistrat următoarele re
zultate : Constructorul-Pro- 
gresul 0—0 ; Grivița Roșie- 
Rapid 26—6 ; Gloria-Vulcan 
14-5

POIANA BRAȘOV (prin telefon). — 
Cîteva mii de spectatori au asistat 
duminică la întrecerile din ziua a doua 
a Cupei speranțelor; ștafeta 3x5 km 
și slalom special. In prima probă, 
ștafeta 3x5 km, cei mai bine pregătiți 
s-au dovedit a fi, ca ți în prima zi, 
reprezentanții Bulgariei. Chiar din pri
mul schimb, Ghenov a luat un avans 
de aproape un minut, menținut și apoi 
mărit de coechipierii săi, Vafarov și 
Borisov. Timpul general: 58 minute 
11 secunde Pe locurile următoare: 
România I (Andrei, Mîrza, Olteanu) 
59 min 24 sec și România ll (Benga, 
Papuc, Fontana) 59 min 26 sec.

O luptă foarte strînsă s-a dat și în 
cele două manșe ale probei de slalom 
special desfășurate pe pîrtia de sub 
teleferic. Favorttul probei, francezul 
Bonnevie, a fost descalificat în prima 
manșă, cu cîteva porți înainte de 
terminarea cursei. Singura speranță a 
echipei franceze rămăsese Gay. Dat 
în manșa secundă, cu două porți îna
inte de sosire, acesta a căzut și apoi 
a abandonat- în astfel de împrejurări, 
reprezentantul român Virgil Brenci s-a 
clasat pe locul intîi. Iată ordinea pri
milor 5 clasați: Brenci (România) 87 
sec. 5/10 ; Nedelcov (Bulgaria) 89 sec. 
5/10 , Zidan (Iugoslavia) 90 sec. 1/10 ; 
Gazvoda (Iugoslavia) 90 sec. 9/10; 
Cristea (România) 91 sec. 9/10.

R. B.

Cînd a spus că se va face un lu
cru, se face. De aceea îl ascultă oame
nii”. (MARIN V. UDREA, țăran coope
rator).

„Este măsurat, face totul cu tact. 
Rezolvă operativ cererile oamenilor. 
Nu tăgăduiește ceea ce nu poate face 
sau nu e legal, nu-și părtinește ru
dele. Cere și ascultă părerile și pro
punerile oamenilor despre treburile ob
ștești, caută soluții pentru reioîv'ar'e'a 
lor. Se bizuie pe deputafi și pe adu
narea întregii obști. Toate acestea sint 
prefuite de țărani. Calitățile despre 
care am vorbit sint, după părerea mea, 
esențiale pentru un președinte de sfa! 
popular comunal” (MIHAI 
directorul școlii generale).

Asemenea calități ne-au 
te în cursul discuțiilor și 
ședinfii Matei înșel (comuna 
raionul Cărei), Dumitru Lupașcu (comu
na Vama, raionul Cîmpulung Moldo
venesc) și mulți alții

Interlocutorii au vorbit și despre o 
altă categorie de președinfi care nu 
depun eforturile cuvenite pentru a răs
plăti încrederea celor care i-au ales 
sau, ceea ce este mai grav, săvîrșesc 
fapte nedemne nu numai de un preșe
dinte de sfat dar de oricare cetă
țean de rînd. Cum e și firesc, în adu
nările pentru propunerea candidați lor, 
alegătorii au criticat aspru lipsurile din 
activitatea acestor președinți și nu i-au 
mai propus pentru a f> aleși deputați. 
Așa s-a întîmplat cu Ion Ojoc, președin
tele Sfatului popular al comunei Gorbă- 
nești, regiunea Suceava Ce-i repro
șează alegătorii ? fn loc să se ocupe cu 
simț de răspundere de rezolvarea pro
blemelor gospodăririi comunei a ce
rerilor și sesizărilor îndreptățite ale ce
tățenilor, în ultima vreme el se înqri- 
jea mai mult de gospodăria proprie și 
de... băutură. Uneori zile întregi nici nu 
trecea pe la sfatul popular, iar cind era 
găsit, le spunea oamenilor „venifi mîi- 
ne, azi n-am timp”.

Grave abateri de la îndatoririle pe 
care le avea ca președinte de sfat

STĂNESCU,

fost releva- 
despre pre- 

Petrești,

CU PRILEJUL CONCURSULUI DE 
PATINAJ VITEZA DE LA INZELL 
(Bavaria), olandezul Ard Schenk a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 3 000 m : 4’18'’4/10. Vechiul 
record — 4'21”9/10 — aparținea com
patriotului său Kees Verkerk. Proba 
de 500 m a revenit lui Keller 
(R.F.G.), cronometrat in 40'‘3 10 (nou 
record al R.F. a Germaniei), urmat 
de Guliaev (U.R.S.S.) cu 40"5/10.

