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„VOTUL NOSTRU — CANDIDAȚILOR F.D.P. I" (în comuna Leordeni, regiu
nea Argeș) Foto : M. Cioc

■ Hocheistii nos- 
tri în preajma 
„mondialelor"

Sala Steaua. Dispută strînsâ în proba de 55 m garduri a concursului uni
versitar de atletism Foto t R. Costin

■ Surprize în „șai- 
sprezecimile" de 
finală ale „Cupei 
României" la fot
bal : 4 echipe de A 
eliminate din com
petiție

■ SUCCESE ROMÂ
NEȘTI IN OLAN
DA, ANGLIA, 
S.U.A., POLONIA

■ Alte știri din țară 
și de peste hotare

Un nou r

complex

studențesc

la Cluj
Fe una din pltoreștile coline 

ale Clujului va fi construit un 
nou cartier universitar. Pentru 
început, proiectele prevăd un 
complex de cămine pentru 3 000 
de student!, un dispensar cu pa
tru cabinete medicale, stațio
nar, farmacie, un centru comer
cial cu magazine, chioșcuri, a- 
teliere meșteșugărești și altele. 
Cantina care va deservi cel 
de-al doilea orășel studenteso 
clujean va avea o construcție 
originală. Autoservirea va fi a- 
j'jtată de benzi transportoare. 
Orășelul va aduce o notă apar
te în nona arhitectură a Cluju
lui și prin faptul că blocurile, 
amplasate in trepte, vor fi cu
plate două cîte două. Corpurile 
de legătură între clădirile ge
mene vor cuprinde bibliotecile 
cămine'or și holuri mari.

Complexul studențesc se va 
extinde prin construirea în con
tinuare a clădirilor Institutului 
politehnic.

SATELE ȘI-AU ALES IERI
DEPUTĂȚII
SFATURILE

In localitățile rurale din întreaga țară au avut 
loc ieri alegeri de deputați în sfaturile popu
lare comunale. Din relatările corespondenților 
noștri rezultă că în toate regiunile și raioanele 
alegerile s-au desfășurat într-o atmosferă însu
flețită, transformîndu-se într-o adevărată ma
nifestare sărbătorească a locuitorilor satelor. 
Cetățenii și-au dat votul candidaților propuși și 
susținuți de ei, convinși că votează astfel pen
tru progresul agriculturii socialiste, pentru în
florirea satelor și buna lor gospodărire, 
pentru un nivel de viață tot mai ridicat, pentru 
întărirea continuă a orînduirii socialiste.

Așa cum np informează corespondenții noștri, 
pînă la ora 12, în regiunile Argeș, Bacău, Bra
șov, București, Cluj, Crișana, Galați, Hunedoa
ra, Maramureș votaseră între 95 și 99 Ia sută 
din alegătorii înscriși în listele electorale, iar în 
regiunile Iași și Mureș Autonomă-Maghiară vo-
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ÎN
POPULARE

tarea se încheiase. La ora 18, în întreaga țară 
votaseră 99,9 la sută din alegători.

In marea majoritate a satelor, întovărășiți de 
formațiile artistice ale căminelor culturale, ce
tățenii au încins hore în fața secțiilor de vota
re. în satele regiunii Cluj, de pildă, au prezen
tat programe pentru alegători peste 1 700 de 
formații artistice de amatori.

în această zi în jurul secțiilor de votare pu
teau fi văzute pretutindeni grupuri mari de ce
tățeni discutînd despre problemele obștești lo
cale, plănuind cum să înfăptuiască propunerile 
apărute în cursul campaniei electorale.

Dînd votul lor candidaților Frontului Demo
crației Populare, milioanele de alegători sînt 
convinși că noii deputați în sfaturile populare 
își vor îndeplini cu cinste sarcinile încredințate, 
că împreună — deputați și alegători — vor ob
ține noi succese în ridicarea nivelului de civi
lizație al satelor.

Reportaj electoral în
în satele argeșene

cîmpia Bărăganului
si

Semnificația 
faptelor cetățenești

Am străbătut în această zi a- 
proape 300 km prin satele Bără
ganului. Pretutindeni — atmosferă 
de însuflețită sărbătoare. Satele 
fremătau ca șl sevele primăverii 
sub glie, ulițele erau inundate de 
lumini și de oameni. In fața sec
țiilor de votare, deasupra cărora 
fluturau steaguri, se aflau grupuri 
masive și vesele de cetățeni.

...Ianca, raionul Făurei. Comună 
așezată în plin * Bărăgan, între 
întinderi negre, mustoase de pă-
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mint. La una dintre secțiile de vo
tare s-au întilnit — exact la ora 
deschiderii — două generații: 
Savu Popa, în vîrstă de 75 de ani, 
și un grup de 30 de elevi ai liceu
lui din comună, tineri care abia 
au depășit pragul majoratului ce
tățenesc și votează întîia oară.

— Multe am văzut și am trăit la 
viața mea — ne-a spus săteanul 
Savu Popa.

— Ne. puteți spune ce sentiment 
vă încearcă ?, l-am întrebat.

— Încrederea, ne-a răspuns el 
spontan și laconic. Am încredere 
în cooperativa noastră, care crește 
și înflorește, în sfatul popular, care

can
not.

cu 
din

T el egramă
Excelenței Sale, 

General - locotenent JOSEPH ANKRAH,
Președintele Consiliului Național de Eliberare al Republicii Ghana

ACCRA

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a proclamării independenței 
de stat a Republicii Ghana, adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale 
și cele mai bune urări de prosperitate și pace poporului ghanez prieten.

CERCETĂRI SI PROIECTE PRIVIND
__________________________________9______________________________________________________________

TRACTOARELE
9

AUTOVEHICULELE
ROMÂNEȘTI

9
Se știe că anul trecut a luat ființă Institutul de 

cercetări și proiectări pentru autovehicule și 
tractoare. Pentru a afla amănunte privind activi
tatea acestui nou nucleu al cercetării științifice, 
ne-am adresat inginerului GORUN CASARGEAN, 
director tehnic al institutului.

— (Sare sînt preocupă
rile actuale ale colectivu
lui institutului ?

Doresc să fac mai întîi 
o precizare : activitatea de 
început a institutului nos

tru este axată în principal 
pe proiectare șl pe cerce
tări aplicative ce au posi
bilitatea de introducere 
imediată a rezultatelor în 
construcțiile de autovehi
cule și tractoare. Aceasta

datorită necesităților eco
nomiei naționale cît și 
specificului particular al 
institutului, căruia îi revi
ne sarcina de a proiecta o 
gamă de produse de mare 
complexitate. Și-acum, ia
tă eîteva din preocupările 
principale pe anul 1967. In 
primul rînd elaborăm un 
studiu privind nivelul ac
tual și tendințele produc
ției pe plan mondial în 
domeniul motoarelor, au-.

tocamioanelor și tractoa
relor. Acest studiu va 
servi drept bază pentru 
stabilirea liniilor direc
toare de dezvoltare a pro
ducției de autovehicule și 
tractoare a țării noastre în 
viitor.

Institutul abordează și 
unele chestiuni tehnice de 
interes imediat, de pildă, 
problema îmbunătățirii 
motoarelor de autocamion 
și de autoutilitară din 
punctul de vedere al dura
bilității, al unor caracte
ristici tehnice etc. Studi
em și unele soluții de 
perfecționare a motorului 
da tractor, cît și realiza
rea unor noi tipuri de 
tractor, comportarea u- 
nor piese și materiale. De 
asemenea, se studiază po
sibilitatea echipării auto
camioanelor de trei tone 
cu un motor Diesel de șase 
cilindri în linie, derivat 
din familia motorului de 
tractor de 40 CP. Lucrăm 
la proiectul unui nou mo
tor de opt cilindri în V cu 
familia de motoare deri
vată, experimentăm mo
dele funcționale de mo-

Interviu luat de
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare 
în pag. al IlI-a)

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

însemnări

din Peru

în

gospodărește bine comuna, în 
didații noștri, propuși dintre

Una din realizările obștești 
care se mindresc gospodarii 
Ianca este rețeaua de apă potabilă
— pornită de la o fintînă descope
rită anul trecut — de 1000 m. In 
anul ce vine va măsura 3 000 m.

— Primul meu vot! — ne spune 
tînărul Ștefan Catrina. elev în ul
tima clasă de liceu. Noi învățăm 
într-o școală care nu se deosebește 
cu nimic de liceele de la oraș. 
Vreau să învăț, să devin inginer 
agronom, să muncesc și eu ca pă
rinții și frații mei pentru ridicarea 
agriculturii României, pentru o 
viață mal bună în satele noastre.

O scenă încărcată de semnifi
cații, la aceeași secție de votare: 
tractoriștii din brigada lui Dumitru 
Gagu, de la S.M.T. ianca, îndată 
ce au depus buletinele de vot în 
urnă se îndreaptă, cu tractoarele 
lor, spre cîmpurile aburinde. Pri
măvara nu așteaptă.

Un eveniment care trăiește și azi 
cu putere în inimile celor din Ian
ca este vizita pe care au făcut-o 
aici, în toamna trecută, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători de partid și de stat.

Victor B1RLADEANU 
Constantin BORDEIANU 
Nicolae ENUȚA

(Continuare în pag. a Il-a)

LIMA

Memoria obștească a 
poporului nostru, cristali
zată în folclor, reține ca 
exemplare și deci demne 
de urmat nu atît perfor
manțele forței, cît pe ace
lea ale iscusinței și inteli
genței. „Buturuga mică 
răstoarnă carul mare". 
Puricele din basm, potco
vit cu nouăzeci și nouă 
de ocale de oțel, se ridi
că în înaltul cerului și tot
1 se pare ușor. Simbolu
rile de acest fel definesc 
un spirit. Iscusința și in
teligența sînt prețuite ca 
semne distinctive ale u- 
manității, ca factori esen
țiali oare asigură victoria 
omului, în orice competi
ție, cînd acești factori 
sînt dublați prin 
moralitate și 
rență.

De ce n-ar fi 
oceste însușiri și în do
meniul cu cea mai largă 
sferă socială, în domeniul 
producției și creației de 
bunuri materiale ? Plena
ra din decembrie 1965 a 
C.C. al P.C.R. a reliefat 
pregnant necesitatea de a 
materializa în produsele 
pe care le realizează in
dustria noastră un volum 
tot mai mare de inteligen
ță, de iscusință și capaci
tate tehnică; de a făuri 
produse fine, de înaltă 
tehnicitate, rod al unei in
tense cheltuieli de inteli
gență, de investigație și 
elaborare științifică.

M-am oprit adesea în 
incinta marilor noastre 
combinate chimice cu un 
sentiment de mîndrie pen
tru ritmul în care au fost 
construite aceste cetăți 
ale industrializării și cu 
un sentiment de legitimă 
satisfacție pentru aportul 
de bunuri noi pe care îl 
primim sau îl vom primi 
de aici. Sentimentul aces
ta de satisfacție izvora și 
izvorăște din conștiința că 
facem noi înșine aceste 
cetăți, cu mîinile noastre, 
cu abnegația noastră, cu 
banii, cu efortul nostru. 
Reținem de aceea cu mîn
drie relatările constructo
rilor și montorilor care îmi 
indicau utilaiele făcute la 
noi - „Acestea vin de la 
uzinele «Unio». acestea de 
Ia -Grivița Roșie», aces
tea de la «Victoria»".

Din volumul global de 
utilaje al unei asemenea 
spectaculoase construcții, 
circa 40 sau 60 la sută 
proveneau direct din uzi
nele noastre. Astfel, la 
Combinatul chimic din 
Turnu-Măgurele linia de 
îngrășăminte azotoase nr.
2 e dotată în proporție de 
31 la sută cu utila) româ
nesc. La Fabrica de 
P.V.C. Rîmnicu-Vîlcea pro
centul se ridică la 32,1 la 
sută, la instalația de me
tanol din orașul Victoria 
acest procent atinge im
presionantul volum de
85.7 la sută.

Să aliniem însă acestor 
procente procentele re- 
prezentînd valoarea, deci 
cîtimea de inteligentă 
funcțională pe care o re
prezintă aceste utilaje în 
ansamblul instalațiilor. A- 
linierea statistică ne va 
pune pe gînduri. Rapor- 
tînd cantitățile la valori 
vom observa că valoarea 
utilajelor de la aceeași li
nie de azot de la Tr Mă
gurele reprezintă numai 
17,5 la sută, la orașul Vic
toria numai 17 la sută, iar 
la Rîmnicu-Vîlcea abia
10.8 la sută din valoarea 
Instalațiilor „Dar era oare

(Continuare 
în pag. a HI-a)

energie, 
perseve-

esențiale

o perla prinsă pe

pieptul Pacificului
Lima coridoarele aero-Străbat la sosirea 

portului. Clădirea, un amestec de sticlă, mar
mură și metal nichelat, servește în secun
dar drept boltă la dispoziția curcubeu
lui multicolor de panouri, afișe și pliante țîșnite 
din fantezia societăților de turism. Această pa
letă cromatică îți amintește, chiar de la sosire, 
tot ce se mai poate vedea din vechea și fabu
loasa civilizație Inca, supraviețuind în piatră, 
în lemn. în ceramică, în unelte sau în bijuterii, 
— în fața conquistadorilor spanioli de acum 5 
veacuri — în fața furiei, cruzimii, lăcomiei și 
obtuzității. Imagini întregite de o bandă sonoră 
cuprinzînd asigurări de inspirație romană în ge
nul „toate drumurile duc la Lima", dizolvate în 
apele adinei și grave ale muzicii peruviene.

