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Proletari din toate tarile, uniți-vă!

UMUL T
lui i s-au descoperit 1001 de 
îețe — betonul armat — sub 
formă de panouri mari a fost 
întrebuințat pentru construcția 
a peste 350 de apartamente 
conventionale betonul a fost 
folosit sub formă de prefabrica
te la structurile metalice ; beto
nul a fost utilizat sub formă de 
panouri ușoare pentru constru
irea halelor industriale. Prefa- 
bricarea, acest motor în con
strucție a atras după ea ca un 
magnet și mecanizarea princi
palelor procese de lucru. Indi
cii de mecanizare la lucrările 
de bază — săpături, prepararea 
betoanelor, a mortarelor etc. — 
au atins procente între 45—97 
la sută.

Indiscutabil că din extinderea 
prefabricării și a mecanizării

taș în producție, strunga
rul Pavel Ierunțart de la

Metalotehnica-Tg.-Mureș
a realizat și in lunile

depășire a sarcinilor de
plan cu peste 20 la sută

Foto: O. PLECAN C. PRIESCU
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Organi- 
Grupul școlar 
a inițiat un 
„Cel mai bun 
organizație, în

și orașelor

AGRICULTURII
SOCIALISTE

oate cărțile de 
vizită încep cu 
prezentările. Nu 
ne vom abate 
nici noi de la 
această regulă. 
Asistăm în sala 
de festivități, 
într-o atmosferă

entuziastă, la înmînarea diplo
mei și steagului roșu de între
prindere fruntașă pe ramură în 
întrecerea socialistă pe anul 
1965 Trustului regional de con
strucții locale Brașov.

Aceasta ar fi prima filă a căr
ții de vizită. Să le parcurgem 
acum pe celelalte. Planul pe 
anul 1965, cu volumul de inves
tiții cele mai mari din anii șe- 
senalului, a solicitat din plin e- 
fortul creator al constructori
lor, priceperea lor de a-și orga
niza mai bine munca. Accentul 
principal s-a acordat indus
trializării lucrărilor. Betonu-

Certitudini
Acad

G. IONESCU-ȘIȘEȘTIO dată cu încheierea cooperativizării agriculturii, conducerea noastră de partid și de stat a dat cooperativelor agricole un mare ajutor, tri- mițînd în fiecare cooperativă specialiști calificați, care să ajute pe cooperatori în buna organizare a muncii lor. A fost una din etapele de progres ale unităților agricole.O altă etapă importantă de progres vine de la înșiși cooperatori, care dau agriculturii socialiste organizația superioară, făurită de ei înșiși prin întemeierea uniunilor raionale și regionale și prin Uniunea Națională a Cooperativelor.Cooperativele se dezvoltă bine prin munca membrilor lor pe terenul ce le aparține. Măsurile adoptate, hotărîrea luată cu privire la înființarea Uniunii Naționale a cooperativelor agricole de producție, a uniunilor regionale și raionale vor duce la sporirea de producție prin lucrări, cer asociația perative, ca: recuperarea terenurilor erodate din- tr-un întreg bazin hidrografic, pla-
mai desecări,

potențialului care multor coo- irigație,
(Continuare tn pag. a Il-a)

Luni, în jurul orei

9, posturile noa

stre de radio și
i

televiziune vor

transmite ședința

de deschidere a

lucrărilor Congre-

sului de înființare

a Uniunii Națio

nale a Coopera

tivelor Agricole

de Producție

Peste clmpie, vînt de martie 
strigătul păsărilor întoarse 
cuiburi. Sînt la Dunăre. Aici, 
triste drumuri înfundate-n zare 
rostogoleau în primăveri și toam- .
nc de demult, valuri aspre de ciu
lini. Amară poezie a copilăriei 
noastre, in urma ciulinilor, des
culți, treceau spre satele cenușii 
oameni care nu se deslușeau decît 
ca năluci. Primăvara și toamna, 
cînd se pornește vîntul sub călă
reț, care cioplește pămîntul și poar
tă în el un dor de necunoscut, stînd 
pe șanfuri, sub roșcovii sălbatici 
din marginea satului, vedeam cînd 
și cînd, cum se desprinde dintre 
noi un băiat și pornește tăcut spre 
o lume de fantasme. Și apoi, vor
bele în sat : a plecat a lu‘ cutare, 
s-a dus să caute de lucru. Mi-a- 
mintesc, într-o primăvară. Ia tel de 
tulburătoare ca aceasta, care urcă 
pe Dunăre învăluită în miros de 
pelin și de flori cu duh asiatic (în 
Deltă, în fabulosul ținut al pelica
nilor, pomii s-au deschis și rid 
sub vîntul verde ce suflă din Bos
for) au plecat cei patru frați Cris- 
tea. S-au închinat tăcuti în fata 
oamenilor și către satul strîns în
tre salcîmi și au pornit-o pe că
rarea învelită cu neliniști și spe
ranțe ce ducea, cum știam eu 
atunci, în poarta Brăilei lustruită 
de atingerea ciulinilor în nesfîrși- 
tă rostogolire. Amăgirea le înso
țea pașii și sub unii, ca niște mari