ÎN CADRUL CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE DE NATAȚIE 
ALE AUSTRALIEI, inotătoarea 
franceză Claude Mandonnaud a cîș- 
tigat proba de 220 yarzi liber în

2T7"9/10. Proba de 110 yarzi spate 
a revenit campioanei europene Kiki 
Caron (Franța). în l’10”2/10. Gra
ham Dunn (S.U.A.) a învins în pro
ba de 110 yarzi fluture cu rezultatul 
de 60 '9,10.

COMPETIȚIA DE RUGBI „TUR
NEUL CELOR 5 NAȚIUNI" a pro
gramat la Twickenham meciul An
glia—Franța. Peste 65 000 de specta
tori au urmărit acest joc. încheiat 
cu scorul de 16—12 (13—9) în fa
voarea oaspeților. Este prima victo
rie a rugbiștilor francezi, în ultimii 
12 ani, asupra echipei Angliei. La 
Murrayfield, în cadrul aceleiași

competiții. Irlanda a Întrecut cu 
5—3 (5—3) echipa Scoției. în clasa
mentul „Turneului celor 5 na
țiuni" conduce Scoția cu 4 puncte, 
urmată de Franța, Anglia și Irlanda 
cu cite două puncte.

ÎN CONCURSUL DE SCHI DE 
LA LAHTI (Finlanda), proba de 
15 km a fost cîștigată de suedezul 
Assar Roennlund, cu timpul de 
54'09'’.

Felice (Italia), 31’06"5/10; 5 km femei 
— Nadeja Vasilieva (Bulgaria). 19' 
17"3/10. întrecerea de sărituri de la 
trambulină pentru juniori a fost 
dominată de iugoslavul ~ 
fancici, care a realizat 
68 și respectiv 73 m.

Peter Ste- 
sărituri de

REZULTATE DIN CONCURSUL 
DE SCHI PENTRU „CUPA KURIK- 
KALA" de la Garmisch Partenkir- 
chen : 10 km (juniori)—Darioli

DE ATLE-CAMPIONATELE
ALE AUSTRALIEI, proba de 
m plat a fost, cîștigată de 

Farrington în 29'34"8T0. Re-

LA
TISM
10 000
John
cordmanul mondial Ron Clarke n-a 
luat startul în această probă, în 
schimb a participat la cursa de 
1 500 m clasîndu-se al patrulea.

popular comunal a săvîrșit și Mihai Dră- 
gan, de la Hurezu Mare, raionul Cărei. 
După ce a tost ales, el a devenit 
mai înfumurat și abuziv, socotind 
poate hotărî după bunul plac asupra 
lor mai diferite treburi obștești. Și, 
cauză că nu a întîmpinat la vreme ri
posta cuvenită din partea comitetulu 
executiv, a deputafilor și a organizație1 
de partid din comună, Mihai Drăgan 
s-a înfundat tot mai mult în mocirlă : i 
început să se căpătuiască pe seama a 
vW'ilfuF’SBȘTes?*și a cetățenilor, să-și fă 
vorizeze rudele și prietenii. Bunăoară 
in loc să convoace comisia comunal) 
pentru gospodărirea fondului silvi. 
spre a hotărî repartizarea lemnului ex 
ploatat din pădurea comunală, el a 
cut împărțirea de unul singur, cui 
cît a vrut.

Relatirdu-ne acest caz, ca și alte 
teva petrecute în raionul C 
Mihai Șuta a arătat că în 
electorală, birourile F.D.P., 
de o-ganizațiile de partid, 
dezbaterea adunărilor cetățenești abate
rile săvirșite de unii președinți, ceea ce 
a făcut ce alegatorii să cîntărească cu 
multă atenție pe cine propun candidați 
pentru alegerile de la 5 martie

In cursul discuțiilor, interlocutorii noș
tri au sublimat că modestia, cinstea, 
spiritul de dreptate trebuie să caracteri
zeze întreaga viată și activitate a pre
ședintelui de sfat Totodată s-a arătat 
că pentru formarea unui om ca primul 
gospodar al comunei este necesară o 
muncă perseverentă de îndrumare și 
control din partea sfatului popular ra
ional. se cere ca el însuși să învețe per
manent pentru a cunoaște legile stalu
lui, metodele de rezolvare a numeroa
selor probleme edilitar-gospodărești și 
cetățenești ale comunei Președintele 
sfatului trebuie «ă fie ajutat să înțe
leagă bme că în comună totul se face 
pentru oameni și împreună cu ei In 
comunele Puchenii Moșneni și Albești 
Paleoiogu din raionul Ploiești so tărăgă
nau unele lucrări tocmai din cauză că 
președinții sfaturilor populate respecti
ve nu se bizuiau pe deputat' și pa ma
sele de cetățeni, nu depuneau stăruința 
cuvenită pentru a le atrage la rezolva
rea problemelor gospodărești. Cînd au 
fost aiutafi de membri ai comitetului 
executiv raional să facă acest lucru, re
zultatele s-au văzut imediat.