La ieșirea din aeroport am văzut drept în 
față niște coline ciudate pornite parcă să încon
joare orașul bănuit undeva la dreapta. Sterpe, 
nici fir de vegetație, parcă turnase cineva peste 
ele o glazură cenușie. Panglica șoselei ne-a 
purtat printr-un cartier sordid. O albie cu pe
reți abrupt) șt fundul lat de vreo 50 de metri. 
Din vechiul rîu mal rămăsese o șuviță de apă 
clocită. In rest, gunoaie și mirosuri răsfrînte din

acest lent-crematoriu al naturii. în prelungirea 
celor două maluri, șiruri de case, cu nervurile 
din lemn, descoperite, scheletice Din patru, lip
sea cel puțin un perete Alteori mai supravie
țuia doar unul, cel dinspre rîul intrat în agonie 
și tavanul sprijinit în partea opusă pe doi bu- 
lumaci. Totul e din lut. Șoferul zîmbește ienat, 
dar încetinește totuși. Se văd oameni în zdren
țe care Ie accentuează și mal mult goliciunea. 
O lume situată parcă sub treapta umanității.

ca 
dl- 
po-

Această priveliște mi s-a așezat pe cornee 
o lentilă de contact, ajutîndu-mâ să înțeleg 
ficultățile prin care trec păturile largi ale 
porului peruvian.

♦

Lima a fost fundată de Francisco 
zarro, cuceritorul acestor locuri, trimisul împă
ratului Spaniei. Evenimente atît de vechi au 
intrat, desigur, în domeniul legendei. De la ea 
se știe că Pizarro ar fi consultat și s-ar

Pi-

dr. Romulus BALABAN

(Continuare in pag. a IV-a)
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O MARE VICTORIE A LUPTEI
6 MARTIE 1945

Aspect de la uriașul miting care a avut loc în Piața Nafiunii din Capitală cu prilejul victoriei de la 
6 Martie 1945

(Urmare din pag. I)

Poporul nostru aniversează as
tăzi un eveniment memorabil în 
viața sa : instaurarea, cu 22 de ani 
în urmă, a primului guvern din 
istoria țării în care clasa munci
toare avea rolul conducător. 6 Mar
tie 1945 a reprezentat o verigă deo
sebit de importantă în procesul re
voluționar început prin insurecția 
armată de la 23 August 1944, pro
ces care avea să ducă la smulgerea 
întregii puteri politice din mîinlle 
claselor exploatatoare și preluarea 
ei de către clasa muncitoare, aliată 
cu țărănimea muncitoare, la dez
voltarea democratică, pe baze struc
tural noi, a societății românești.

După răsturnarea dictaturii fas
ciste și eliberarea țării de sub ocu
pația străină, lupta antifascistă și 
de eliberare națională a poporului 
nostru s-a dezvoltat într-o largă 
acțiune de masă pentru desăvîrși- 
rea revoluției burghezo-democrati- 
ce. Desființarea rămășițelor feudale 
și împroprietărirea țăranilor, de
mocratizarea vieții politice, recon
struirea economiei — asemenea o- 
biective stringente însuflețeau a- 
tunci toate forțele democratice și 
patriotice 
orînduirii

Voinței 
largi ale . . 
dezvoltarea României pe calea unor 
adînci reforme, a progresului so
cial, i se opunea însă, cu înverșu
nare, coaliția partidelor reacționare, 
grupate în jurul monarhiei, care se 
temeau că dezvoltarea luptei po
porului va mătura rînduielile bur- 
ghezo-moșierești. Sprijinite de re
prezentanții lor în guvern, cercu
rile reacțiunii se străduiau din răs
puteri să împiedice restabilirea e- 
conomiei, ruinată de războiul și de 
jaful hitlerist, sabotau producția 
industrială, lăsau cîmpurile neînsă- 
mînțate în speranța că prin crearea 
haosului economic, prin înfometa
rea maselor vor putea infringe 
voința lor de luptă.

în acei ani de intensă luptă po
litică s-au manifestat cu putere 
forța organizatorică, prestigiul, au
toritatea și influența_ politică a 
Partidului Comunist 
masele largi ale 
zuindu-se pe 
membri de 
zanți care 1 .
tate sub conducerea sa, partidul a 
reușit să-și organizeze în scurt 
timp — în noile condiții de legali
tate — forțele în principalele între
prinderi industriale, la sate, în in
stituții de cultură și învățămînt, în 
toate centrele țării. în această peri
oadă, partidul a organizat sindica
tele unice, organizațiile de tineret, 
a desfășurat lupta pentru consoli
darea în continuare a Frontului U- 
nic Muncitoresc și înfăptuirea uni
tății politice și organizatorice a 
clasei muncitoare. Totodată, parti
dul a lărgit înțelegerea cu alte 
partide și organizații democratice, 
constituind Frontul Național De
mocrat — din care făceau parte : 
Partidul Comunist Român, Partidul 
Social-Democrat, Sindicatele Unite, 
Frontul Plugarilor, Uniunea Patrio
tică, Uniunea Populară Maghiară, 
Partidul- Național Țărănesc de sub 
conducerea lui Anton Alexandres- 
cu, organizații de tineret, femei 
și alte organizații politice.. Frontul 
Național Democrat reprezehta, ast
fel, coaliția largă a tuturor forțelor 
interesate în democratizarea reală 
a țării, în înfăptuirea reformelor e- 
conomice și sociale cerute de ne
voile dezvoltării societății româ
nești.

Mase uriașe ale poporului 
s-au angajat într-o ascuțită luptă 
împotriva reacțiunii, smulgîndu-i 
acesteia poziție după poziție. Țără
nimea, cu sprijinul direct, efectiv 
al muncitorilor de la orașe, punea 
stăpînire pe pămînturile moșierești, 
înfăptuind astfel, pe cale revolu
ționară, reforma agrară; 
dețele TA.,. .
altele, pămînturile moșierești fu
seseră " . ’ ‘ t ‘ ,
proporție de 80—90 la sută. Ma
sele luau cu asalt primăriile, pretu
rile și prefecturile, instalînd în 
fruntea acestora pe propriii lor re
prezentanți, alungau din aparatul 
de stat elementele reacționare/, la 
începutul lunii martie 1945, în 52 
din cele 58 de județe ale țării se 
aflau prefecți instalați de popor.

Zi după zi, zeci și sute de mii de 
oameni se revărsau pe străzile o- 
rașelor, ca un torent nestăvilit, ce- 
rînd instaurarea unui guvern 
F.N.D., aplicarea programului de

ale țării la. construirea 
socialiste.
de neclintit a maselor 
poporului de a asigura

Român, în 
poporului. Bi- 

! zecile de mii de 
partid și simpati- 

luptaseră în ilegali-

Botoșani,
; în ju- 

Constanța și

împărțite de țărani _ _în

'guvernare a coaliției democratice. 
Numai în Capitală au avut loc, de 
pildă, în ziua de 12 februarie, 50 
de demonstrații în diferite cartiere 
ale orașului, unite apoi, a doua zi, 
într-o uriașă demonstrație în cen
trul Bucureștiului, cînd circa 
500 000 de cetățeni au participat la 
un măreț miting în Piața Națiunii 
(astăzi Piața Unirii). .

Superioritatea zdrobitoare a for
țelor democratice și progresiste 
asupra reacțiunii interne s-a 
verificat strălucit în acele zile de 
uriaș avînt revoluționar, determi- 
nînd eșecul tuturor planurilor ur
zite de reacțiunea internă și inter
națională de a se opune înaintării 
României pe calea democrației și 
progresului social. Cînd, la 24 fe
bruarie 1945, din ordinul lui Ră- 
descu s-a deschis focul asupra mii
lor de cetățeni care manifestau în 
Capitală pentru un guvern demo
cratic, precum și împotriva demon
stranților de la Craiova, Caracal, 
Brașov și din alte orașe ale țării 
— masele populare nu s-au lăsat 
intimidate; dimpotrivă, ele s-au 
ridicat cu și mai multă vigoare la 
luptă în întreaga țară și, ca un sin
gur om, au cerut înlăturarea ime
diată din gusvern a reprezentanților 
reacțiunii și instalarea grabnică a 
unui guvern democratic.

Tocmai valul acestor mari bătă
lii sociale — de o amploare fără 
precedent în istoria țării — duse de 
masele cele mai largi ale poporului 
împotriva forțelor reacțiunii inter
ne, sprijinite de cercurile imperia
liste din afară, a adus la putere, la 
6 Martie 1945, guvernul de largă 
concentrare democratică condus de 
Dr. Petru Groza — patriot de sea
mă, eminent om politic și de stat. 
Clasa muncitoare, aliată cu țără
nimea muncitoare, a obținut atunci 
o victorie hotărîtoare. Instaurarea 
primului guvern în care ea avea 
rolul conducător deschidea drum 
larg dezvoltării democratice și pro
gresiste a României, înfăptuirii as
pirațiilor fierbinți ale poporului.

Victoria strălucită obținută de 
frontul larg al forțelor patriotice 
din țara noastră, reunite în Blocul 
Partidelor Democratice, în alegerile 
parlamentare din toamna anului 
1946 avea să reflecte cu deosebită 
tărie baza social-politică largă pe 
care se sprijinea noul guvern, com
promiterea definitivă și izolarea de 
popor a partidelor burgheze reac
ționare, ce aveau să dispară cu- 
rînd, pentru totdeauna, de pe.scena 
vieții politice românești.

Consolidarea în continuare a po
zițiilor clasei muncitoare în viața

politică și socială a țării, întărirea 
alianței clasei muncitoare cu țără
nimea în urma înfăptuirii reformei 
agrare, dezvoltarea unității tuturor 
forțelor democratice și progresiste 
au schimbat tot mai mult raportul 
de forțe din societate, au făcut po
sibile lichidarea ultimelor vestigii 
ale dominației politice a vechiului 
regim, înlăturarea monarhiei. Pro
clamarea republicii a marcat trece
rea României într-o nouă etapă a 
dezvoltării sociale — etapa revolu
ției socialiste.

Cei 22 de ani care s-au scurs de 
la 6 Martie 1945 au însemnat tot a- 
tîția ani de strălucite victorii obți
nute de poporul român sub condu
cerea partidului. Afirmîndu-se ca 
adevăratul creator al istoriei sale, 
poporul nostru a străbătut cu suc
ces, eroic, etapă după etapă, pro
cesul istoric de făurire a noii o- 
rînduiri socialiste. Victoria deplină 
și definitivă a socialismului în pa
tria noastră — cea mai însemnată 
cucerire a oamenilor muncii — a- 
vîntul neîntrerupt, susținut, al eco
nomiei socialiste, dezvoltarea ști
inței, artei și culturii, ridicarea 
continuă a nivelului de trai al celor 
ce muncesc, întărirea orînduirii so
ciale și de stat, înflorirea națiunii 
noastre socialiste, afirmarea tot 
mai puternică a României — stat 
socialist, liber, suveran și indepen
dent — pe scena vieții internațio
nale, toate aceste mărețe succese 
sînt rodul muncii pline de abne
gație și eroism a poporului nostru 
condus de Partidul Comunist Ro
mân — partid încercat în aprige 
bătălii de clasă, devotat trup și 
suflet celor mai înalțe idealuri și 
năzuințe ale poporului, detașament 
activ în marea mișcare revoluțio
nară, democratică și progresistă a 
lumii contemporane.

Astăzi, cînd întregul nostru po
por condus de partid se află anga
jat cu toate forțele sale în uriașa 
operă de desăvîrșire a construcției 
socialiste, evocarea momentului a- 
tît de plin în semnificații al instau
rării la cîrma țării a primului gu
vern cu adevărat democratic din 
istoria României constituie un pri
lej de adîncă satisfacție pentru vic
toriile obținute în răstimpul care a 
trecut și, totodată, de întărire a 
hotărîrii fiecărui om al muncii de 
a contribui cu energie. sporită la 
înfăptuirea mărețului program tra
sat de Congresul al IX-lea al par
tidului, la înălțarea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România — pe culmi și mai înalte 
ale civilizației socialiste.

Gh. ZAMFIR

— Cuvintele rostite a- 
tunci de secretarul gene
ral al G.C. al partidului, 
— ne spune tovarășul 
Fătu Șocariceanu, preșe
dintele cooperativei agri
cole de producție — au ro
dit ca semințele în pămînt 
fertil. La îndemnul de a 
întări și mai mult secto
rul zootehnic : am îmbo
gățit grajdurile noastre cu 
încă 100 de taurine, dintre 
care 70 de vaci cu lapte. 
Producția globală pe care 
am realizat-o în 1966 a 
fost de 21 milioane de lei, 
cea mai mare pe raion. 
Valoarea zilei-muncă a 
fost de 32 de lei. Cum tră
iesc oamenii noștri ? Anul 
trecut s-au construit 40 de 
case noi.

Germinația din adîncul 
țarinilor este dublată de 
cea din adîncul conștiin
țelor — germinația ideilor 
și îndemnurilor însufleți- 
toare ale partidului, care 
rodesc în fapte de vred
nicie și bună gospodărire.

...La Surdila-Greci, a- 
ceeași atmosferă de săr
bătoare gospodărească. 
Pe la orele 9, votarea era 
pe încheiate. Aici au vo
tat și cei 420 de cetățeni 
din Făurei-sat. Ei s-au 
prezentat la vot în frunte 
cu brigadierul Darie Dra- 
gomir, care este și can
didatul lor în alegeri.