păsări de umbră, s-auzea parcă 
glas de clopot. Se duceau în lume 
frații Cristea, tîrînd cu ei o poves
te de spaimă, cu niște pămînt 
răscumpărat în douăzeci, de ani șl 
pierdut apoi din nou. „Moșia ne-a- 
nghitit pogoanele", spuneau — și 
pentru că numai aveau nici răb
dare, nici nădejde, plecau în lume. 
Val de ciulini se legăna înaintea 
lor, alt văl de ciulini, fumuria, 
plclos și înalt ca uitarea, mătura 
pămîntul călcat de ei. Primăveri și 
toamne și oameni plutind în ceafa 
de ciulini — totdeauna va stîrnl 
în mine apăsătoare această poveste 
dureros de adevărată și tristă...

Sînt iar la Dunăre. In roșcovii 
sălbatici cîntă vîntul primăverii. 
Din malul dulce al fluviului răzba
te bătaia puternică a tractoarelor. 
Către adinei depărtări, cîntecui 
acesta aspru, bărbătesc se ampli
fică. Și printre gorganele tocite 
s-aude, ca suind din geana vînătă 
a unui țărm de poveste, și cîntecui 
tlnguitor al unei căruțe pe care, 
nevăzînd-o, mi-o închipui cu po
rumbei pe scroabe. E-hei, ce rlu 
limpede și curat e cerul de dea
supra !... Pe aici s-au dus în 
me și s-au risipit în fumul ei 
fii Cristea.

Trista poezie a ciulinilor
stins. Uite, colo lingă apă, aproa-

EUGEN RADULESCU

Harnica noastră țărănime cunoaș
te la acest început de primăvară 
frenezia acelor zile din aprilie 1962, 
cînd terminarea, înainte de termen, 
a cooperativizării agriculturii, a con
firmat pe deplin justețea politicii 
agrare a Partidului Comunist 
Român.

Acum țăranii cooperatori dezbat 
cu interes, cu însuflețire și cu multă 
înțelepciune, hotărîrile celui de al 
IX-lea Congres al partidului și Re
zoluția din noiembrie 1965, a C.C. al 
P.C.R., cu privire la îmbunătățirea 
conducerii și planificării agriculturii.

Ca profesor într-un institut de în- 
vățămînt superior agricol și ca cer
cetător agronom, am cunoscut în
deaproape satul și oamenii lui, și nu 
am încetat niciodată să-mi uit obli
gațiile care nu derivau numai din 
amintirea locurilor natale. Am cu
treierat mulți ani, multe locuri dragi 
de pe întinsele cîmpii ale patriei și 
am căutat să fiu mereu folositor ce-

mtimpinarea

Congresului
al IV-lea al U. T. C

• Zilnic o acțiune

IAȘI (de la corespondentul nos
tru). — Apropierea zilelor Con
gresului U.T.C. — eveniment de o 
deosebită însemnătate pentru via
ța tineretului patriei noastre — 
este întîmpinată și de către tinerii 
ieșeni cu inițierea a numeroase ac
țiuni. Potrivit planului pe care Co
mitetul orășenesc Iași al U.T.C. I-a 
întocmit în acest sens, aproape în 
fiecare zi are loc o acțiune. Spre 
exemplu, în una din zile, 1 200 de 
tineri de la Centrala electrică de 
termoficare, Uzina metalurgică, Fa
brica tricotaje „Moldova",

Grupul școlar C.F.R., Întreprinde
rea regională de electricitate, 
P.T.T.R. au vizitat în colectiv zona 
industrială a orașului. Intr-o altă 
zi, 500 de elevi de la școlile gene
rale nr. 10, 11, 14 și de Ia liceele 
nr. 1, 8, 9 au vizitat muzeele din 
cadrul Palatului Culturii, 
zafia U.T.C. de la 
tehnico-profesional 
concurs cu tema 
instalator". Aceeași 
colaborare cu procuratura orașu
lui și cu secția de învătămînt a 
sfatului popular orășenesc a inițiat 

. o amplă și instructivă discuție cu 
tema „Trăsăturile morale ale tine
rilor din societatea noastră". Au 
participat peste 1 000 de tineri. 
Concomitent, Comitetul orășenesc 
Iași al U.T.C., în colaborare cu 
Direcția regională cinematografică 
a organizat o gală de filme pen
tru tineret. Cu acest prilej, actorul 
Constantin Dinulescu de la Teatrul 
National „V. Alecsandri" a făcut, 
în fata a 400 de tineri din între
prinderile industriale și instituții, 
prezentarea filmului „La patru pași 
de infinit".

vor contribui la ridicarea pregătirii 
lor profesionale. De asemenea, în 
secția de turnătorie se vor dezbate 
cauzele care duc la creșterea 
coeficientului de rebut după care 
vor fi luate măsuri concrete de 
înlăturarea neajunsurilor.