A fi „primul gospodar al comunei* 
este o mare cinste acordată de cetățeni, 
dar, totodată, o sarcină de cea mai 
mare răspundere. Consacrîndu-și în
treaga putere de muncă binelui obștesc, 
numeroși președinți de staturi populare 
au adus o contribuție importantă la 
Duna gospodărire și înfrumusețare a 
comunelor, bucurindu-se de stima și 
prețuirea cetățenilor. Exemplul și expe
riența lor constituie un îndemn pentru 
foti președinții sfaturilor populare co
munale de a nu-și precupeți eforturile 
în munca pentru înflorirea satelor patriei 
noastre.

tot 
că 

ce- 
dir.

M
s

cî-
Carei, tov, 

' campania 
îndrumate 
au pus ?r



viața internațională
NEW DELHI SURPRIZĂ ÎNAINTEA
PARTIDUL 
CONGRESULUI 
A OBȚINUT 
MAJORITATEA 
IN LOK SABHA

In cursul zilei de ieri, din 
New Delhi s-a transmis că 
Partidul guvernamental al 
Congresului a obținut o majo
ritate absolută în Lok Sabha 
(Adunarea Națională indiană), 
cu 261 de locuri din 520, 10 de 
rezultate urmind a fi cunoscu
te ulterior, lată configurația 
noului parlament.

Partidul Congresului — 261 
locuri (97 pierdute) ; Swa- 
tantra (conservatori) — 45
(cîștigă 27) ; Jana Sangh (na
ționaliști) — 35 (cîștigă 21) ; co
muniști — 39 (cîștigă 10 locuri); 
Samyukta (socialiști) — 23 (cîș
tigă 12); Praya (socialiști de 
dreapta) — 7 (pierd 5); inde
pendenți și partide regionale 
— 70 (cîștigă 10).

Pe marginea acestor rezul
tate, agenția France Presse 
subliniază că Partidul Con
gresului, cu o pierdere de o 
pătrime din mandatele deți- 

' nute anterior, nu va mai dis
pune decît de o majoritate de 
20 de locuri, menținîridu-se la 
limită la putere. Amploarea 
neașteptată a reculului parti
dului guvernamental — con
sideră agenția — este profita
bilă tuturor partidelor de o- 
poziție, care vor prelua puterea 
în șase sau șapte din cele 17 
state ale Uniunii Indiene.

Două state (Bengal și Ke
rala) vor avea un guvern 
dominat de comuniști ; alte 
două (Orissa și Uttar Pradesh) 
vor avea un guvern dominat 
de partidele de dreapta ; Ma
dras va avea un guvern for
mat de Partidul sudist regio
nal ; în Rajasthan nici un 
partid nu a obținut numărul 
de voturi care să-i dea dreptul 
să formeze guvernul ; în Bi
har, stat din nord-est, amenin
țat de lipsă de alimente, nici 
un partid nu dorește să preia 
puterea, ceea ce va impune 
aplicarea clauzei din constitu
ție care permite punerea sta
tului sub administrația direc- 
!ă a președintelui republicii 
fără guvern local. Partidul de 
guvernămînt rămîne la putere 
in celelalte opt state.

NEGOCIERILOR TRIPARTITE
La Bonn s-a anunțat: acordul de compensații 
în devize destinate Angliei va fi onorat

După cum s-a anunțat, astăzi, luni, 
la Londra urmează să fie reluate ne
gocierile anglo—vest-germano—ame
ricane cu privire la compensațiile în 
devize pe care Marea Britanie și 
S.U.A. le-au cerut la Bonn în legă
tură cu cheltuielile referitoare la 
trupele americane și engleze care sta
ționează în R.F. a Germaniei. Aceste 
negocieri au fost precedate de 
anunțul că Anglia își va retrage o 
parte din trupele de pe Rin dacă gu
vernul R.F.G. nu se angajează să con
tribuie la efortul financiar britanic,