— Exigența oamenilor 
a fost de astă dată și mai 
mare — ne spune tovară
șul Ion Petcu, directorul 
școlii din comună. Ince- 
pînd chiar de la propu
nerea candidaților. In cir
cumscripția electorală nr. 
17, bunăoară, unde fostul 
deputat Ion Mocanu n-a 
prea făcut treabă, cetă
țenii nu l-au mai vrut. In 
schimb, l-au propus can
didat pe Nicolae Mocanu, 
om harnic, inimos, tot
deauna gata să răspundă 
la orice acțiune care ur
mărește binele satului.

...Ne-am amintit de a- 
ceastă trăsătură semnifi
cativă a conștiinței satu-

SA TELE
ȘI-AU ALES
IERI DEPUTĂȚII
ÎN SFA TURILE
POPULARE

lui contemporan, exigen
ța, și la secția de votare 
din comuna C. A. Ro- 
setti. Aici, alegătorii din 
satul Vizireni îi înconju
raseră pe candidații lor, 
Nistor Panait, țăran co
operator, și Constanța 
Andrei, învățătoare, dis- 
cutînd încă și încă o dată 
despre problemele care 
au stat în centrul dezba
terilor la adunările și în
tâlnirile dintre candidați și 
alegători.

— In primăvara aceas
ta să 
truim șoseaua dintre Vi
zireni și halta C.F.R. Noi 
nu ne 
muncă ; numai să aveți 
grijă ca sfatul popular să 
procure materiale, — le 
spunea Stancu Chiriță.

— Să nu uitați de con
struirea grădiniței. Pen
tru noi, mamele, asta este 
prima grijă, așa vom pu
tea lua parte la munca 
în cooperativă cu toate 
puterile — a adăugat ță
ranca cooperatoare Didi- 
na Ciuclaru.

care ferește de inundații 
1 000 ha de pămînt, de 
construirea unei școli de 8 
ani in satul Crețulești, de 
amenajarea a 3 școli la

care s-au făcut garduri, 
s-au săpat fintîni, s-au 
făcut sobe de teracotă etc. 
Se fac acum noi planuri 
pe care sînt convinși că le 
vor duce la îndeplinire cu 
sprijinul noilor deputați.

La Leordeni, marea ma
joritate a celor 2 500 de 
alegători au votat. Stând 
de vorbă cu sătenii, des
prindem sentimentul una
nim de încredere că cei 
aleși sau realeși vor con
tinua și dezvolta acțiunile 
întreprinse pentru buna 
gospodărire și înfrumuse
țare a comunei.

Întrebăm despre munca 
deputaților.

— Din inițiativa depu
taților, cu contribuția 
noastră, s-a construit și se 
află aproape gata un mare 
cămin cultural, cu parter 
și etaj, care cuprinde săli 
de spectacole, de lectură, 
bibliotecă. Ion Vlăjagă a 
format un comitet de 
inițiativă, care a strîns 
mii de kilograme de fier 
vechi. Cu banii primiți 
s-au procurat 2,5 km de 
conducte, s-a forat un puț 
de 150 m adincime, ceea 
ce a permis ca apa pota
bilă să fie introdusă în 
sute de case.

un singur regret

reparăm și să ple

dăm în lături de la

Acoperirea încrederii
Pe frumoasele melea

guri argeșene, în satele 
ce pornesc din cîmpiile 
mănoase de la Găiești, 
Drăgănești-Olt sau Slati
na, din zona vestitelor 
dealuri terasate, pînă spre 
crestele Carpaților, pre
tutindeni, oamenii holde
lor și ai podgoriilor și-au 
dat votul celor mai des
toinici dintre ei, alegîn- 
du-i deputați în sfaturile 
populare comunale. In 
satele înnoite, cu casele 
care păstrează podoabele 
arhitecturii populare, ală
turi de cooperatori se 
aflau, în calitate de can
didați sau alegători, mii 
de muncitori și specialiști 
din G.A.S. și S.M.T., mun
citori petroliști, intelec
tuali care locuiesc în me
diul rural. La secțiile de 
votare, steaguri și stegu- 
lețe, ghirlande verzi și co
voare care vorbesc de mă
iestria și talentul localni
cilor.

Facem un popas la Mă- 
tăsaru, punctul de ple
care a teraselor ce se 
întind pe zeci de kilome
tri pînă la Pitești. Cetățe
nii și-au votat candidații 
pe care i-au propus după 
ce le-au cîntărit cu grijă 
spiritul de răspundere și 
inițiativă, hărnicia și dra
gostea pe care o dedică 
binelui obștesc. Un grup 
de alegători, de abia teșiți 
de la secția de votare, dis
cută cu candidatul lor, 
Ilie Dumitru, brigadier 
în cooperativa agricolă. 
Aflăm că votul dat are a- 
coperirea de fapte a can-

didatului lor. Ilie Dumi
tru a obținut cu brigada 
lui cea mai mare produc
ție la hectar — 5 000 kg 
porumb și 3 500 kg griu, 
semănat in benzi după o 
metodă experimentată cu 
succes. Cu mindria de a 
fi părtași activi la reali
zările comunei, ale coope
rativei lor, oamenii își a- 
mintesc de inițiativa luată 
de deputați pentru săpa
rea

La Topoloveni, in inima 
podgoriilor și livezilor ar- 
geșene. Cetățenii Gheor- 
ghe Roibu, in vîrstă de 
71 de ani, și Gheorghe 
Briceag, cu un an mai 
mare, iau parte la discu
ția despre treburile comu
nei, povestesc din amintiri 
celor mai tineri.

— La 72 de ani ai mei 
— spune Gheorghe Bri
ceag, invalid din primul 
război mondial — nu am 
decit un singur regret : că 
nu sînt mai tînăr, așa cum 
sinteți voi, cei care ați 
deschis ochii la viață în 
noile rinduieli.

— De ce l-ați propus 
candidat și-i dați votul lui 
Ștefan Or joc ?

— Pentru că el ne-a do
vedit prin fapte că este 
vrednic de încrederea 
noastră — ne spune tin 
alegător. Acum cițiva ani, 
i s-au dat în primire 15 ha 
de vie părăginită. El și-a 
pus la încercare priceperea 
și hărnicia și a reușit să 
obțină 9 000 de kg struguri

la hectar, adică să scoată 
venit de pe un teren care 
nu producea nimic. E cin
stit, harnic, săritor, se 
bucură de aprecierea și în
crederea concetățenilor. El 
și ceilalți deputați — Ni- 
colae Cosac, Gheorghe 
Toader etc. au făcut ca 
aici la Topoloveni, in ul
timii doi ani să se extin
dă electrificarea în aproa
pe toate casele, să se con
struiască un teatru de 
vară, să se întreprindă 
numeroase lucrări de în
frumusețare a comunei.

La secția de votare din 
Glîmbocata, alături de co
operatori votează medici, 
învățători, muncitori lo
calnici de la prospecțiuni
le geofizice. Cetățenii ne 
vorbesc de 
lectrificării 
două ulițe 
comunal și 
mai îndepărtate, 
planurile lor de viitor 
care le vor înfăptui 
sprijinul deputaților 
care-i aleg acum.

extinderea e- 
pe ultimele 

ale centrului 
în două sate 

despre 
pe 
cu 
Pe

Spiritul gospodăresc, răspunderea comună 
pentru activitatea îndreptată spre ridicarea 
agriculturii și a satului socialist, înalta pre
ocupare cetățenească pentru treburile ob
ștești au fost trăsătura caracteristică a ale
gerilor de deputați în sfaturile populare co
munale, desfășurate ieri de la un capăt la 
altul al țării.

• Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : CANDIDA — 19,30. 
a Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(în sala Studio a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : BIE
TUL MEU MARAT — 19,30.
• Teatrul Mic : RICHARD AL 
II-LEA — 19,30.
• Tea irul „Ion Creangă" : LU
CEAFĂRUL DINSPRE ZIUĂ — 
9 30 COCOȘELUL NEASCUL
TĂTOR — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Pa
latului Pionierilor) : AMNARUL 
— 16.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL 
— 19,30.
• Ansamblul folcloric „Perini- 
ța“ (în sala mică a Palatului) : 
Al 4-lea concert coral din ci
clul „CREAȚIA COMPOZITO
RILOR NOȘTRI" — 20.

cinema
• DACII — cinemascop : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,45; 21, LUCEA
FĂRUL — 8; 10,15; 12,30; 15,15; 
17,45; 20, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE: 
REPUBLICA — 9,45; 12; 14,15;
16.30, DOINA — 14 ; 16,15 ;
18,30; 20,45, AURORA (comple
tare Romanțe aspre) — 9,30;
11,30; 13,45; 16, VICTORIA
(completare Viile și vinurile Ro
mâniei) — 9; 11,15; 13,30; 15,45.
• ȘTRENGĂRITĂ : CINEMA
TECA — 12; 14.
• JUANA GALLO : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21,
EXCELSIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21.
• JANDARMUL DIN SAINT-
TROPEZ — cinemascop : Sala 
Pajatului (seria 1 884 orele 17 și 
seria 1 885 — orele 20) FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16 ;
18,30; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18.30; 20.45, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.
• UMBRELELE DIN /CHER
BOURG : CENTRAL ',30;
12,15; 15,15; 18; 20,45. '
• CARTEA DE LA SAN MI
CHELE : UNION —15,15; 17,45;
20.30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10; 11,45.
« EVADARE IN TĂCERE : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30,
AURORA — 18,15; 20,30, RA
HOVA — 15,30; 18; 20,30.
• MONDO CANE (ambele
serii) : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,45; 17; 19,45,
MUNCA — 16; 19,30, COLENTI- 
NA — 15,30; 18,45.
• MOSHI, MOSHI — ALO, JA
PONIA ! : DACIA — 8,45—
14,45 în continuare ; 16,45; 18,45; 
21.
• Intre doi: buzești — 
15,30; 18; 20,30, VICTORIA — 
18,15; 20,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : 
BUCEGI (completare Romanțe 
aspre). — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,45, POPULAR (completare 
Două orașe) — 15,30; 18; 20,30.
• UN MARTOR IN ORAȘ șl 
CERUL ȘI IADUL : LUMINA — o QA • l’SI’V 1Q 1 R
•’ DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE : UNIREA — 1M0 ; 
18; 20,30.
• UN MARTOR IN ORAȘ:TO
MIS — 9; 11; 13; 16; 20,30.
• FANTOMA DIN MORISVIL- 
LE : TOMIS — 18,15, VOLGA — 
9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• NU SINT DEMN DE TINE : 
FLOREASCA (completare Po
veste pe un metru pătrat) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, 
MIORIȚA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• FIDELITATE : FLOREASCA
— 20,45.
• EL GRECO — cinemascop : 
VIITORUL (completare A cui e 
șoseaua) — 15,30; 18; 20,30.
• CERUL ȘI IADUL : COTRO- 
CENI — 15,15; 18; 20,45.
• ÎNCURCĂTURA BLESTE
MATA : VITAN (completare Pe 
urmele unui reportaj) — 15,30; 
18; 20,30.

unui canal de drenaj

CANDIDAȚI Șl ALEGATORI LA SFAT DUPĂ VOTARE (în comuna C. A. Rosetti, 
regiunea Galați) Foto. Gh. Vlnțilă

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR
6-12 martie 1967 RADIOFONICE

*

operă de-a lungul anilor : „Bărbierul din Sevilla" de 
Rossini. (16,40). De la Frescele Voronețului la Coloana 
infinită. Peisajul românesc în pictură. (17,10). Poezia 
românească și muzica. Cîntece pe versuri de George 
Bacovia. (17,30). Seară pentru tineret. (19,00). PRO
GRAMUL II : „Simfonia primăverii" de Marțian Ne
grea (9,03). Actualitatea literară. (10,05). Scenă 
din opera _ „Andrea Chenier" de Giordano. (10,20). 
Ziare, ziariști, opinii. (12,10). Fragmente din opereta 
„Plutașul de pe Bistrița" de Filaret Barbu (12,25). Sfa
tul medicului : Prevenirea îmbolnăvirii precoce. 
(16,15). Transmisiunea concertului orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii. Dirijor 
Georgiu (Grecia) și Marina

de Constantin Bobescu : 
muzică populară „Barbu 
stat „George Enescu". 

lucrări cunoscute : im-

(9.30) . Sat'nou, cîntec nou. (9,35). Revista literară radio. 
(11,20). Trei schițe simfonice 
„Hașiș". (13,15). Orchestra de 
Lăutaru" a Filarmonicii de 
(15,00). Compozitori celebri,
promptu-uri de Schubert. (17,40). Știință, tehnică, fante
zie. (18,40). Unda veselă. (21,05). PROGRAMUL II : 
Valsuri celebre. (8,15). Bibliotecă de literatură română : 
Pavel Dan — „Nuvele". (10,05). „Imagini muzicale din 
țară" — muzică ușoară. (11,07). Cîntece patriotice. 
(12,00). Revista revistelor economice. (12,10). Piese pen
tru chitară. (13.30). Simfonia a VIII-a în Fa major de 
Beethoven. (15,30). Soprana Arta Florescu în opera 
„Othello" de Verdi. (16,00). Fragmente din baletul 
„Coppelia" de Delibes. (18,00). Balada pentru vioară 
și orchestră și Rapsodia română de Ciprian Porum- 
bescu. (19,05). Colegi de liceu. (19,30). Călătorie în isto
ria civilizației (emisiune pentru tinerii ascultători).
(20.30) . Fonoteca de aur. George Vraca. (21,35). Ro
manțe. (21,55). Moment poetic. Satire de Juvenal.
(22.30) .