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN NOUA ZEELANDAVă adresăm sincere felicitări cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist din Noua Zeelandă și vă urăm succese în lupta ce o duceți, în fruntea maselor muncitoare, pentru pace și un viitor socialist

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

'Agenda sportivă a aces
tui siîrșit de săptămînă în
scrie numeroase competiții 
dintre care se detașează, 
prin importanta sa, meciul 
de volei din sferturile de 
finală ale „Cupei campioni
lor europeni" (masculin) 
dintre Rapid București și 
Mladost Zagreb, programat 
astă seară în sala Floreasca 
de la ora 19. Oaspeții au 
sosit vineri, cu trenul, în 
Capitală, și ieri dimineață 
au făcut un antrenament de 
acomodare în sala ce găz
duiește întllnirea. Din lot 
se remarcă „internaționalii"

Urnaut (un bun trăgător, 
dar în același timp un foar
te bun organizator de joc), 
Tomlianovici, Koș și Janco- 
viei. Rapidiștii bucureșteni, 
care au cîștigat plnă în 
prezent de trei ori trofeul 
competiției continentale 
(anii 1961, 1963 și 1965) 
și-au încheiat pregătirile, 
așteptînd acum cu încrede
re și optimism această par
tidă. Antrenorul feroviari
lor, Jan Ponova, va alcătui 
formația din următorul Iot : 
Plocon, Fieraru, Drăgan, 
Grigorovici, Pavel, Chezan, 
Udișteanu, Mincev, Arde-

lea și Costinescu. O 
gură indisponibilitate — Ni 
colau.

Peste o săptămînă fotba
lul reintră în actualitate. 
Duminica viitoare, formații
le categoriei A debutează în 
noua edifie a „Cupei Româ
niei", după care ele vor lua 
startul, la 20 martie, în re
turul campionatului repu
blican. In pragul unor ase
menea evenimente este și 
normal ca pregătirile să 
fie intensificate pretutin
deni. Iubitorii sportului cu

Rapid București, evoluînd în ediția 1965 
a „Cupei Campionilor Europeni".

Foto: V. RANGA

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru). — La „Uzina me
canică pentru mașini și utilaj mi
nier" din Baia Mare pot fi văzute 
în secțiile uzinei lozinci care îi 
îndeamnă pe tineri să depună efor
turi pentru ridicarea calității pro
duselor, pentru obținerea unor re
zultate cît mai bune. Către aceste 
obiective este îndreptată atenția 
comitetului U.T.C. al întreprinderii, 
lucru firesc pentru uzina ale că
rei produse sînt solicitate în în
treaga tară. în perioada aceasta în 
cadrul secției mașini-unelte vor 
avea loc întîlniri și convorbiri or
ganizate între muncitori mai vechi 
ai secției și tineri noi veniti care

PITEȘTI (de la corespondentul 
nostru). — O dată cu primele zile 
frumoase ale primăverii, străzile 
comunelor din raionul Rm. Vîlcea, 
cunosc o animație neobișnui
tă. Zeci de tineri și tinere ies 
în timpul liber la numeroase lucrări 
de înfrumusețare. Sapă șanțuri, 
repară garduri, cară și împrăștie 
pietriș pe șosele, plantează pomi, 
curată și amenajează rondurile de 
flori din parcuri sau la sediile co
operativelor agricole de producție. 
La Inițiativa organizațiilor U.T.C. 
cite 200—300 de tineri din comu
nele și stațiunile Govora, Călimă- 
nești, Olănești, au participat zilele 
trecute la curățirea și amenajarea 
parcurilor și grădinilor de vară, Ia 
săparea gropilor pentru pomi. Pe 
marginea trotuarelor și aleilor 
s-au plantat primele flori. Și or
ganizațiile U.T.C. din celelalte co
mune ale raionului au mobilizat 
numeroși tineri la acțiunea de în
frumusețare, cum ar fi comunele 
Rîureni, Mihăești, Galicea, Stoiceni 
și altele. Fetele, îndeosebi, au lu
crat la înfrumusețarea și amena
jarea grădinilor și spatiilor verzi 
din incinta sediilor cooperativelor 
de producție. Plnă acum, 2 500 de 
tineri din acest raion au partici
pat la lucrările de înfrumusețare a 
satelor și comunelor, efectuînd 
peste 9 000 de ore muncă patrio
tică.