In preziua reluării negocierilor, un 
comunicat al Ministerului de Finanțe de 
la Bonn a anunțai că acordul privind 
compensațiile în devize destinate Marii 
Britanii pentru întreținerea armatei en
gleze de pe Rin, care ajunge la sca
dență la 31 martie 1967, va fi onorat 
de către Republica Federală a Germa
niei. „Informațiile apărute în presă, 
— se spune în comunicat — potrivit 
cărora Ministerul federal de Finanfe 
și-ar fi retras propunerea făcută în oc
tombrie 1966 guvernului britanic, sini 
eronate". Guvernul federal speră să 
contribuie la compensarea în devize 
prin plasarea unor 
rul civil în Marea 
ridice la suma de 
pentru exercițiul 
aprilie 1967-mariie 
comunicatul

comenzi din secto- 
Brifanie, care să se 
250 milioane mărci, 
financiar britanic 
1968. In încheiere, 

precizează că Minister’ll

MONTE CARLO. 
Ultimele pregătiri 
ale comandantului 
Cousteau pentru 
plecarea vasului de 
cercetări științifice 
„Calypso" la ex
plorarea Oceanului 

Indian

Y
<.

1\

F. a Germaniei va onoraApărării al R.
din propriul său buget obligațiile asu
mate prin acordul existent.

HAGA

k 5-a etapă a turneului 
explorator 
al premierului britanic

HAGA 26 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, a sosit 
amiază la Haga. 
de-a 5-a etapă a 
premierul englez 
mai multe țări europene, cu scopul 
de a sonda șansele Marii Britanii 
privind aderarea la Piața comună.

Potrivit agenției Reuter, în anu
mite cercuri 
s-a exprimat, 
convorbirilor, 
putea obține 
aderării Angliei la C.E.E.

duminică după- 
Olanda este cea 

turneului pe care 
îl întreprinde în

politice de la Haga 
părerea că în cursul 
premierul Wilson ar 
sprijin în problema

in că leat
embargoul.

SALISBURY 26 (Agerpres).— 
Duminică, ziarul sud-african 

proguvernamental „Dagbreek" 
a dat publicității o știre sen
zațională. Potrivit acesteia, na
vele grecești „Joanna V" și 
„Manuela", care anul trecut au 
transportat petrol destinat Rho- 
desiei, dar care au fost împie
dicate de flota britanică să in
tre in porturile din Mozambic. 
au reușit totuși să descarce, în 
mod clandestin, petrolul indu- 
cînd în eroare forțele britanice 
de supraveghere. Ele își des- 
cărcaseră petrolul în rezervoa
rele construite rapid de spe
cialiști sud-africani undeva pe 
coasta de răsărit a Mozambi- 
cului.

Cum este ECRAN

Lector în istorie Io Universitatea din Salisbury, John Andrew Conradie a fost 
condamnat de „justiția" regimului rasist rhodesian pentru „vina" de a fi 

'susținut revendicările populației de culoare

localitatea 
iraniană Esfahan 
a fost descope- 

ORIGINALE rit un manuscr’-s 
medical persan, 

cu o vechime de 771 de ani, care 
conține sute de prescripții privind 
vindecarea diferitelor boli, inclu
siv a cancerului. Manuscrisul nu
mește un mare număr de boli, de
scrie simptomele lor și remediile 
corespunzătoare. Printre acestea 
se află unele deosebit de originale, 
cum ar fi folosirea laptelui de ie
pure și a uleiului extras din ficat 
de crocodil. Acesta din urmă ar 
fi, după cum reiese din manu
scris, util în tratarea „nebuniei". 
Cit privește laptele de iepure, el 
este recomandat ca remediu in a- 
fecțiunile de natură canceroasă 
ale pielii.

0 nouă violare

MEDICA 
MENTE...
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de coastă ale R. D. Vietnam
HANOI 26 (Agerpres). — Misiu

nea de legătură a Înaltului Coman
dament al Armatei Populare Viet
nameze a adresat duminică Comi
siei internaționale de supraveghere 
și control din Vietnam un mesaj în 
care se arată că la 26 februarie 
distrugătoare americane au deschis 
focul asupra regiunilor de coastă, 
dens populate, ale Republicii De
mocrate Vietnam, masacrînd popu
lația civilă.

Aceasta, se subliniază în mesaj, 
„constituie un nou și extrem de 
grav pas pe calea escaladării răz
boiului dus de S.U.A.", „o gravă în
călcare a suveranității și integri
tății teritoriale a R. D. Vietnam, a 
acordurilor de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam și a dreptu
lui internațional".

într-un comunicat, al Armatei 
Populare Vietnameze, transmis de 
agenția V.N.A., se anunță că du
minica după-amiază forțele arma-

coastă Thanhte din provincia de
Hoa au deschis focul asupra nave
lor americane ce bombardau teri
toriul R. D. Vietnam, incendiind 
una din nave. Aceasta este cea 
de-a treia navă americană distrusă 
de armata populară vietnameză de 
la începutul lunii februarie a.c.