Iosif Conta. Soliști Tonis 
Krîlovici. (19,50).deAc-

agrară. (6,15).
PROGRAMUL I : 

tualitatea 
Sfatul medicului: Ceaiu
rile 
Afiș 

siunile culturale ale săptămînii. 
în interpretarea soliștilor noștri.

luni
medicinale. (9,30). 
radiofonio — emi- 

(11,20). „Opereta" 
.......... _________ ___ r___ . (12,10). întîlnire 
cu melodia populară’ șl interpretul preferat. (13,30). 
Caleidoscop muzical. (15,30). Recital de operetă Ion 
Dacian. (17,25). In jurul globului. (18,03). Ritmurile 
cincinalului. (18,40). Teatrul radiofonic. Premiera 
„Edgar. Allan Poe". (20,30). PROGRAMUL II: Pagini 
din operete românești. (7,45). „Strune vesele" — muzi
că de estradă. (8,15). „Miorița" : „Alină-te dor, alină". 
Montaj literar-muzical. (10,05). Sonata clasică : So
nata nr. 12 în Mi bemol major pentru vioară și pian 
de Mozart. (10,20). Vreau să știu : „Tică, Rică și 
electricitatea" (15,30). Recital Nicolae Herlea. (16,00). 
Din albumul cu melodii al interpretilor: Gică Petrescu, 
Wilma Goich, Aida Moga, Trini Lopez, Vali Mano- 
lache. (21,05). Yasha Heifetz. Moment poetic. Emines
ciene. (22,30).

marți
PROGRAMUL I : Ac

tualitatea agrară. Din cu
prins : Specialiștii reco
mandă : semănatul cultu
rilor furajere. (6,15). Sfa

tul medicului: Cum trebuie să se alimenteze o gra
vidă. (9,30). Concertul pentru pian și orchestră 
de Paul Constantinescu. (13,00). Luminile rampei. în
registrări din spectacolele Teatrului de operă și balet.
(16.40) . In jurul globului. (18,03). Viața de concert a 
Capitalei : Concert al laureaților concursurilor inter
naționale pe anul 1966. (18.15). Dialog cu ascultătorii.
(18.40) . Ediție radiofonică I. L. Caragiale. Creația dra
matică : „Conu Leonida fată cu reacțiunea" ți „D-ale

carnavalului". (21,05). PROGRAMUL II : Montaj 
versuri din ciclul „1907“ de Tudor Arghezi. (10,05). 
Menuete de Josef Haydn. (13,30). Melodii... melodii. 
(16,30). Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur. (17,40). Cercul melomanilor : sulta „Tablouri 
dintr-o expoziție" de Musorgski. (19,50). Gaudeamus. 
(Emisiune pentru studenți). (20,30). Arii din operete 
românești. (20,50). Rampa succeselor : festivaluri și 
concursuri de muzică ușoară. (21,05).

PROGRAMUL I : Pie
se folclorice de virtuozi
tate. (8,10). Sfatul medi
cului. (9,30). Emisiune li
terară pentru

(10.30) . Poeme simfonice : „Orfeu" de
„Vîrtelnița Omfalei" de Saint-Saens 
Evocări muzicale : „Bucureștii de altădată" 
schițe simfonice de Mircea Chiriac. (13,00). Interprete 
ale cîntecului nostru popular : Ioana Radu, Angela 
Moldovan, Maria Lătărețu, Aurelia Fătu-Răduțu. 
(15,00). Tribuna radio. Femeia și contemporaneitatea. 
Vorbește prof. ing. Suzana Gîdea, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor. (18,03). PROGRAMUL II : 
„Pentru tine" — muzică ușoară. (11,07). Din țările so
cialiste. (11,30). Cu scrisorile în față. (12,10). Cîntă Io- 
landa Mărculescu și Luis Mariano. (13,45). Teatru ra
diofonic : William Shakespeare. Richard al II-lea
(20.30) .

miercuri
școlari.

Liszt, 
(10,55). 

- cinci

PROGRAMUL I: Ra- 
diomagazinul ascultătoa
relor. (9,30). Radioracheta 
pionierilor. Suplimentul 
lunar „Enigma". (10,30).

Fragmente din opera „Pescuitorii de perle" de Bizet. 
(11,00). Cărți care vă așteaptă. (11,20). Premiere de

JOI

I:PROGRAMUL 
vertura din 
„Poet și țăran" 
pă. (7,15). Mîndre-s cîn- 
tecele noastre. (8,10). 

Sfatul medicului : Profilaxia sterilității la femei. (9,30). 
Emisiune muzicală pentru școlari. (10,30). Recital vocal 
Magda Ianculescu și Cornel Fînățeanu. (10,55). Cîntece 
pentru Republică.^ (12,30). Simfonie-poem de Dumitru

............... Muzica
Goethe 

.... ___________ ,______ ________ „...... (17,40).
In jurul globului. (18,03). Concert — ghicitoare (muzică 
de operă). (18,15). Radiosimpozion. Sistemul informațio
nal al științei. (18,40). O melodie pe adresa dumnea
voastră. (19,00). Atențiune, părinți ! (21,05). PROGRA
MUL II : Program interpretat de orchestra simfonică 
a Filarmonicii de stat din Cluj. (9,03). Teatru radio
fonic. „Azilul de noapte" de Maxim Gorki. (10,05). 
Coordonate culturale. (17,40). O melodie pentru tine. 
(17,55). Transmisiune de la Teatrul de operă și balet : 
„Amorul doctor" de Pascal Bentoiu și „O noapte fur
tunoasă" ~ 
dite —
Pavel Borkovec : Concertul 
chestră. (23,10).

vineri
U- 

opereta 
de Sup-

Bughici. (13,00). In slujba patriei. (17,00). 
și literatura : „Balada purecelui" de 
ilustrată de Beethoven, Berlioz și Musorgski.

de Paul Constantinescu. (19,30). Discuri ine- 
William Walton : Partita pentru orchestră ;

nr. 2 pentru pian și or-

sîmbătă
Ac- 
Din
re
do

PROGRAMUL I : 
tualitatea agrară, 
cuprins : Specialiștii 
comandă plantările 
primăvară în livezi. (6,15).

Moment poetic — interpretat de Tanti Cocea. (8,25). 
Sfatul medicului : Produsele zaharoase în alimentație.

PROGRAMUL I : Clu
bul voioșiei. Estrada pio
nierească. (8,00). „Trans
mitem pentru sate". (9,30). 
Radio-atlas. (11,03). „De 

toate pentru toți". (12,00). Estrada duminicală. (13,13). 
Sport și muzică. (15,30). Teatru scurt. „Rîpa albastră" 
de L. Teodorescu. (18,20). Nemuritoarea canțonetă : 
cîntă Dan Iordăchescu și Giuseppe di Stefano. (22,25). 
Dans și bună dispoziție. (22,40). PROGRAMUL II : Tea
tru radiofonic pentru copii : „Laleaua Neagră" de A- 
lexandre Dumas (8,301. Actualitatea cinematografică. 
(12,06). Din înregistrările Măriei Tănase. (12,21). Inter- 
preți de muzică ușoară : Doina Badea și Charles Az
navour. (14,10). „Melodii-magazin" — emisiune muzical 
distractivă. „Sincron... cu muzica" (16,30). „De la lume 
adunate" — emisiune de folclor. (17,40). Din cele mai 
frumoase melodii. (20,00). Moment poetic. Album so
nor : Serghei Esenin, Guillome Apollinaire, Lucian 
Blaga și Giuseppe Ungaretti. (22,30). Festivalul mu
zical internațional „Salzburg 1966". (23,10).

duminică

i
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„CUPA
ROMÂNIEI"
• DINAMO PITEȘTI, UNI
VERSITATEA CLUJ, STEA
GUL ROȘU ȘI JIUL AU 
PĂRĂSIT ARENA.

• IN „CUPA" AU RAMAS: 
9 ECHIPE DE A, 4 DE B, 
2 DE C.

• MECIUL MINERUL BA
IA MARE—PETROLUL ÎN
TRERUPT DIN CAUZA 
TIMPULUI NEFAVORABIL

Nici acum, la a 30-a ediție, 
competiția fotbalistică de nivel 
republican „Cupa României' 
nu-și dezminte atractivitatea. 
De ieri, întrecerile au intrat în 
faza finală ; șaisprezece orașe 
au găzduit tot atîtea meciuri, 
în prezența a zeci și zeci de 
mii de spectatori.

Surprizele se țin lanț 1 De-a- 
bia intrate în competiție, echi
pele din categoria A au și dat 
„tribut" : patru dintre ele au 
fost eliminate de formații de 
categorie inferioară. Dinamo- 
viștii piteșteni, cărora la Za
greb le-a fost, în general, ușor 
să scoată un 0—0, n-au putut 
ține ieri piept feroviarilor ti
mișoreni. Jucînd excepțional, 
ceferiștii de pe Bega au cîș- 
tigat cu 2—0, prin punctele în
scrise de Bungău (min. 32) și 
Seceleanu (min. 82). De la Cluj, 
corespondentul nostru regional

Rezultate tehnice : Textila 
Mediaș — Progresul București 
2—4 (1—3) ; Metalul Plopeni — 
C.S.M.S. Iași 1—1 (0—0, 1—1) ; 
Electroputere Craiova — Uni
versitatea Craiova 0—1 (0—0,
0—0) ; Medicina Cluj — Jiul 
Petroșeni 3—1 (1—1) ; Gloria
Birlad — Steaua București 0—1 
(0—0, 0—0) ; Foresta Fălticeni 
— Steagul roșu Brașov 1—0 
W—0) ; Voința Reghin — Di-

amo București 0—2 (0—2) ;
«letalul Hunedoara — U. T. 
Arad 1—3 (0—2) ; Crișul Ora
dea — Politehnica București
1— 0 (1—0) ; Minerul Lupeni — 
Metalurgistul București 1—0 
(0—0, 0—0) ; C.F.R. Timișoa
ra — Dinamo Pitești 2—0 
(1—0) ; Oțelul Galați — Poli
tehnica Timișoara 2—3 (1—2,
2— 2) ; Chimia Suceava — Uni
versitatea Cluj 2—1 (1—0, 
1—1) ; Progresul Brăila — Ra
pid București 0—1 (0—1) ; Mi
nerul Baia Mare — Petrolul 
Ploiești (întrerupt, min. 13) ; 
C.S.M. Sibiu — Farul Constan
ța 0—0.

ne-a transmis că „mediciniș- 
tii", după; o repriză egală, au 
întrecut pe Jiul Petroșeni. Clu
jenii au deschis scorul în min. 
5, prin Damian, oaspeții au e- 
galat (min. 42, Dan), dar după 
pauză Medicina înscrie încă 
de două ori (min. 53 — Pop și 
min. 71 — Tarcu) și cîștigă. A- 
ceastă victorie i-a bucurat 
mult pe iubitorii fotbalului clu
jean, mai ales că formația lor 
de A, Universitatea Cluj, de- 
plasîndu-se la Suceava, a ca
potat în fața Chimiei. Partida 
de la Suceava — ni s-a rela
tat telefonic — a necesitat 
prelungiri. Sucevenii deschid 
scorul prin Borcău (min. 31). 
Universitatea egalează (Adam, 
min 65). Chimia și-a asigurat 
succesul în a doua repriză a 
prelungirilor (mai exact în 
min. 107). A înscris Roșu. In 
optimile de finală ale „Cupei 
României" s-a mai calificat o 
echipă suceveană — Foresta 
Fălticeni, care, de asemenea, a 
eliminat o formație de A : 
Steagul roșu Brașov. Golul 
victoriei fălticenenilor a rezul
tat dintr-o lovitură de la 11 m, 
transformată de Oltan, în 
min. 64.

Cu multă dificultate, mai 
bine zis pe baza prevederii 
regulamentului, s-au calificat 
C.S.M.S. Iași (1—1, după pre
lungiri, cu Metalul Plopeni, for
mație din campionatul regio
nal) și Farul Constanța (0—0), 
după prelungiri, cu C.S.M. Si
biu). Steaua (la Bîrlad), Uni
versitatea Craiova (la Craio
va. cu Electroputere), Politeh
nica Timișoara (la Galați), Ra
pidul (la Brăila) au primit o 
replică destul de dîrză, pri
mele trei putînd înscrie golul 
victoriei de-abia în prelungiri. 
Progresul, Dinamo București și 
U.T.A. sînt singurele echipe 
din A care au învins ieri la 
cîte două puncte diferență.

Cele două meciuri care au 
opus formații de aceeași ca
tegorie (Minerul Lupeni — Me
talurgistul București și Crișul 
Oradea — Politehnica Bucu
rești) s-au încheiat cu victoria 
la limită a gazdelor. Infrînge- 
rea Politehnicii surprinde to
tuși : cu numai cîteva zile în 
urmă ea reușise un scor net 
(4—1) în compania lotului re
prezentativ. Sau poate selec- 
ționabilii s-au prezentat atunci 
mult sub valoarea echipei Cri
șul Oradea ?...

în urma rezultatelor înregis
trate ieri, în cursa pentru cu
cerirea „Cupei României" au 
rămas nouă echipe din cate
goria A, patru din B și două din 
C. Meciul dintre Minerul Baia 
Mare și Petrolul Ploiești, pro
gramat ieri la Baia Mare, s-a 
întrerupt în min. 13 (cînd sco
rul era 0—0) din cauza im- 
practicabilității terenului. El 
va fi reluat la o dată ce se 
va stabili ulterior.