6 MARTIE 1945
6 martie 1945 se înscrie ca o dată memorabilă în istoria poporului nostru. Se împlinesc azi 21 de ani de cînd, prin lupta maselor largi populare, conduse de Partidul Comunist, a fost Instaurat primul guvern democratic din istoria României, guvern în care clasa muncitoare avea rolul precumpănitor.6 martie 1945 a constituit continuarea nemijlocită a evenimentelor Istorice de la 23 August 1944.Descătușînd energia creatoare a poporului, insurecția armată de la 23 August 1944 a dat un puternic impuls luptei acestuia pentru obiective mereu mai înalte ale progresului, pentru refacerea economiei tării, instaurarea unei democrații reale, eliberarea de sub jugul oricărei exploatări si asupriri și consolidarea independentei naționale. Partidul Comunist a unit în jurul său într-un larg front patriotic imensa majoritate a poporului: muncitorii, țăranii, intelectualii, păturile mijlocii de la orașe, masele de femei, tineretul, oamenii muncii apartinînd naționalităților conlocuitoare. Masele luau cu asalt primăriile, preturile și prefecturile instalînd în fruntea acestora proprii lor reprezentanți; cu sprijinul direct al clasei muncitoare, țărănimea punea stăpînire pe pă- mînturile moșierești înfăptuind astfel pe cale revoluționară reforma agrară. Zeci și sute de mii de oameni își exprimau în uriașe demonstrații voința de a impune un guvern democratic, năzuind fierbinte către libertate, o viață mai bună, un viitor fericit. Tinerii muncitori, țărani, intelectuali, mobilizați de Uniunea Tineretului Comunist, nu participat cu însuflețire șt abnegație la lupta dusă de întregul popor pentru nn guvern democratic.Prin unitatea și hotărîrea de luptă a poporului, in frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist, au fost înlăturate, succesiv, trei guverne cu majoritate reacționară. Valul uriașei lupte populare a impus, la 6 martie 1945, instaurarea guvernului democratic prezidat de patriotul înflăcărat și eminentul om de stat dr. Petru Groza. Masele populare au hotărît astfel .soarta bătăliei pentru putere.Anii care au trecut de la 6 martie 1945 demonstrează cu

Aspect de la marele miting din 6 martie 1945 al populației Capitaleistrălucire forța și vitalitatea puterii populare. Uriașele prefaceri petrecute în toate domeniile, în structura politică, e- conomică și socială a tării, în poziția ei internațională, au schimbat din temelii înfățișarea României, condițiile de viață ale celor ce muncesc. Poporul nostru a verificat o dată mai mult, în decursul acestei perioade, justețea și înțelepciunea politicii Partidului Comunist Român. în acești ani, ca și de-a lungul tuturor celor 45 de ani de viată și luptă. Partidul Comunist Român s-a dovedit a fi exponentul și apărătorul neșovăitor al năzuințelor și

intereselor vitale ale poporului. De aici încrederea nemărginită cu care poporul urmează partidul, convingerea sa că, înfăptuind politica partidului, va dobîndi noi victorii, în lupta pentru dezvoltarea cuceririlor noastre revoluționare, pentru ridicarea patriei socialiste pe trepte tot mai înalte ale progresului, bunăstării și civilizației.Avem acum în față perspectivele pline de măreție, conturate prin programul adoptat de Congresul al IX-lea al P.C.R., de dezvoltare multilaterală a patriei, de continuare pe o treaptă mai înaltă a pro

cesului de desăvîrșire a construcției socialiste, de realizare a unui puternic avînt al industriei socialiste, de făurire a unei agriculturi moderne, de dezvoltare a culturii. și ridicare a nivelului de trai al poporului. Intîmpinăm aniversarea a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român muncind cu abnegație șl înflăcărare pentru înfăptuirea obiectivelor noului cincinal. Strîns unit sub steagul partidului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor sale, poporul va înălța tot mai sus edificiul socialismului în scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România.