★

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
O serie de cunoscute personalități 
americane — senatorii democrați 
Ernest Gruening, Eugene McCarthy, 
George McGovern, republicanul 
Mark Hatfield, pastorul Martin 
Luther King și ziaristul Malcolm 
Browne, deținător al premiului 
„Pulitzer" — s-au pronunțat sim- 
bătă pentru încetarea imediată a 
bombardamentelor aviației S.U.A. 
asupra R. D. Vietnam. Ei au 
luat cuvîntul la o reuniune orga
nizată la Los Angeles de revista 
„Nation".

a frontierei
cambodgiene

PNOM PENH 26 (Agerpres). — 
La Pnom Penh a fost dată publi
cității o declarație de protest a gu
vernului cambodgian în care se 
menționează că trupele americano- 
saigoneze continuă să violeze fron
tierele țării. In zilele de 20 și 21 fe
bruarie, se spune in declarație, a- 
proximativ 200 de soldați ameri
cani și saigonezi au descins din 
elicoptere, pătrunzind pe o distan
ță de peste o jumătate de kilome
tru in interiorul unui sat cambod
gian, in interiorul țării. Intre apă
rătorii satului și trupele invada
toare au avut loc ciocniri, care au 
durat aproximativ o oră și jumă
tate. Declarația guvernamentală 
cambodgiana subliniază gravitatea 
deosebită a noilor acte de agre
siune americano—sud-vietnameze.

CARACAS

&■ ApEN. —- Mohamed Hasson, membru al 
Consiliului Legislativ din Aden, fost minis

tru in guvernul condus de Mackawee. a fost asa
sinat duminică de un necunoscut Poliția nu a 
furnizat amănunte cu privire la motivul crimei. 
Potrivit agenției Reuter, Hasson s-a pronunțat 
în repetate rinduri pentru independența reală a 
Adenului.

TEHERAN. Delegația comercială sovietică 
condusă de N. S. Patolicev, ministrul co

merțului exterior al U.R.S.S., a fost primită du
minică de șahinșahul 
Pahlavi.
Sg ADDIS ABEBA. Azi se deschide 
” VlII-a sesiune a Consiliului min 
Organizației Unității 
vor dura o săptămină.

contract colectiv. în fata întreprinderilor sînt 
instalate pichete de greviști, pentru a împie
dica pătrunderea spărgătorilor de grevă.

asemenea că, convorbirile au înregistrat rezul
tate bune pentru viitoarea colaborare bilaterală. Universitatea

Iranului. Mohammad Reza

! cea de-a 
Consiliului ministerial al 

Africane, ale cărei lucrări

S ROMA. — Muncitorii industriei de prelu- 
crare a petrolului au declarat o nouă grevă 

de cinci zile în sprijinul încheierii unui nou

Sg ENUGU. — Guvernatorul militar al provin- 
“ ciei estice a Nigeriei a dat guvernului cen
tral un ultimatum, subliniind că, dacă pină la 
31 martie a.c. nu va trece la aplicarea acor
dului încheiat de liderii militari nigerieni, se va 
considera liber să ia măsurile, necesare pentru 
punerea in practică. în estul Nigeriei, a preve
derilor acordului : reorganizarea armatei, reîn
toarcerea soldaților din nord în provincia lor 
natală și abrogarea unor decrete.

F3S ANKARA. — La recepția cu prilejul vizitei 
oficiale în Turcia a președintelui Irakului, 

luînd cuvîntul, ministrul de externe al Turciei 
a subliniat că vizita generalului Aref a consti
tuit o etapă constructivă pe calea îmbunătățirii 
relațiilor turco-irakiene. Oaspetele a declarat de

KS RABAT. — Săptămânalul marocan „AI 
™ Mouharrir", organ al partidului de opoziție 
Uniunea națională a forțelor populare, a început 
să reapară după 15 luni ; el și-a întrerupt vo
luntar activitatea, ca semn de protest față de 
confiscarea unor numere consacrate liderului 
opoziției, Mehdi Ben Barka.

M LYNN. — Politia din statul Massachusetts 
™ (S.U.A.) l-a descoperit pe Albert de Salvo, 
supranumit și „ucigașul din Boston*', care eva
dase, împreună cu alți doi prizonieri, din spita
lul psihiatrie din Bridgewater. Criminalul se 
ascundea intr-un imobil nelocuit de la perife
riile orașului Lynn. unde, incolții de polițiști, 
s-a predat fără a opune rezistentă. Albert 
de Salvo fusese condamnat la închisoare pe 
viață, după ce a strangulat mai multe, persoane.

ocupată 
de poliție

(Urmare din pag. I)

18S0 Germania pusese stă- 
pînire pe tot teritoriul ță
rii Munții Rit au început 
să fie scormoniți de cău
tătorii de aur. Negustorii 
străini îi sileau pe afri
cani să vindă o oaie pe 
patru bricege, o vită pen
tru trei pălării sau cițiva 
litri de băuturi alcoolice. 
Cînd cei solicitați să „vîn- 
dă" nu cădeau la învoia
lă, vitele le erau luate cu 
de-a sila.