SPORT
Succese romanești în

întîlniri internaționale
■ OLANDA : Echipele de 
handbal (tineret) la crite
riul mondial

Selecționatele României au debutat 
victorioase la criteriul mondial de 
handbal pentru tineret, care se des
fășoară în Olanda. Echipa feminină 
a jucat la Hilversum cu reprezenta
tiva Danemarcei, pe care a învins-o 
cu scorul de 11—6 (5—3), la capătul 
unui meci de bună factură tehnică.

Jucînd la Amersfoort, echipa mas
culină a surclasat-o cu 22—10 pe cea 
a Elveției. în a doua zi a campiona
telor, echipele noastre au ieșit din 
nou învingătoare : 12—8 cu R.F.G. 
(feminin) și 13—12 cu Cehoslovacia 
(masculin). Astăzi, reprezentativele 
României au zi de repaus.

Alte rezultate : feminin : Olanda- 
Polonia 10—10; Cehoslovacia-Suedia 
12—6 ; Ungaria-R.F.G. 14—8 ; mas
culin : Polonia-Spania 23—16 ; Aus- 
tria-Olanda 13—12.

H ANGLIA : Alexandru - 
Mihalca, învingătoare

Participînd la campionatele inter
naționale de tenis de masă ale An
gliei (desfășurate în localitatea Brigh
ton), Maria Alexandru și Eleonora Mi
halca au cîștigat proba de dublu fe
mei, învingînd în finală cu 3—0 
(21—7, 21—19, 21—18) perechea ma
ghiară Eva Koczian, Erszebet Jurik. 
In semifinale, sportivele românce au 
eliminat cu 3—0 (22—20, 21—18, 
21—16) cuplul Diana Rowe Scholer 
(Anglia), Agnes Simon (R.F.G.).

Iată rezultatele celorlalte finale : 
simplu femei: Mary Shannpn-Wright 
(Anglia)—Eva Koczian (Ungaria)

In concursul de 
la Bremen, după 
victoria obținu
tă sîmbătă în 
proba de 100 m 
spate, ieri îno- 
tătoarea româ
nă Cristina Ba- 
laban s-a clasat 
a treia în cursa 
de 200 m spate, 
cu timpul de 
2’31” 8/10 (nou 
record român 
in bazin de 25 
m). în fotogra
fie : Cristina
Baiaban în ba
zinul de la Bre

men
Telefoto :

U.P.I.-Agerpres

3—2. în semifinale, Mary Shannon.... ..   ._ ,_____ a
eliminat-o cu 3—2 pe Maria Alexan
dru ; simplu bărbați: Stanek (Ceho
slovacia)—Korpa (Iugoslavia) 3—1 ; 
dublu bărbați: Miko, Stanek (Ceho
slovacia)—Korpa, Vecko (Iugoslavia) 
3—1 ; dublu mixt : Luzova, Miko 
(Cehoslovacia)—Shannon, Bames (An
glia) 3—1.

■ S.U.A.: Țiriac Ia „Van
derbilt gold cup"

In turneul internațional de 
„Vanderbilt gold cup' 
York conduce

tenis 
de la New 

australianul John 
Newcombe cu 6 puncte. II urmează 
brazilianul Mandarino și americanul 
Scott cu 5 puncte fiecare, Țiriac (Ro
mânia), Gulyas (Ungaria) cu cîte 4 
puncte, Barnes (Brazilia) și Froehling 
(S.U.A.) 3 puncte, Santana (Spania), 
Ashe și Mackinley (ambii din S.U.A.) 
1 punct. în meciul cu Scott, Ion Ți
riac a pierdut cu 4—6 primul set, 
dar l-a cîștigat cu 6—2 pe al doilea. 
Turneul se dispută în partide de 
două seturi, acordîndu-se 1 punct 
pentru fiecare set cîștigat.

SB POLONIA : Luptătorii 
noștri pe locul I

Concursul internațional de lupte 
greco-romane desfășurat în Polonia 
s-a încheiat cu victoria echipei Ro
mâniei, urmată de selecționata țării 
gazdă și de cea a Suediei. In ultima 
etapă, desfășurată în orașul Radom, 
selecționata română a învins cu sco
rul de 7—1 echipa Suediei. Repre
zentanții noștri Stoiciu și Baciu 
repurtat victorii prin tuș.

ATLETISM

DL SALĂ AL STUDENȚILOR
Concursul republican universitar 

de atletism pe teren acoperit a 
reunit sîmbătă și duminică, în sala 
Steaua din Capitală, aproape 150 
de sportivi și sportive reprezentînd 
8 centre universitare. Dintre oîști- 
gătorii diferitelor probe au ieșit în 
evidență I. Șerban (Politehnica 
București), care cu 2,03 m a realizat 
cel mai bun rezultat din actualul 
sezon la săritura în înălțime, Șt. 
Satmari (Universitatea Cluj), auto
rul unui nou record de juniori la 
55 m garduri — 7"9/10, C. Corbu 
(Pitești) — 15,51 m la triplu salt, 
I. Orghidan (Bacău) — 5"9/10 la 50 
m plat etc.

Despre acest concurs și despre 
cîteva aspecte ale atletismului uni
versitar, proi. Alexandru Bizim, 
maestru al sportului și recordman 
național la aruncarea suliței, ne-a 
spus următoarele : „întrecerile nu 
s-au soldat cu performanțe deose
bite. îmbucurător este însă faptul 
că la o serie de probe a crescut 
media valorică, numărul preten- 
denților la locurile fruntașe a fost 
mai mare decît la ultimele 
întreceri (în aer liber) de anul 
trecut. Cred că rezultatul cel mai 
valoros este însăși organizarea, 
pentru prima oară, a unei compe
tiții studențești republicane pe te
ren acoperit. Alături de alte spor
turi individuale, atletismul are un 
teren prielnic de dezvoltare în me
diul studențesc, deoarece nu nece
sită o prezență colectivă la antre
namente, pregătirea poate fi făcu
tă individual, în funcție de timpul 
liber al fiecăruia. De altfel, cu un 
an în urmă, cînd au fost reorgani
zate și extinse cluburile sportive 
studențești, s-a recomandat ca a- 
tletismului să i se acorde o mai 
mare atenție. Din păcate, în prac
tică nu se realizează încă o învio
rare corespunzătoare a acestei 
activități. Cred că vina este atît 
a cluburilor, care își îndreaptă a- 
tenția mai mult spre jocurile spor
tive, cît și a federației de atle
tism, în calendarul și preocupările 
căreia concursurile universitare, în 
special cele de sală, nu ocupă, 
deocamdată, locul cuvenit".

Koczian (Ungaria)

DOAR DOUĂ SĂPTĂMlNl PÎNĂ LA „MONDIALE"

Pregătirile hocheiștilor noștri
nu-s întru totul mulțumitoare

mondial 
(18—29 
rămîne 

să

Cu meciul de sîm
bătă seara (1—2 cu 
R.F.G.), hocheiștii 
noștri și-au încheiat 
in mare parte pregă
tirile în vederea cam
pionatului 
de la Viena 
martie). Mai
ca pînă atunci ei 
mai susțină cîteva în
tîlniri de „rodaj" 
(săptămina aceasta la 
București, cu echipa 
cehoslovacă 
Pardubice, și săptă
mina viitoare in 
R.F.G., două .jocuri la 
Garmisch Partenkir- 
chen).

Bilanțul sezonulu> 
de pînă acum arată 
că în afara a nume
roase jocuri de veriji- 
care cu echipe de 
club de peste hotare, 
ale căror rezultate au 
variat in funcție de 
valoarea adversarelor 
(dintre aceste rezulta
te a distonat neplă
cut înfringerea nescu
zabilă, cu7—0, în fața 
lui Sibiri Novosi
birsk). selecționata 
română a disputat și 
8 partide cu reprezen
tativele altor țări.

Meciurile interțări 
au interesat în primul 
rind pentru că ele 
sînt mai edificatoare 
pentru cunoașterea 
valorii noastre, acum 
în preajma campiona
tului mondial. In ge
neral, bilanțul e satis-

Tesla'

făcător. Din cele 8 în
tîlniri, am pierdut 
două în deplasare (în 
R.D.G., una din prime
le 5 echipe aie lumii). 
Ne-au satisfăcut, fireș
te, victoriile asupra 
Iugoslaviei (7—4 la 
Belgrad) și Poloniei 
(5—2 la București) și 
ceva mai puțin succe
sele din meciurile cu 
Italia (4—1 și 4—3 la 
București), pe care 
le-am fi dorit mai de
tașate.

S-a constatat cu 
mulțumire că, după 
înfringerea demorali
zantă din fața Novo- 
sibirskului, hocheiștii 
români au găsit re
sursele morale și fizi
ce necesare pentru a 
obține săptămina tre
cută o victorie clară 
în fața R.F.G. cu 6—2. 
Ei au demonstrat un 
joc superior adversa
rilor (ca viteză, teh
nică, tactică), ceea ce 
merită a fi cu atît 
mai îmbucurător cu 
cît vest-germanii fac 
parte din grupa A a 
campionatului mon
dial, in timp ce noi 
concurăm în grupa B. 
Meciul pierdut sîm
bătă cu l—2 în fața 
aceluiași adversar ar 
părea să ne contrazi
că aprecierile. După 
părerea noastră, a- 
ceastă înîrînaere, de
terminată și de un ar
bitraj greșit (ni s-a a-

nulat un gol perfect 
valabil) indică mai 
ales insuficienta ca
pacitate de concentra
re in joc a hocheiști
lor noștri, care conti
nuă să fie o echipă 
care se bazează prea 
mult pe elan, pe mo
ral. Superiori, ca și 
in primul meci, ad
versarilor, ei au luat 
jocul prea ușor și 
n-au mai putut să se 
redreseze după o în- 
tîmplătoare și nefavo
rabilă răsturnare de 
scor.

Nu-i mai puțin ade
vărat că jucătorii noș
tri sînt și cam obosiți, 
ceea ce impietează a- 
tît asupra calității 
execuțiilor lor tehni
ce, cît și asupra capa
cității de a menține 
tot timpul ritmul de 
joc la nivelul necesar. 
Această stare ar pu
tea, credem, să fie re
mediată in cele două 
săptămini pînă la 
campionatul mondial, 
printr-o judicioa
să dozare a pregă
tirii. Nu trebuie să 
scăpăm din vedere 
faptul că la campio
natul mondial, în afa
ra valorii adversarilor 
pe care îi vom în
frunta. vom mai avea 
de învins și dificulta
tea unei suite de 7 
meciuri in decurs de 
11 zile.

C. DIAMANTOPOL

CLUJ (corespondentul „Scinten"). 
— Mult așteptatele meciuri de 
baschet Universitatea-Rapid Bucu
rești (feminin) și Universitatea-Di- 
namo București (masculin) s-au 
soldat cu victorii meritate ale echi
pelor locale : fetele au cîștigat cu 
53—50 (23—27), iar băieții cu
70—67 (32—37).

în întîlnirea masculină, superio
ritatea a aparținut în prima repriză 
bucureștenilor. După pauză, tinere
țea și elanul echipei studențești au 
adus avantajul de partea acesteia.

Alte rezultate din etapa de ieri : 
feminin : Voința Brașov — Voința 
București 49—47 ; Crișul Oradea — 
Constructorul 55—43 ; Olimpia — 
Universitatea Iași 42—63 ; Politeh
nica București — Mureșul Tg. Mu
reș 64—38 ; masculin : Steaua — 
I.C.F. 70—63 ; Rapid — Politehnica 
Galați 88—76 ; Dinamo Oradea — 
Politehnica București 66—56 ; Me
dicina Tg. Mureș — Universitatea 
Timișoara 78—64 ; Academia mili
tară — Steagul roșu Brașov 79—75.

Plecarea tovarășului 
Maxim Berghianu

la Roma
invitația ministrului bugetu-

Minerul B.M.—Petrolul 
C.F.R. Tim.—Dinamo Pit. 
Chimia Sv.—Univ. Cluj 
Progresul Brăila—Rapid 
Oțelul Galați—Politeh. Tim. 
Crișul—Politeh. Buc. 
Brescia—Internazionale 
Fiorentina—Cagliari 
Foggia—Juventus 
Lecco—Bologna 
Roma—Lazio
Spal—Atalanta 
Torino—Mantova

Im
lui al Italiei, Giovani Pleraccini, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Maxim Berghianu, a 
plecat duminică seara spre Roma, 
în timpul vizitei se va face un 
schimb de informații în domeniul 
activității de planificare economică 
și se vor purta discuții asupra unor 
probleme economice de interes re
ciproc.

La plecare, pe peron erau de față 
Petre Lupu, președintele Comite-

tuiui de stat pentru problemele de 
organizare a muncii și producției 
și ale salarizării, Emanoil Florescu 
și Virgil Pîrvu, prim-vieepreședinți 
ai Comitetului de Stat al Planifi
cării, Vasile Gliga, adjunct al 
nistrului afacerilor externe, și 
persoane oficiale.

A fost prezent, de asemenea,
basadorul Italiei la București, Ni
colo Moscato.

mi- 
alte

am-

(Agerpres)

Estrada din 
Pitești in turneu

Luna aceasta, ansamblul de 
estradă al Teatrului de stat „A- 
lexandru Davilla" din Pitești în
treprinde un turneu prin țară cu 
spectacolul muzical-coregrafic 
„Revista în viteză". Spectacolul, 
în două acte și prolog, va fi pre
zentat la Cîmpia Turzii în ziua 
de 7 martie ; Turda — 8 ; Gher
la — 9 ; Bistrița — 10 ; Nă- 
săud — 11 ; Dej — 12; Baia 
Mare — 13 ; Satu Mare — 14 ; 
Cărei — 15 ; Săcuieni — 16 ; Ti
mișoara — 17; Cugir — 18 ; 
Brad — 19 ; Sibiu — 20 ; Gura- 
Barza — 21.