Lucrările Comisiei juridicea Marii Adunări Naționale privind examinareaproiectului de Codîn cadrul programului de lucru privind examinarea proiectului de Cod de procedură penală, la Palatul Marii Adunări Naționale au continuat lucrările Comisiei juridice a M.A.N.La ședință, care a fost prezidată de deputatul prof. dr. Traian Ionașcu, președintele Comisiei, a participat minis-

de procedură penalătrul justiției, Adrian Dimitriu, precum și un colectiv de juriști de specialitate care nu sînt deputați.S-au examinat și s-au însușit propuneri privind conținutul și forma de redactare a diferite texte ale proiectului Codului de procedură penală.(Agerpres)
Sosirea unor delegații la Congresul 

de înființare a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor AgricoleSîmbătă la amiază a sosit în Capitală o delegație a U- niunii Sovietice în frunte cu I. P. Morozov, locțiitor al ministrului agriculturii al U.R.S.S., pentru a participa la lucrările Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole din Republica Socialistă România.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost întîmpinați de Eugen A- lexe, membru al Comisiei de organizare a Congresului, Petre Moldovan, prim-vice- președinte al Consiliului Superior al Agriculturii, și de alți membri ai Consiliului Superior al Agriculturii.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

★în Capitală a sosit, sîmbătă după-amiază, o delegație a R.' S. Cehoslovace în frunte

cu prof. dr. Koloman Boda, membru supleant al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, împuternicit al Consiliului Național Slovac pentru agricultură care va lua parte Ia lucrările Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole din Republica Socialistă România.Membrii delegației au fost întîmpinați la sosire, pe aeroportul Băneasa, de Barbu Popescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al A- griculturii, Aurel Bulgărea, membru al Comisiei de organizare a Congresului, de mem bri ai Consiliului Superior al Agriculturii.Au fost de față Cestmir Cisar, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și membri ai Ambasadei.(Agerpres)
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ECRANUL
VANINA VAN INI. 

Una din cunoscutele 
nuvele ale lui Stendhal 
— „Vanina Vanini* — 
(aparținînd unei fres
ce literare mai ample 
de tablouri italiene a 
marelui scriitor fran
cez care a iubit Italia 
ca pe o a doua patrie) 
și-a găsit transpunerea 
pe ecran prin grija 
studioului de televizi
une din Republica De
mocrată Germană, a 
cărei prodigioasă acti
vitate cinematografică 
o semnalăm cu satis
facție. (Pe cînd oare 
vom semnala filme de 
scurt și lung metraj 
realizate de televiziu
nea noastră care, după 
ce vot ii rulat cu 
succces pe micul e- 
cran, să treacă cu ace
lași succes pe marele 
ecran ?). Literatura lui

Stendhal este respecta
tă cu strictețe (atît cit 
poate fi păstrată în 
forma cinematografică) 
într-un Ulm care își 
propune să redea cu 
fidelitate atît opera 
cit și epoca și mora
vurile ei. în plus, fil
mul (ca și nuvela Iui 
Stendhal) readuce în 
actualitate generoasa 
mișcare revoluționară 
a carbonarilor italieni. 
In rolul titular o vom 
revedea pe talentata 
actriță Anne-Kathrin 
Biirger.

CEA MAI FRU
MOASĂ. O comedie 
tinerească despre un 
adolescent îndrăgostit 
care Își caută cu dis
perare sursa neliniști
lor sale lirice dar care 
pînă la urmă descope

MUZICA

ră că.poate să iubeas
că o fată chiar dacă 
nu este cea mai fru
moasă din lume etc. 
etc. Dacă nu sînteti 
prea pretențioși fată 
de comediile lejere 
puteli să o vedefi fără 
teamă.

Pe scurt despre re
luări

GUSTUL MIERII. 
Din nou o remarcabilă 
realizare a regizorului 
englez Tonny Richard
son polarizează atenția 
noastră. Este un Ulm 
de o imensă tristele 
despre viața unor oa
meni condamnați încă 
de la naștere la o e- 
xistentă a renunțărilor 
tragice într-o societate 
lipsită de umanitate...

A. T.

PREDEAL (prin telefon). — Pe 
cunoscuta pirtie Clăbucet și în Îm
prejurimile Predealului s-au des
fășurat timp de 7 zile concursurile 
finale ale Spartachiadei militare 
de iarnă pe Portele Armate ale 
Republicii Socialiste România. Com
petiție sportivă de masă, de largă 
accesibilitate, Spartachiada milita
ră de iarnă a antrenat în tntteceri 
zeci de mii de militari care și-au 
disputat întîietatea la ștafetă, 
biatlon, patrulă probă de pluton, 
fond și combinata alpină. începută 
de la cele mai mici subunități, 
Spartachiada militară de iarnă a 
adus pe pirtiile amenajate ad-hoc 
în toate garnizoanele din. Iară, ti
neri militari care și-au apărat cu 
dlrzenie șansa sportivă. Din simpla 
citire a probelor iese în evidentă 
faptul că această competiție de 
masă ca și Spartachiada militară 
de vară sau triatlonul militar are 
un pronunțat caracter aplicativ,

In concursurile organizate la di
ferite etape inferioare, militarii au 
Invătat să schieze, să execute In 
poligoane trageri după efort in
tens, să rezolve diferite momente

tactice în condiții de alunecare pe 
schiuri.