Nemaiputînd răbda asu
prirea străină, hotentoțil 
din sudul țării s-au răscu
lat. Le-au urmat alte tri
buri. Tribul herero s-a ri
dicat și el la luptă. Era în 
ianuarie 1904. Cinci ani a 
durat răzvrătirea. 80 000 
de africani și-au dat via
ța în încleștarea inegală 
cu cotropitorii.

După înfrîngerea Ger
maniei în primul război 
mondial, Africa de sud- 
vest a încetat să mai »ie 
o colonie a acesteia. Liga 
Națiunilor a instituit asu
pra acestui teritoriu un 
mandat care a fost acor
dat Angliei, fiind apoi 
transferat Uniunii Sud- 
Africane (actuala Repu
blică Sud-Africană). După 
ce! de-al doilea război 
mondial, autoritățile de la 
Pretoria au refuzat să in
cludă Africa de sud-vest 
sub tutela O.N.U., institui
tă în locul sistemului de 
mandate al Ligii Națiunj- 
lor. Mai mult, șeful guver
nului sud-african, Smuts, 
a organizat un simulacru 
de plebiscit la care au 
participat numai susțină
torii săi, Africa de sud-vest 
fiind declarată „a cincea 
provincie sud-africană'.

Evident, acest act sa
mavolnic nu a fost nicio
dată recunoscut de ni
meni. Dar faptul n-a îm
piedicat autoritățile sud- 
africane să extindă trep
tat cruntele legi ale apart- 

3

; heidujui asupra Africii 
de sua-veșt. Față de po
ziția R.S.A., Adunarsa Ge
nerală a O.N.U. a cerut in 
1949 Curții internaționale 
de la Haga un aviz con
sultativ cu privire la sta
tutul Africii de sud-vest. 
Curtea a dat trei avize, in 
1950, 1955 și 1956 prin care 
recunoștea în fapt obli
gația Africii de sud de a 
accepta supravegherea 
internațională asupra ad
ministrării acestei țări.

movează o politică reac
ționară față de Africa de 
sud-vest, companiile străi
ne avînd considerabile 
investiții de capital in Re
publica Sud-Africană și în 
Africa de sud-vest poartă 
răspunderea pentru sufe
rințele populației din a- 
ce3t teritoriu". Raportul 
preciza fără echivoc că 
„activitatea companiilor 
internaționale constituie 
unul din principalele ob
stacole în calea dezvol

mante. Cu un capital de 
5 24S 000 lire sterline, com
pania 
anual
15 000 000 de lire, distri
buind an de an acționari
lor ei dividende de pină la 
200 la sută. Dar diamante
le nu sînt singura bogă
ție a Africii de sud-vest. 
Ea deține locul 
mea capitalistă 
vește extracția 
și locul trei în 
de vanadiu, dispune

amintită obține 
un profit de

doi în lu- 
în ce pri
de plumb 
producția 

de

ferma căruia lucra. In
tr-un raport O.N.U. întoc
mit de o comisie însărci
nată să analizeze activi
tatea monopolurilor străi
ne in Africa de sud-vest 
se arată : „Munca pe care 
o execută africanii penttu 
companiile miniere și al
tele este în fapt muncă 
forțată; de aceea popu
lația africană trăiește ca 
în sclavagism'.

...Cel care vizitează o- 
rașul Windhoek rămîne

„ȚARA DIAMANTELOR
/

își revendică independența
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FAPTE NEO-

BIȘNUITE

...citează eu du
iumul analele 
medicale în dg- 
meniul „fagiei", 
al consumării

celor mai neașteptate produse; 
unul care le întrece pe multe este 
relatat din Lima, capitala Peru
lui. Franco Bernacola, în virstă 
de 8 ani, deschide seria „petrolo- 
fagilor", fiind un pasionat consu
mator de... benzină. El se simte 
bine numai după ce și-a consu
mat zilnic „porția" de carburant, 
în jurul său, medicii corpului me
dical din localitatea San Miguel 
se scarpină după ureche, fără a 
putea insă elucida misterul: de 
ce resimte micuțul Franco
lente dureri abdominale de cite 
ori încearcă să-și astîmpere foa
mea cu orice alt aliment in a- 
fară de benzină...