Biletele s-au pus în vînzare la 
agențiile din localitățile respec
tive.

Inteligența
materializată - atribut

SI AUTOVEHICULELE
1 al economiei

ROMANEȘTI
(Urmare din pag. I)

toare V 8, comportarea 
unui nou echipament elec
tric destinat motoarelor. .

în fine, pentru a reveni 
la sectorul cercetării, a- 
mintesc studiile întreprin
se privind reducerea zgo
motului în cabina autoca
mioanelor „Steagul roșu", 
realizarea unor noi mode
le funcționale de cabine, 
determinarea condițiilor 
tehn’ico-economice optime 
de fabricare și utilizare a 
motorinei la motoarele de 
tractor etc.

— Care sînt planurile 
de viitor ale institutului ?

— institutul se vu ocu
pa de cercetarea, proiec
tarea și experimentarea 
integrală a tuturor tipuri
lor de autovehicule, trac
toare, a derivatelor și ac
cesoriilor lor, realizate în 
țară. Se vor studia temei
nic mai multe variante, 
pe modele funcționale, pe 
ansamble și produse com
plete. Se vor înregistra 
deci noi pași înainte față 
de situația premergătoare 
creării institutului, cînd 
uzinele nu aveau posibili
tatea să pregătească din 
vreme diferite tipuri pen
tru o schimbare a fabri
cației și nici răgazul unor 
cercetări științifice adîn- 
cite.

Studierea, cercetarea și 
proiectarea de noi soluții 
constructive pentru an
samble și agregatele com
ponente respective vor 
forma miezul activității 
noastre. în același timp, 
vom studia și experimen
ta diversele tipuri și mo
dele străine în vederea e- 
laborării unor soluții con
structive și tehnologice

superioare. Ne vom pre
ocupa, în colaborare cu 
Institutul de cercetări teh
nologice al M.I.C.M., de 
eventuala asimilare a u- 
nor procedee tehnologice 
ce se folosesc pe plan 
mondial în construcția 
auto (de exemplu, turna
rea sub presiune a piese
lor mari și complicate din 
metale ușoare, , turnarea 
fontei cu pereți subțiri 
etc.).

Toate aceste cercetări 
au drept scop de a îmbu
nătăți continuu calitatea 
produselor industriei noas
tre de autovehicule și 
tractoare și de a asigura, 
implicit, posibilități de 
export competitive.

Institutul va menține 
relații de colaborare pe 
bază de convenții bilate
rale cu centre similare 
din străinătate și va edi
ta materiale informative 
cu privire la fabricarea 
de autovehicule și trac
toare.

Aș vrea să relev însă u- 
nele aspecte care ne în
greunează, oarecum, ac
tivitatea. In prezent, insti
tutul este dispersat pe o 
rază de circa 7 km în ca
drul mai multor întreprin
deri. Ar trebui urgentate 
lucrările de construcție a 
pavilionului de proiectare. 
Aceasta ne-ar permite să 
concentrăm într-un singur 
loc forțele respective, ceea 
ce ar avea 
tiv asupra 
tre munci, 
ar trebui
menzile de aparatură 
care avem nevoie în 
pa actuală și a cărei 
să se răsfrînge asupra vo
lumului și calității lucră
rilor.

un efect pozi- 
întregii noas- 

De asemenea, 
urgentate co

de 
eta- 
lip-

PE SCURT DE

AȘII PATINAJULUI ARTISTIC
și-au Încheiat disputa

O dată cu demonstrația de adio, desfășurată ieri 
după-amiază (și pe care telespectatorii noștri au 
putut-o urmări în cea mai mare parte), la Viena 
s-au încheiat campionatele mondiale de patinaj 
artistic.

Cea mai pasionantă dispută a oferit-o proba de 
simpiu bărbați, in care austriacul Emerich Danzer 
l-a depășit la limită pe compatriotul său Wolfgang 
Schwartz, care conducea după terminarea figurilor 
impuse. Multiplii campioni mondiali, olimpici și 
europeni, Ludmila Belousova și Oleg Protopopov 
și-au mai adăugat încă o medalie de aur la impre
sionantul lo: palmares, cîștigînd proba de perechi. 
Proba de dans a revenit, cum era de așteptat, spor
tivilor englezi Diana Towler—Bernard Ford, cuplu 
ce se dovedește in continuare imbatabil în această 
atît de îndrăgită probă. Singura medalie de aur 
ciștigată de reprezentanții patinajului artistic ame
rica» a fost cea din proba de simplu femei, prin 
deținătoarea titlului mondial Peggy Flemming 
(S.U.A.) Campioana europeană, Gabriele Seyfert 
(R. D. Germană), a ocupat locul doi, iar Hanna 
Mașkova (Cehoslovacia) locul 3, remontînd specta
culos în programul de figuri libere.

socialiste
(Urmare din pag. I)

drept, îmi obiectează con
structorii, să cumpărăm 
din afară asemenea uti
laje cînd le putein fabrica 
la noi ? Construcția lor e 
simplă, pretind 
manoperă, s-ar fi 
ca chiar transportul 
reprozinte ceva mai 
decît valoarea lor".

Dar tocmai aici e 
blema. De ce să 
mîinilor și 
noastre partea brută, gro
sieră, modestă ca va
loare ?

Afirmarea majoră, pe 
întreaga scară a creației 
sociale, stimularea ener
giilor creatoare în orice 
domeniu este consecința 
politicii economice a par
tidului nostru, politică în
chinată înfloririi patriei, 
ridicării României spre 
culmile civilizației și pro
gresului. Această linie se 
împlinește prin mersul as
cendent al economiei 
noastre, prin succesele pe 
care le obținem zi cu zi 
pe toate fronturile con
strucției socialiste, conso- 
lidînd astfel orînduirea 
socialistă, întărind națiu
nea noastră, independen
ța și suveranitatea noas
tră ca stat.

Dintre bunurile pe care 
socialismul le-a scos în 
valoare, unul dintre cele 
mai de preț și mai efi
ciente social mi se pare a 
fi inteligența. Cum o folo
sim, cum o gospodărim, 
ce cîmp de afirmare îi a- 
sigurăm, mai ales în do
meniile hotărîtoare pentru 
înaintarea noastră ?

Să pornim de la un caz 
concret și să revenim la 
construcțiile industriale 
din domeniul chimiei. Pen
tru Fabrica de policlorură

puțină 
putut 

să 
mult

pro- 
rezervi 

inteligenței

de vinii dîn Rîmnieu-Vîl- 
cea, uzina „Grivița roșie' 
din București s-a angajat 
să producă o serie de u- 
tilaje ale căror 
five de agitare 
să fie procurate 
import. Cu cît la 
valoarea instalațiilor a- 
cestei fabrici participă 
numita uzină, cînd cea 
mai mare parte din aceas
tă valoare trebuie cumpă
rată din afară ? Cu cît la 
sută din inteligența func
țională necesară pentru 
intrarea în producție a 
noului obiectiv participă 
uzina care livrează zes
trea de utilaje ? Cu ce 
procent de inteligență, 
materializat în manoperă 
de înaltă calificare, plea
că spre noile 
utilajele care părăsesc 
porțile uzinei ? Nu este o 
datorie vitală să sporim 
continuu acest procent ? 
In mod normal, colectivul 
uzinei, de Ia grupul de 
proiectare și concepție 
pînă la muncitor, ar tre
bui să-și facă o datorie 
de onoare din a asimila 
în producție tocmai acele 
tipuri de utilaje a căror 
valoare e ridicată, al că
ror procent de inteligență 
materializat în performan
țe superioare asigură o 
mai înaltă participare la 
prosperitatea noastră e- 
conomică.

Ce s-a adăugat gramu
lui sau tonei de metal 
care părăsește uzina ? 
Sîntem obligați să soco
tim clipă de clipă inteli
gența care se adaugă. Ce 
lipsește în această mate
rie — trebuie s-o știm răs
picat — se cumpără 1 
Cîmpul afirmării ei neli
mitate există. S-o folosim 
— ne-o impune însăși le
gea progresului.

dispozl- 
urmează 
însă din 
sută din

obiective
♦ 
ș «

*
*

PESTE HOTARE

INTR-UN MECI pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la baschet masculin, 
Dlympia Liubliana (Iugoslavia) a învins cu scorul 
de 101—80 (48—40) pe Racing Malines (Belgia).

IN TURUL III AL TURNEULUI DE TENIS DE 
LA CAIRO, G. Bosch (România) l-a învins cu 4—6, 
7—5, 6—1 pe spaniolul Luis Fior, iar chilianul Pa
tricio Cornejo l-a eliminat cu 6—2, 6—2 pe Petre 
Mărmureanu (România).

ASEARA, LA STOCKHOLM, echipa 
pe gheață a U.R.S.S. a învins cu 2—1 
1—1), reprezentativa Suediei.

de hochei 
(1—0, 0—0,

LA CAT.
pregătește

CAMPIONUL EUROPEAN DE BOX
MIJLOCIE, Nino Benvenuti (Italia), se 
intens în vederea meciului pentru titlul mondial 
pe care-1 va susține în luna aprilie, la New York, 
cu Emile Griffith. Intr-am meci de verificare des
fășurat la Roma, Benvenuti l-a învins la puncte 
după 10 reprize pe jamaicanul Milo Calhoun. După 
Tiberio Mitri, fostul campion olimpic Nino Ben
venuti este al doilea boxer italian care în ultimii 
12 ani atacă titlul mondial la această categorie.

vremeaConcursul din 12 martieRezultatele concursului 
din 5 martie

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

(anulat)
1
1
2
2
1
2
1
x
2
x
1
1

Politehnica Tim.—Steaua 
Jiul—Universitatea Craiova 
U.T.A.—Rapid
Progresul—Univ. Cluj 
Farul—Steagul roșu 
C.S.M.S.—Petrolul 
Atalanta—Lecco 
Bologna—Roma 
Foggia—Milan
Lanerossi—Fiorentina 
Lazio—Napoli 
Mantova—Brescia 
Venezia—Cagliari

Laureatele probei de simplu femei — de la stingă 
la dreapta : Seyfert, Flemming (campioană mon

dială) ți Mașkova

K

ÎNTRECERILE desfășurate în cea de-a 
a concursului de schi de la Holmenkollen 
gia) s-au soldat cu următoarele rezultate : 
metri femei — Toini Gustavsson

doua zi 
(Norve- 
10 kllo- 
(Suedia)

42’34” ; 15 kilometri bărbați — Markus Svendsen 
(Norvegia) 56’03”6/10 ; 50 kilometri — Ole Ellef- 
saeter (Norvegia) 3hl5’14”2/10.

Săptămina aceasta vor fi 
prezentate la cinematograful 
„Timpuri noi" din Capitală noi 
producții românești de scurt- 
metraj. Astfel, între 6—12 mar- ■ 
tie, rulează Hieroglifele pămîn- 
tului — scenariul : Marcian 
Bleahu, Nicolae Mihăilescu ; 
regia : Maria Săpătoru ; ima
ginea • C. Teodorescu. Expozi
ția „Dezvoltarea științei in 
România" — scenariul și re
gia : Nicolae Otrocol ; imagi
nea : Emeric Ghidoli. Nicolae 
Labiș — scenariul Gheoighe 
Tomozei; regia Erich Nuss
baum ; imaginea : Gheorghe 
Georgescu. Imprudenții — sce
nariul și regia : Paul Orza ; 
imaginea : Vasile Nițu. Despre 
noi — scenariul : Marius Oni- 
ceanu, Haralambie Louis ; re
gia : Marius Oniceanu ; imagi
nea : Gheorghe Herschdorfer. 
Viile șl vinurile României — 
scenariul : ing. A. Blidaru, ing. 
S. Teodorescu ; regia : Con
stantin Budișteanu ; imaginea : 
D, Predeanu, C. Teodorescu.

Ieri în țară : Vremea a 
fost relativ frumoasă, cu ce
rul variabil. înnorări mai ac
centuate s-au semnalat în 
Dobrogea, unde au căzut pre
cipitații locale, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Averse de ploaie cu totul 
izolate s-au mal semnalat In 
sudul Munteniei. VIntul a 
suflat potrivit, cu unele in-

tensificărl locale în Bărăgan, 
Dobrogea și Moldova, predo- 
minînd din sectorul nordic. 
Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 1 grad la Jo
seni și Avrămeni și 14 grade 
la Calafat și Băilești. Local, 
în Transilvania, în cursul di
mineții s-a semnalat ceață. 
In București : Vremea a fost 
relativ frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult noros în 
cursul după-amiezii, cînd au 
căzut averse de ploaie. Vîntul 
a suflat potrivit. Tempera
tura maximă a atins 
grade.