Dintre zecile de mii de pârtiei-

AU LUAT SFÎRȘIT 

ÎNTRECERILE FINALE

.panti pentru finală s-au calificat 
circa 300 de militari impar fiți pe 
țrei categorii valorice. Fiecare pro
bă a dat loc la întreceri spectacu
loase, asistată de numeroși specta
tori aflați In fiecare zi de-a lungul 
traseeloi. Spectatorii au aplaudat 
dirzepia, elanul, voința cohcuren- 
li.lor ca și buna lor pregătire tehni
că. Alături de numeroși concurenți 
s-a remarcat și locotenentul major 
Paul Crăciun (lotul Postăvarul)

AVANCRON

Aspect din secția de mon
taj a locomotivelor Die- 
sel-hidraulice și mecani
ce, a Uzinelor „23 Au

gust" din Capitală

(Urmare din pag. I)
balonul rotund din Capitală au o- 
cazia să urmărească astăzi una 
dintre cele mai atractive partide 
ale „verificărilor* : Dinamo-Bucu- 
rești întîlnește de la ora 15,30 pe 
stadionul din Ștefan cel Mare e- 
chipa Steaua. Vom vedea la lucru 
o serie de componenti ai lotului 
national printre care : Plrcălab, 

Ghergheli, frafii Nunweilier, Con
stantin, Hălmăgeanu, Suciu, Jenei, 
etc.

Disputa boxerilor juniori din Ca
pitală, pentru cucerirea titlului de 
campioni republicani, se apropie 
de sflrșit. In sala Casei de cultu

ră a raionului Tudor Vladimires- 
cu (str. Turturele) au loc începînd 
cu ora 9,30 semifinalele acestei 
competiții.

Spre sflrșit au ajuns, de aseme
nea și alte două competiții rezervate 
tineretului școlar. Este vorba de 
campionatele școlare ale orașului 
București Ia volei și baschet ale 
căror finale se vor desfășura as
tăzi în sala Floreasca din Capitală 
in „deschidere* la meciul Rapid- 
Mladost-Zagreb. în finala feminină 
de baschet se întîlnesc, de la ora 
14,45, echipele liceelor nr. 1 și 35, 
iar cea masculină opune formații
le Liceului nr. 1 și Liceului nr. 20

care a fost unul dintre fruntașii 
probelor de biatlon și combinată 
alpină, ca și plutonul comandat de 
căpitanul Eugen Tămlrjan (lotul 
Bucegi). Ei au demonstrat o bună 
pregătire, rezolvlnd cit succes mo
mentele create pe traseu și reali- 
zind cel mai bun timp al probei 
de pluton. De asemenea, reprezen
tanții lotului „Someșul*, iar la 
grupa individuală sergenții majori 
Alexandru Movileanu, Augustin 
Roman și Gheorghe Alisie au cu
cerit primele trei locuri în proba 
de schi fond.

Finalele spartachiadei militare 
de iarna au cunoscut un deplin 
succes. Reîntorcîndu-se la unitățile 
lor iinalișiii s-au angajat să se si
tueze în primele rlnduri ale celor 
care muncesc pentru dezvoltarea 
pe mai departe a activității sporti
ve de masă In armată, pentru căll- 
rea fizică șl fortificarea organis
mului militarilor noștri.

Locotenent colonel 
MARIN CIUPERCEANU

I C Ă
fora 16,15). După această partidă 
se va disputa finala campionatu
lui școlar de volei (fete) dintre Li
ceul nr. 17 și Liceul nr. 13.

O bogată activitate sportivă la 
acest sflrșit de săptămînă se des
fășoară și în alte localități din 
tară. Nu trebuie omisă desigur în
trecerea celor mai buni schiori 
fondiști pentru cucerirea titlului 
de campion republican. Astăzi pe 
plrtia de la Poliștoacă din Predeal 
sînt programate probele de 5 km 
senioare și 15 km seniori. Miine 
au Ioc ștafetele de 3x5 km senioa
re și 3x10 km seniori.

S. IONESCU

• Campionatul mondial de hochei pe gheață a continuat la 
Ljubljana. In centrul atenției spectatorilor s-a situat sîmbătă meciul 
dintre reprezentativele Suediei, fostă campioană mondială și R. D. 
Germane, lucind foarte bine hocheiștii germani au repurtat o sur
prinzătoare victorie cu scorul de 4—1 (0—0 ; 2—0; 2—1). Echipa 
Canadei a învins cu 6—0 (4—0 ; 1—0; 1—0) selecționata Poloniei 
iar R. S. Cehoslovacă a întrecut cu 8—1 (1—0 ; 3—0 ; 4—1), echipa 
Finlandei.