Vio-

la inventa- 
paratrăsne- 

de către 
Benjamin Franklin nu s-a mai în
registrat probabil o astfel de in- 
timplare ca cea de simbătă după- 
amiază de pe stadionul din Shir
ley. Spre stupoarea spectatorilor 
din tribune, exact in minutul 28, 
c.înd echipa clubului Eufield con
ducea cu 1—0 in meciul cu High
gate, pentru „Cupa Angliei" la 
fotbal-amatori, cinci jucători de 
la Eufield au căzut deodată la 
pămint, ca „fulgerați" Termenul 
este potrivit, intrucit tocmai un 
fulger a fost cauza acestei prăbu
șiri colective. Unul din jucători, 
care s-a ales cu cele mai grave 
arsuri, a decedat duminică. Con
ducătorul clubului Highgate iși 
fringe miinile după această 
dezlănțuire a forțelor naturii: 
„Niciodată — a spus el — clubul 
nostru nu a reușit să ajungă 
intr-o asemenea fază a competi
ției". Tocmai cînd acest meci 're- 
buia să încoroneze 20 de ani de 
activitate fotbalistică !

FULGERAȚI
tului

CARACAS 26 (Agerpres). — Uni
versitatea Centrală din Venezuela 
este din nou ocupal-â de forțele po
lițienești, anunță corespondentul a- 
genției Prensa Datina din Caracas. 
O demonstrați» de protest a stu
denților care cereau respectarea 
autonomiei universității și să h se 
creeze posibilități pentru a-și con
tinua studiile a fost reprimată cu 
forța de poliție. Mulți studenți au 
fost răniți, iar alții au fost ares
tați. Aceste evenimente s-au pro
dus la numai o săptămînă după re
luarea cursurilor universității, în
trerupte mai bine de două luni. Ca 
rezultat al amestecului autorităților 
militare, 26 000 de studenți ai anu
lui universitar în curs riscă să 
nu-și poată continua studiile.

vest a unor formațiuni de 
partizani. Evident, în con
dițiile dominației din par
tea statului sud-african, 
în care numeroase forțe 
polițienești și militare 
seamănă în permanență o 
teroare dusă la extrem, 
lupta pare momentan ine
gală. Dar patrioții din A- 
frica de sud-vest își afir
mă tot mai mult prezența, 
bucurîndu-se de sprijinul 
forțelor progresiste de 
pretutindeni.

Intr-una din intervenții
le reprezentanților români 
la O.N.U. se arată : Ceea 
ce se petrece în Africa de 
sud-vest nu constituie o 
problemă locală, ci o vio
lare a principiilor genera
le, fundamentale ale con
viețuirii internaționale, o 
sfidare la adresa conștiin
ței întregii omeniri. Guver
nul român — apărător 
convins al principiilor de 
independență și suverani
tate naționată, al păcii — 
condamnă cu 
cercările, de 
veni ele, de 
sclavagismul 
moderne, menținerea unor 
teritorii, unor popoare sub 
jugul colonial.

în zilele noastre, în con
dițiile cînd aproape 40 de 
state africane și-au cuce
rit independenta, cînd 
prăbușirea sistemului co
lonial a devenit un proces 
ireversibil, rasiștii lin 
R.S.A. nu-și vor putea 
menține la infinit domina
ția asupra Africii de sud- 
vest. Apropiata sesiune 
specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care va 
examina problema acestui 
teritoriu, va prilejui, fără 
îndoială, noi luări de oo- 
ziție din partea statelor 
iubitoare de pace împotri
va colonialismului. în 
sprijinul intereselor vitale 
de liberiate și indepen
dență ale populației din 
Airica de sud-vest.

hotărîre în- 
oriunde ar 
a perpetua 

timpurilor

$££/?£££ LA DALLAS
titlu, agenția 

a transmis o re- 
se menționează :

Sub acest 
France Presse 
latare în care

Serviciile de stare civilă din 
orașul Dallas refuză să furni
zeze publicului și presei extra
sele de deces referitoare la ac
torii dramei de la 22 noiembrie 
1963 și la persoanele citate în 
anchetele asupra asasinării pre
ședintelui Kennedy — a rele
vat duminică ziarul „Dallas 
Times Herald". Un purtător de 
cuvin! al municipalității a re
cunoscut că această nouă re
glementare. aplicată de cîtva 
timp, se referă la certificatele 
de deces al președintelui 
Kennedy. al asasinului său 
prezumat. Lee Harvey Oswald, 
și al ucigașului acestuia, Jack 
Ruby, de curînd decedat în 
spital. Potrivit ziarului citat, 
acest ordin ar emana de la Mi
nisterul Sănătății Publice aJ 
Texasului și de Ia „Serviciul 
secret".