Timpul probabil pentru

11

7,

8 și 9 martie. In țară : Vreme 
relativ călduroasă. Cerul va 
fi variabil, prezentînd înno
rări mai accentuate în jumă
tatea de vest a țării, unde 
vor cădea ploi temporare. în 
rest, ploi Izolate. Vint slab, 
pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 
2 grade și 8 grade, iar maxi
mele între 7 și 17 grade. In 
București : Vreme relativ 
călduroasă. Cerul va fi va
riabil. Vint slab, pînă la 
potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura va 
crească ușor.

continua să
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viața internațională
corespondență din Paris

PRIMUL TUR
Noul guvern 
al Iordaniei

în disputa cu „Iraq Petroleum Company"

Libanul cere
Aniversarea proclamării

DE SCRUTIN
Duminică a avut loc în Franța 

primul tur de scrutin pentru de
semnarea celor 486 de deputați 
în Adunarea Națională Franceză. 
După cum transmite agenția 
France Presse, alegerile au 
fost marcate printr-o largă parti- 
jipare la voț încă din primele 
rre ale dimineții. La Paris, unde 
centrele de votare ale celor 31 
de circumscripții electorale s-au 
deschis la orele opt, numeroși 
cetățeni s-au prezentat la urne 
imediat după deschidere. Po
trivit unor sondaje, participa
rea populației la vot a fost, 
în jurul orei 15,30 G.M.T., su
perioară celei înregistrate la 
aceeași oră la precedentele ale
geri parlamentare din anul 1962. 
Populația Parisului înscrisă pe 
listele de alegători a votat în 
proporție de 61,5 la sută. La ul
timele alegeri legislative din anul 
1962, scrie France Presse, a 
fost stabilit, de asemenea, un re
cord, însă un record al abțineri
lor : atunci aproape 32 la sută 
din alegători nu s-au prezentat 
la urne. O participare largă la 
vot a fost înregistrată ieri și în 
celelalte localități ale Franței.

Scrutinul s-a închis în jurul orei 
20.

Primele rezultate transmise de 
agențiile de presă pînă la închi
derea ediției Indică faptul că 
gruparea guvernamentală „Con
venția stîngii celei de-a V-a Re
publici' a reușit să-și conserve 
majoritatea în Adunarea Națio
nală, obținînd 38,90 la sută din 
voturile numărate. Partidul comu
nist a obținut 23,15 la sută, iar 
Federația stîngii democrate și so
cialiste 22,24 la sută. Restul votu
rilor au revenit centrului demo
crat, Partidului socialist unificat 
și altor partide și grupări poli
tice.

Potrivit unui prim sondaj efec
tuat pe plan național, aproxima
tiv 80 la sută din alegătorii în
scriși în listele electorale s-au 
prezentat la vot pentru a alege 
pe viitorii deputați ai Adunării 
Naționale Franceze.

Se subliniază de asemenea că 
alegerile s-au desfășurat fără 
nici un fel de incidente.

Al. GHEORGHIU

Misiunea

MARI INUNDAȚII
IN MAROC
120 de morți, numeroși 
răniți

CASABLANCA 5 (Agerpres). — 
In urma inundațiilor care au avut 
loc in orașul marocan Goulimim, 
și-au pierdut viața 120 de persoa
ne, peste 40 fiind grav rănite. După 
primele știri sosite la Casablanca, 
localitatea a fost distrusă mai mult 
de jumătate, iar comunicațiile au 
putut fi parțial restabilite abia du
minică dimineața.

Inundația a avut loc în noaptea 
de joi spre vineri. Apele fluviului 
din apropiere au crescut dintr-o 
dată cu cițiva metri in urma unor 
ploi torențiale și au năvălit asupra 
orașului, tn cîteva clipe, cea mai 
mare parte a cartierelor au fost a- 
coperite de un val de apă de pes
te trei metri înălțime. Locuințele, 
clădirile publice și, ceea ce este 
mai grav, stocurile de alimente au 
fost distruse, tn momentul de față, 
aprovizionarea celor salvați este 
practic imposibilă, deoarece drumu
rile care duc spre oraș au fost 
tăiate, iar aerodromul este imprac
ticabil.

La aproximativ 100 de kilometri 
depărtare, in localitatea Bou Iza- 
kârn, ploile catastrofale au provo- 

' cat, de asemenea, pagube conside
rabile. Elevii unei școli, relatează 
agenția France Presse, au fost ne- 

. voiți să petreacă o noapte întreagă 
agățați de arborii din apropierea 
școlii inundate, pină cind în zori 
au putut fi salvați.

AMMAN 5 (Agerpres). — Sîm
bătă seara la Amman s-a anunțat 
componența noului cabinet iorda
nian, format de șeicul Hussein Ben 
Nasser, în urma demisiei guver
nului condus de Wasfi el Tal], 
Noua echipă ministerială, condusă 
de Hussein Ben Nasser, care pe 
lîngă funcția de prim-ministru 
mai deține și portofoliul apărării, 
nu comportă schimbări esențiale 
față de cea precedentă, întrucît cea 
mai mare parte a miniștrilor din 
guvernul Tall și-au conservat 
portofoliile. S-ar putea spune, a- 
preciază comentatorii de presă, că 
actuala remaniere ministerială din 
Iordania n-a afectat, în esență, de- 
cît postul de conducător al guver
nului, înlăturînd un premier îm
potriva căruia au avut loc în ul
timul timp numeroase demonstrații 
ale populației.

a lui McCIoy
BONN 5 (Agerpres). — Repre

zentantul special al președintelui 
Johnson, John McCIoy, s-a aflat 
cîteva zile în vizită oficială în Re
publica Federală a Germaniei pen
tru a încerca să contracareze înrău
tățirea intervenită în ultima vreme 
în relațiile americano—vest-germa
ne, ca urmare a unor neînțelegeri ce 
se manifestă între Washington și 
Bonn privitor la problema nerăs- 
pîndirii armelor nucleare și mai 
ales la cheltuielile de întreținere a 
trupelor anglo-americane staționate 
pe Rin.

Potrivit unor informații din sur
se americane, Washingtonul ar fi 
dispus să dea dovadă de înțelegere 
față de plîngerile guvernului de la 
Bonn care, prevalîndu-se de situa
ția sa financiară dificilă, afirmă că 
nu va mai putea contribui în a- 
ceeași măsură ca pînă în prezent la

întreținerea forțelor americane și 
britanice staționate pe Rin. Astfel, 
Washingtonul ar fi adoptat mai 
mult sau mai puțin teza cancelaru
lui vest-german, potrivit căreia la 
întreținerea forțelor străine de pe 
teritoriul R.F.G. nu trebuie să con
tribuie numai Bonnul, ci toate ță
rile Alianței atlantice.

John McCIoy s-a înapoiat dumi
nică la Londra pentru a se întîlni 
cu șeful delegației vest-germane în 
comitetul tripartit anglo—ameri
cano—vest-german cu care să dis
cute în continuare unele aranja
mente vizînd compensațiile în de
vize. în general se consideră că 
McCIoy va încerca, împreună cu 
colegii săi vest-german și britanic, 
să ajungă la un acord asupra difi
cilei probleme a cumpărărilor com
pensatorii de armament din S.U.A. 
și Anglia de către Bonn.

(Urmare din pag. I) LIMA

azi, prin sem- 
prin forță ar- 
sîmburele o-

fi lăsat convins în ches
tiunea alegerii locu
lui viitorului oraș de 
un „prezicător speciali
zat în interpretarea șoap
telor rîului Rimac*, în
conjurat astăzi ca un
manșon de foburgurile 
capitalei, de plăji sau de 
mici insule vegetale. Se 
mai poate spune că apri
gul aventurier, deși se 
știe că nu era inițiat în 
ale artei, cum nu era 
priceput în tot ce n-avea 
legătură cu războiul, ar 
fi avut unele păreri des
pre cum să fie construi
tă Plaza de Armas, ră
masă pînă 
nificație și 
hitectonică, 
xașului.

Peste chipul Limei fie
care epocă șl-a așter
nut într-un fel fardul ei 
păstrat pînă azi. Iată 
pentru ce orașul repre
zintă acum un schimb 
de replici arhitecturale 
între stiluri și epoci di
ferite. Arhitectura colo
nială peruviană, impreg
nată tu barocul spaniol, 
dantela sculptată în lemn 
după toate rigorile meș
teșugului adus din An
daluzia, alăturată corni
șelor cu aer de pagodă, 
între aceste forme de ex
presie s-au realizat- trep
tat apropieri, juxtapuneri, 
întrepătrunderi și for
me intermediare.

Cartierele de locuințe 
au ceva încremenit. Și
rul caselor albe, cu ne
lipsitele balcoane migă
lite în lemn, proiectate în 
afară, par în aburul 
mineții nave venite

di- 
din

sporirea redevențelor
BEIRUT 5 (Agerpres). — Guver

nul libanez a anunțat sîmbătă că 
cere concernului „Iraq Petroleum 
Company" sporirea redevențelor 
anuale pentru tranzitul petrolului 
prin conductele de pe teritoriul li
banez. Agenția U.P.I. anunță din 
Beirut că cererea libaneză, care 
survine concomitent cu începerea 
negocierilor între reprezentanții 
guvernului sirian și al I.P.C., în-

seamnă practic o majorare a aces
tor redevențe de la 5 la 7,5 mili
oane dolari pe an.

★
DAMASC 5 (Agerpres). — Primul 

ministru al Siriei, Youssef Zeayyen, 
a declarat duminică că Siria spri
jină întru totul cererea adresată de 
Irak companiei Iraq Petroleum de 
a spori cu 10 la sută producția a- 
nuală de petrol a țării.

Oameni de știință americani• •

independenței Ghanei

O vedere din Accra, capitala Ghanei

se pronunță pentru încetarea 
războiului in Vietnam

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Federația oamenilor de știință a- 
mericani (F.A.S.) a adresat Admi
nistrației Johnson un apel în care 
îi cere „să ia măsuri imediate" 
pentru a pune capăt războiului 
din Vietnam. După ce atrage a- 
tenția asupra primejdiilor pe care 
le implică escaladarea acestui 
război, apelul F.A.S. cere ca, în 
vederea unei rezolvări pașnice a 
conflictului, Statele Unite să pună 
capăt imediat raidurilor aeriene 
asupra Vietnamului de nord și 
să se declare, „fără echivoc, gata 
de a duce tratative cu Frontul 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud 
nord".

și cu Vietnamul de

★
(Agerpres). — în- 
pronunțat sîmbătă

BOSTON 5 
tr-un discurs 
la Boston, în cadrul unei reuniuni 
a Asociației „Americanii pentru o 
acțiune democratică", senatorul

Edward Kennedy s-a declarat de 
acord cu propunerea făcută de 
fratele său, Robert, de a se sus
penda imediat bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam, ca un prim 
pas spre reglementarea conflictu
lui vietnamez.

Subliniind că o asemenea pro
punere ar trebui adoptată în in
teresul obținerii păcii, Edward 
Kennedy a menționat, totodată, că 
prelungirea războiului va avea re
percusiuni serioase asupra pozi
ției Partidului Democrat din 
S.U.A., ce ar putea deveni princi
pala victimă internă a politicii de 
escaladare. La viitoarele alegeri 
prezidențiale, a precizat el, parti
dul democrat ar putea fi înfrînt, 
întrucît, în speranța încetării răz
boiului, alegătorii vor acorda vo
tul partidului republican, al cărui 
posibil candidat, George Romney, 
nu s-a pronunțat pentru continua
rea escaladării.

Poporul ghanei sărbătorește 
astăzi împlinirea unui deceniu 
de la proclamarea independen
ței țării sale. La 6 martie 1957, 
ca urmare a luptei de eliberare 
națională, fosta colonie engleză 
Coasta de Aur a pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, 
obținînd statut de dominion, iar 
trei ani mai tîrziu, în urma re
ferendumului pentru noua con
stituție din iulie 1960, a devenit 
republică suverană.

De-a lungul anilor care s-au 
scurs de la proclamarea inde

pendenței, poporul Ghanei și-a 
concentrat eforturile în direcția 
lichidării vestigiilor dominației 
coloniale, a dezvoltării econo
miei naționale, a consolidării in
dependenței țării. Pe plan extern, 
Ghana se pronunță pentru o po
litică de pace și colaborare in
ternațională.

Cu prilejul sărbătorii de as
tăzi, poporul român transmite 
poporului ghanez salutul său 
prietenesc și îi urează succes 
în lupta sa pentru prosperitate 
și pace.

DESCHIDEREA TÎRGULUI
DE LA LEIPZIG

o perlă prinsă pe 
pieptul Pacificului

timp și eșuate aici în 
coasta Pacificului.

într-o evidentă opoziție 
cu Lima veche, asemeni 
unor cicatrici pe un obraz 
distins, stau cartierele de 
maghernițe aflate la dis
creția mizeriei. Stridente 
față de Lima de ieri, dar 
mai ales față de „reșe
dințele' obidiților de azi 
ai soartei sînt edificiile 
noi. Aparțin mai ales băn
cilor (Banca de Credito 
del Peru, Banca Comer
cial del Peru, Banca Hipo- 
tecario del Peru etc.). Sta- 
lacmite de beton, de 
marmură bicoloră și de 
sticlă Iscate din picături
le capitalului financiar îți 
sugerează în context 
te indivizi aroganți, 
piepturile umflate, 
schimb place (poate 
cauza funcției sale)

Pavilionul 
mâniei la Tîrgul 
internațional de 
la Tripoli (Libia)

Ro-

niș- 
cu 
în 

din 
o 

imensă potcoavă înaltă 
de vreo 25 de etaje, clă
direa Ministerului educa
ției publice.