In grupa B, care se desfășoară la Zagreb, sîmbătă a fost zi de 
odihnă. Reprezentativa României întîlnește astăzi echipa Norvegiei. 
Celelalte meciuri: Ungaria—Anglia ; Austria—Elveția și Iugoslavia— 
R. F. Germană.

• Sîmbătă în prima zi a concursului republican de atletism din 
sala Floreasca II au fost înregistrate cîteva performanțe valoroase. In 
proba de săritură cu prăjina, Astafei și Savin au realizat 4,50 m (nOu 
record republican de sală). Șerban Ciochină a obținut la triplu salt 
15,90 m (record republican pe teren acoperit).

Discuție pe marginea notițelor (studente ale anului II din Institutul pedagogic-Craiova)

La clteva zile de Ia 
Încheierea turneului 
parizian în care Mir
cea Cristescu și Va
lentin Gheorghiu au 
colaborat cu orchestra 
„Colonne* în concer
tul închinat memoriei 
lui George Enescu 
(iestivitatea a fost pre
zidată de Andră Mal- 
raux), muzicienii ro
mâni' au programat la 
București pentru a- 
ceastă săptămînă un 
interesant simfonic cu- 
prinzînd — Concertul 
pentru orchestră de 
coarde de Sigismund 
Toduță, Variatiunile 
pe o temă de Haydn 
de Brahms, Concertul 
pentru pian nr. 1 de 
Beethoven, și Dansul 
Salomeei de Richard 
Strauss.

$1 acum, clteva de
talii despre cele două 
opusuri de majoră va
loare muzicală înscri
se în prima parte a 
programului :

Scris ' în 1952, Con
certul pentru orchestră 
de coarde al Iui S. To
duță; sintetizează o în
treagă perioadă din 
creația reputatului 
compozitor clujean, 
frumusețea arhitecto

nicii sale muzicale, 
măiestria cu care pre
lucrează esențele gra
iului folcloric. „M-a 
tentat — scria S. To- 
dufă, cu privire la 
concertul pe care-1 vom 
putea asculta în simfo
nicul de sîmbătă — 
un aspect al realizării 
simfonice, unde melo
sul popular românesc, 
grefat pe tiparele con- 
certo-ului grosso spe
cific simfonismului 
veacului al 18-lea, este 
chemat să exprime un 
conținut de idei se
nine".

Variatiunile pe o te
mă de Haydn, magis
trată mărturie a artei 
lui Johannes Brahms,

■ este prima lucrare ma
tură pe care compozi
torul a închinat-o or
chestrei simfonice. Por
nind de la un vechi 
coral pe.. care Haydn 
l-a folosit într-una din 
piesele sale pentru su
flători, Brahms îi dă 
de-a lungul celor 8 
variafiuni, o uimitoare 
varietate, construind o 
suită de imagini de o 
tulburătoare frumuse
țe.

Capitolul muzicii de

cameră prevede în a- 
ceastă săptămînă aș
teptatul turneu al pia
nistului clujean Gh. 
Halmoș, avînd de astă 
dată în program ală
turi de cîteva lucrări 
clasice, „6 piese op 19 
de Schonberg", „Muzi
ca nopții" a lui Bar- 
tok, „Dansul Iui Puck* 
de Debussy șl trei 
prime audiții: „Varia
tiunile pe o temă de 
Bach" de Csiky Boldi- 
zsăr, „Sonata nr. 2* 
de Liviu Glodeanu șl 
„Contraste nr. 2" de 
Cornel Țăranu.

La Operă, In afara 
spectacolelor cu Aida 
și Carmen în care te
norul maghiar Jozsef 
Simandy va interpreta 
rolurile lui Radames și 
respectiv Don Josă — 
o singură programare 
remarcabilă — baletul 
lui Mihail Jora, „li y 
toarcerea din adîncuri*.

Programînd Ulmul 
„Darclăe", secretaria
tul Televiziunii pare că 
a uitat, în această săp
tămînă, de orice acți
une menită să contri
buie Ia popularizarea 
valorilor muzicale în 
masă.

I- S.

Cinematografe
TOM JONES

rulează Ia București (orele 
9,15, 12: 15,30; 18,15: 21) i 
Gloria (orele 9,30: 12,15: ,15; 
17,45; 20,30), Tomis (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Aurora (orele 9,30; 13,15;
15,30; 18; 21).

A FOST CÎNDVA HOȚ
rulează la Patria (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
.21,15).