Purtătorul de cuvînt munici
pal a spus de asemenea că 
autorizația de a consulta regis
trele ar depinde de utilizarea 
pe care solicitantul ar urma să 
o dea acestei consultări. „In 
cazul unor speculații asupra e- 
venimentelor de la 22 noiem
brie 1963 este puțin probabil 
să se dea asemenea autorizații", 
a spus purtătorul de cuvînt.

★
Tntr-ufiul din apartamentele 

clădirii din imaginea alăturată, 
din New Orleans, a fost găsit 
mort David Ferrie, despre care 
procurorul districtului Orleans. 
Garrison, a afirmat că n-ar fi fost 
străin de „complotul de la Dal
las”. cum a calificat crima de la 
22 noiembrie. Ancheta politiei lo
cale a determinat momentul 
mortii Iui Ferrie marți seara, 
dar un ziarist de la „Washing-

ton Post and Times Herald", 
George Lardner, a declarat că 
marți, pe la miezul nopții, a 
fost in apartamentul lui Ferrie 
cu care a stat de vorbă pînă la 
4 dimineața. „Se va ști vreo
dată — scrie ziarul „Le Fi
garo" — ce a cauzat moartea 
lui Ferrie acest curios perso
naj figurînd ca suspect în an
cheta procurorului din New 
Orleans... Un alt element încă 
misterios este și următorul 
tînărul care, potrivit primeloi 
informații furnizate de politie 
era prieten cu Fei rie și a des
coperit cadavrul neagă că l-a 
cunoscut vreodată și că se afla 
in preajma locului din întim- 
plare. Dar atunci, cine a desco
perit moartea lui Ferrie și a 
semnalat-o poliției ?“

și
companiei 

Diamond
: „Guardian", privesc 
dispreț acțiunile O.N.U. 
ignoră hotărîrile luate 
acest for internațional, 
umbră de. neliniște a

tării Africii de sud-vest 
pe calea independenței".

țara 
ca 
de
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avize ignorate însă de că
tre rasiștii de la Pretoria. 
In 1960, Etiopia și Liberia 
s-au adresat din nou 
Curții Internaționale, acu- 
zînd R.S.A. că a violat 
mandatul acordat. După 
șase ani de dezbateri. 
Curtea, revenind asupra 
propriilor sale conclu’-.ii 
anterioare, s-a situat pe o 
poziție ce venea în spriji
nul rasiștilor sud-africani. 
Cauzele proiunde ale „tra
gediei de la Haga" — 
cum a fost denumită de 
presa mondială rușinoasa 
hotărîre a acestui for — 
le găsim în raportul pre
zentat de „Comitetul celor 
24' în fata Adunării Ge
nerale a O.N.U., la sesiu
nea sa din toamna trecu
tă ■ „Alături de guvernul 
Africii de sud, care pro-

Rînduieli 
sclavagiste

Dacă Senegalul este cu
noscut în lume ca 
arahidelor, Zambia 
țara cuprului, Africa 
sud-vest este denumită și
„țara diamantelor". In fie
care an excavatoarele 
buldozerele 
„Consolidated
Mines of South West Afri
ca' deplasează 20 de mi
lioane de tone de nisip și 
pietriș pentru a scoate la 
lumină 130 de kilograme 
de diamante. Această ta
ră se află pe locul doi în 
lumea capitalistă în ce 
privește extracția de ăia-

imporfante zăcăminte de 
uraniu, zinc etc.

Dar avuțiile acestea, a- 
caparate de marile mono
poluri occidentale, nu a- 
duc airicaniloi decît sufe
rințe, asuprire, mizerie. 
Salariul unui muncitor 
african este de 12 ori mai 
mic decît al unui muncitor 
alb. Statisticile arată că 
populația africană stăpî- 
nește doar un sfert din su
prafața de pămînt a țării 
și aceasta în regiunile in 
care practicarea agricul
turii este extrem de ane
voioasă. Munca forțată e 
o practică curentă. Un co
respondent britanic care a 
vizitat Africa de sud-vest 
scria că în capitala tării 
a întîlnit un tînăr de gîtul 
căruia atîrna o placă r.u 
inscripția proprietarului la

surprins de înfățișarea lui 
prosperă. Magazine lu
xoase în care se etalează 
mărfuri scumpe — ultima 
expresie a „modei euro
pene", clădiri ultramoder
ne, automobile de ultim 
tip — arată că cei ce au 
instaurat și vor să perpe
tueze rînduielile sclava
giste nu și-au făcut prea 
multe griji în privința vii
torului. Europenii din ca
pitală, sena ziarul brita
nic 
cu 
și 
de
O i
aruncat totuși asupra a- 
cestor cercuri Un anunț 
publicat într-un ziar sud- 
african, care semnala pre
zența în Africa de sud-