★
Situația actuală a eco

nomiei peruvlene prezintă 
simptome comune șl altor 
țări latino-americane, du
blate de semne proprii, 
specifice, particulare. In
flația e prezentă și aici. 
Iar contrabanda a deve
nit unul dintre cele mai 
mari obstacole în calea 
procesului de industriali
zare. Mari cantități de 
mărfuri introduse în țară 
fără perceperea taxelor 
vamale fac o concurență 
neloială produselor au
tohtone. Se săvîrșește pe 
toată întinderea 
relor prin toate 
cele imaginabile, 
prejudicii aduce și 
zisa 
zată . .
nelor influente, deci 
mai greu de contracarat. 
Deficitul balanței de plăți 
pe anii 1963—1965 s-a
ridicat la 4638 milioane 
de soles, iar pe anul tre
cut se menține la aceeași 
proporție. După cifrele 
Direcției naționale de sta
tistică, costul vieții ar fi 
crescut în anul 1966 cu 
7,7 la sută. Nu de mult, 
în Camera deputaților a 
fost depusă o moțiune prin 
care se cerea puterii exe
cutive să controleze și să 
apere în special prețuri-

frontie- 
mljloa- 

Multe 
așa- 

„contrabandă legali- 
', apanajul persoa- 

si

le articolelor de primă ne
cesitate, ale combustibi
lului și medicamentelor, 
în fața acestor dificul
tăți se întreprind eforturi 
pentru atenuare. Unul de 
la care se așteaptă rezul
tate reconfortante este a- 
doptarea planului de dez
voltare națională, pentru 
sectoarele agricol, ener
getic și transport, elabo
rat de Institutul național 
de planificare pentru pe
rioada 1967—1970.

★
Străzile cuprinse între 

Plaza de Armas și Mi
nisterul educației publice 
compun fagurele comer
țului. înguste, înghesuite, 
animate, luminate din a- 
bundență, sau cu zgîrce- 
nia din care se nasc zone 
de clar-obscur cu efec
tul lui de dramatizare. 
Merită să te oprești (deși 
sînt atît de numeroase)- 
în fața tuturor vitrinelor 
cu bijuterii și ceramică. 
Arta confecționării biju
teriilor există aici de mul
te sute de ani, stimula
tă de existența unor mari 
cantități de aur și de ar
gint, ajunsă și rămasă la 
expresii pline de inspira
ție și de rafinament. A- 
bundă motivele artei pre- 
columbiene de pe vremea 
incașilor, florile, figurile 
de oameni sau de anima
le cu o proporționalitate 
nefirească, sau altele de 
o grație extremă.

★
Ajung dincolo de 

trul orașului. Aici e 
puțină lumină. Trec 
fața unor dughene în care, 
deși e ora opt seara, se 
lucrează de zor. Iată una 
pentru cei ce n-au decît 
o singură pereche de 
pantofi. Se execută pe 
loc și Teparații care du
rează 2—3 ceasuri, în 
timp ce clienții așteaptă 
într-un soi de boxe. Ba
ruri sărăcăcioase în care 
se mănîncă de seară. O- 
cupate sînt doar o masă 
sau două. Personajul ti
pic, un bărbat între 30—35 
de ani. Singur, absent, 
mestecă o cină sărăcă
cioasă, compusă dintr-un 
singur fel de mîncare, 
servit cu o lipsă de igie
nă capabilă să-ți facă

inoperante reflexele con
diționate. într-un colț de 
stradă o femeie frige car
ne pe un cărucior. îi dă 
foc, după ce mai întîi o 
tăvălește prin seu. Astfel 
de cărucioare sînt multe 
și văzute noaptea de-a 
lungul străzii ai senzația 
unei ceremonii păgîne.

Am trecut înapoi, peste 
„granița neonului'. Semn 
că mă aflu din nou în 
perimetrul central. Aici 
numărul copiilor sau ti
nerilor care se oferă fără 
întrerupere să-ți facă tot 
felul de 
trem de 
drăzneți, 
A sosit 
n-au cîștigat nimic sau a- 
proape nimic. Ai zice că 
lustruitul pantofilor e aici 
o îndeletnicire tradițio
nală. Fără exagerare, sînt 
cam o sută de lustragii 
pe kilometru pătrat șl 
oricît ți-ar fi de sclipitori 
pantofii, ei sînt de părere 
că ar mai fi ceva de în
dreptat.

★
Autobuzele de Ia Socie

tatea de transport în co
mun au ceva care le sin-

gularizează. Nu forma 
caroseriei, turtită ca un 
nas de boxer, ci burla
nul cotit, înșurubat la 
țeava de eșapament, înalt 
cît mașina, gros cît o 
gambă de bărbat, care 
urcă prin spate și se ter
mină cu un soi de căciu
lită. Aidoma bucătăriilor 
de campanie, 
ajuns la 
luție 
sînt 
de 
tenți uneori. în ultimii 
trei ani numărul autove
hiculelor a crescut brusc 
(de la 115.000 la 205.000). 
Conjugate, toate acestea 
au determinat o 
tuată poluare a aerului. 
Atmosfera din zona co
mercială și industrială 
conține cu 50 la sută mai 
mult oxid de carbon de- 
cît limita îngăduită. Mu
nicipalitatea speră să se 
risipească mai ușor în 
atmosferă gazele de eșa
pament acum cînd sînt 
pulverizate la aproape 
3 metri înălțime.

★

Cum s-a 
această 

bizară ? 
înguste.

aer, slabi, 
uneori.

so- 
Străzile 
Curenții 

inexis-

accen-

cen- 
mai 
prin

servicii este ex- 
mare. Sînt în- 
dar cumsecade, 

seara și poate

Lima e un oraș com
plicat. Și viața de aici, ca 
șl arhitectura, are nenu
mărate implicații. Fluviul 
omenesc curge în toate 
sensurile prin canalele 
străzilor din noapte în 
noapte. Munca, lupta și 
speranța sînt răspunsurile 
oamenilor la contrastele 
de tot felul pe care le 
conține Lima. Orașul în 
care istoria a îngrămădit 
atîtea mituri, natura și 
arta, atîtea frumuseți, în- 
cît l-a transformat într-o 
perlă prinsă de pieptul 
Pacificului.

Leipzigul cunoaște 
tn aceste zile o anima
ție deosebită. Tîrgul 
de primăvară care are 
o tradiție de peste 800 
de ani și-a deschis din 
nou porțile. Ediția sa 
din acest an a fost 
inaugurată sîmbătă 
seara printr-o ședință 
festivă în sala Teatru
lui de operă din Leip
zig la care au luat 
parte Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane, Willi 
Stoph, președintele 
Consiliului de Miniș
tri, membri ai guver
nului, delegații guver
namentale străine. De
legația guvernamenta
lă a Republicii Socia
liste România este 
condusă de Constantin 
Scarlat, ministrul 
dustriei chimice, 
festivitate a luat
vintul J. Balkow, vice
președinte al Consiliu
lui de Miniștri al 
R.D.G.

Important eveni
ment in domeniul co
merțului internațional, 
Tirgul de primăvară 
de la Leipzig reunește 
in acest an peste 10 000 
de expozanți din a- 
proximativ 70 de

țări. Ei au la dis
poziție o suprafață 
de expunere de apro
ximativ 350 000 m.p.,
două treimi din aceas
ta revenind Republicii 
Democrate Germane 
care prezintă în diver
se pavilioane și in aer 
liber mașini-unelte, 
produse electrotehnice, 
mecanisme și utilaje 
pentru automatizarea 
industrială, bunuri de

Corespondență 
din Leipzig

in-
La
cu-

consum. R. F. a Ger
maniei este reprezen
tată de 1100 firme, iar 
Berlinul occidental de 
169 firme. La ediția 
din primăvara aceasta 
și-au extins mult spa
țiul de expunere Aus
tria, Italia, Elveția, 
Belgia și Suedia. De a- 
semenea, a fost extins 
cu 30 la sută spațiul 
ocupat de firme din 
S.U.A.

Republica Socialistă 
România participă a- 
nul acesta la Tirgul 
din Leipzig cu expo
natele sale repartizate

pe branșe prezentate 
pe o suprafață de 
2 500 metri pătrați.

Produsele industriei 
noastre cum ar fi in
stalația de foraj F-200, 
tractoarele U-650, U- 
651 și S-650, precum 
și alte mașini agri
cole, camioane etc au 
constituit din prima 
zi a tîrgului un punct 
de atracție pentru 
specialiști și vizita
tori. Un loc aparte in 
cadrul expoziției ro
mânești îl ocupă mași- 
nile-unelte. Atrage a- 
tenția strungul Carusel 
de 3 200 mm cu coman
dă program. Dezvolta
rea industriei româ
nești poate fi urmărită 
prin exponatele sale și 
în sectoarele chimic, e- 
lectrotehnic, al mașini
lor pentru prelucrarea 
lemnului ca și p/i t. 7 
materialul rulant, re- 
marcindu-se in spe
cial locomotiva Die- 
sel-electrică și vagoa
ne de marfă.

In cursul dimineții 
de duminică expoziția 
românească a fost vi
zitată de vicepreședin
tele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Ger
mane, Paul Scholz.

Șf. DEJU

0 declarație a agenției B.TA.
„muniiiKM w i nil

LONDRA 5 (Agerpres). — în 
sala „Royal Festival Hali" din 
Londra a avut loc o festivitate cu 
prilejul împlinirii a 37 de ani de 
la înființarea ziarului „Morning 
Star", organ al Partidului Comu
nist din Anglia. Redactorul șef al 
ziarului, George Matthews, a pre
zentat un raport în care a subli
niat necesitatea unificării tuturor 
forțelor progresiste din țară în 

, lupta pentru satisfacerea revendi
cărilor sociale și economice ale 
oamenilor muncii.

SOFIA 5 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. a dat publicității o declara
ție în legătură cu un film vest- 
german pentru televiziune consa
crat procesului incendiatorilor 
Reichstagului. în declarație se a- 
rată că filmul falsifică protocoale
le procesului, trece sub tăcere de
clarațiile acuzaților și martorilor, 
prezintă într-o lumină falsă pe 
acuzați și acuzatori. Se subliniază 
că declarațiile și replicile lui 
Gheorghi Dimitrov, care a demas
cat fascismul, lipsesc complet sau 
sînt scurtate și denaturate.

■ SAN SALVADOR. Duminică în Salvador au avut loc alegeri 
prezidențiale.

■ LONDRA. Secretarul general al O.N.U., U Thant, a avut 
duminică Ia Londra o întrevedere cu ministrul de externe 

al Angliei, George Brown. In aceeași zi, el a părăsit capitala 
britanică, plecind Ia New York.

■ BUENOS AIRES. In Argentina a fost promulgată o lege a 
apărării civile. Legea, menționează agenția France Presse, 

va permite guvernului să mobilizeze, în cazul cînd s-ar consi
dera că ordinea publică ar fi amenințată, pe toți locuitorii țării 
care au depășit vîrsta do 14 ani, indiferent de sex și de faptul 
dacă sînt argentineni sau străini.
■| MANILA. Franța și Pakistanul nu vor participa la apropia- 
™ tele manevre militare ale S.E.A.T.O., a anunțat oficial ge
neralul filipinez Segundo Velasquez, în cursul unei conferințe 
de presă desfășurată sîmbătă la Manila. >

■ NEIVA. Forțele armate columbiene au lansat, în regiunea 
orașului Neiva, la 350 km sud de Bogota, o ofensivă de 

mare amploare împotriva forțelor de partizani.
cursul unei ciocniri in apropiere de Algeciras, forțele de parti
zani au provocat victime și pierderi grele trupelor guverna
mentale.
M PEKIN. După cum transmite agenția China Nouă, la 4 mar- 
" tie nave de război americane au pătruns în apele teritoriale 
ale R. P. Chineze, în regiunile Guandnn și Fuțian. In legătură 
cu aceste noi acte provocatoare ale S.U.A., un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze a 
fost împuternicit să dea un avertisment serios.

Vineri, în

■ PARIS. în capitala Franței au luat sfîrșit lucrările Coloc
viului internațional al tinerilor scriitori, organizat de grupul 

literar „Atelier". Din România au participat scriitorii : Ana 
Blandiana, Alexandru Andrițoiu, Ștefan Bănulescu, Marin So- 
rescu și Vasile Nicolcscu. Poemele tinerilor poeți români s-au 
bucurat de succes, iar revista „Convergence" a publicat în 
ultimul număr o elogioasă prezentare a volumului „Iarna bărba
ților" de Șt. Bănulescu.

■■ AGRIGENTO. Pentru a protesta împotriva înapoierii so- 
” ciale și economice a Siciliei, scriitorul Danilo Doici, laureat 
al premiului Lenin pentru pace în 1957. va conduce, incepind de 
luni, un marș de șase zile prin regiunile cele mai mizere ale 
insulei. La acest marș, care va traversa provinciile Trapani 
Agrigento și se va termina la Palermo, vor participa țărani 
intelectuali.

Și 
Și

■ TEHERAN. Duminică a încetat din viață, în vîrstă de 88 
de ani, <lr. Gholam Mohammed Mossadîk, fost prim-minis- 

tru al Iranului.
deosebit al lui Mossadîk în perioada cît s-a aflat Ia conducerea 
țării sale a fost naționalizarea industriei petroliere în anul 1951.

Agenția France Presse menționează că meritul

■ ROMA. Volumul comerțului Italiei cu țările din estul Euro
pei a înregistrat o creștere evidentă în anul 1966. Potrivit 

unei statistici oficiale date publicității la Roma, valoarea ex
porturilor Italiei către statele est-europene a crescut în 1966 cu 
17 miliarde lire, iar valoarea importurilor din aceste țări cu 46 
miliarde lire.
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