PROCESUL ALB — cinema
scop

rulează Ia Excelsior (orele 
9,45; 12,30; 15; 17,45;
20,30), Melodia (orele 10; 
12.30; 15.30; 18; 20,30).

GUSTUL MIERII
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Bucegi (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20.30).

FATA DIN JUNGLĂ
rulează Ia Modern (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21).

WINNETOU (seria Il-a) — 
cinemascop

rulează la Festival (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21), Grivița (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15), Lira (orele 10; 12,15;

17; 19, 21), Clubul „Uzine
lor Republica” (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

PUSTIUL PATAGONIEI 
rulează la Capitol 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 
20,30).

ANI CLOCOTITORI
Republica 
14; 16,30

ÎN
(orele 
18,15;

rulează la 
9; 11,30:
21.30) .

CINE EȘTI 
D-LE SORGE?

rulează la 
9,30;
20.30) .

VIZITA 
rulează 
12,15; 
Popular 
18,15; 20,30), Victoria (orele 
9,30; 11,45; 14,000; 16,15;
18,45, 21).

AUTORIZAȚIE DE CĂSĂTO
RIE

DUMNEATA

Lumina (orele 
12,15; 15; 17,45;

la Buzești (orele 10; 
16; 18,15; 20,30),
(orele 10,30; 16,15:A-

rulează la Union (orele 15; 
17; 19: 21), Rahova (orele 
16; 18,15, 20,30).

COMOARA SUBTERANĂ — 
ÎN COSMOS — TREPTE 
SPRE LUMINĂ — NUNTA 
ȚĂRĂNEASCĂ

rulează la Timpuri noi 
(orele 10—21 tn continua
re).

CRIMINALUL ÎN VACAN
ȚĂ

îndemn 
spre noi 
realizări(Urmare din pag. I)

Își extrage seva, tn primul rfnd, 
realizările trustului de anul 
trecut. (Planul a fost Îndeplinit 
și depășit la toti indicatorii 
economiile Ia prețul de cost 
Însumează peste 2 milioane lei, 
iar beneficiile peste 2 200 000 
lei). Privim in sală. In
tr-un colț al sălii îl întîlnim 
pe Franciso Vereș. El lucrează 
ca parchetat la grupul de șan
tiere din St. Gheorghe. Cu toa
te' acestea este la tel de bine 
cunoscut și la Sibiu, și la Me
diaș și la Brașov. De ce ? El a 
purtat ștafeta unei experiențe 
bune din șantier în șantier.

Operația de finisa) între care 
șl rașchetatul parchetului ocu
pă un volum mare de muncă. 
Constructorii au primit pentru 
aceasta mașini de rașchetat. 
Dar ia parchete lamelare, ma
șina se împotmolea Vereș a- 
cercetat atent mașina și a 
găsit că ea poate fi modi
ficată pentru a nu mai 
scoate parchetul. A apropiat 
mai mult cuțitele de suprafața 
parchetului și s-a eliminat ast
fel posibilitatea desprinderii 
lamelelor. în timpul operațiunii. 
Durata de execuție a raș- 
chetării pe întregul trust s-a 
redus cu 50 Ia sută.

Aflat mai în mijlocul sălii. 
Cornel Oancea. maistru ia 
grupul nr. 2 Sibiu, notează me
reu ceva intr-un carnet. 
Grupul de șantiere Sibiu nu

și-a realizat 2 ani la rind sar
cinile de plan. Conducerea 
trustului I-a numit anul trecut 
Ia conducerea grupului pe Cor
nel. Omul care a anali
zat etorturile constructori
lor. care a știut să or
ganizeze mai bine, a tost Cor
nel. El a alcătuit cu o mare pri
cepere grafice de lucru pe bri
găzi. Aceste grafice au asigurat 
o foarte bună coordonare a 
constructorilor cu instalatorii. 
Pe șantier s-a Întronat o mai 
bună organizare a muncii care 
a dus, în cele din urmă, la înde
plinirea planului, la îmbunătăți
rea calitativă a lucrărilor.

Aici, în sală, se află reprezen
tanții tuturor grupurilor de șan
tiere, maiștri, ingineri, fruntași 
în întrecerea socialistă, cei mai 
destoinici și priceput! construc
tori. Fiecare dintre ei este 
autorul unor lapte cu nimic 
mai prejos decît cele amintite 
mai înainte.

Festivitatea inmînării steagu
lui de unitate fruntașă în în
trecerea socialistă se transfor
mă, prin prezența celor mai 
buni constructori, într-un ade
vărat schimb de experiență. 
Grupul de construcții nr. 3 Bra
șov aduce la acest schimb de 
experiență rezultatele obținute. 
în domeniul calității. Planul de 
apartamente în 1965— 368, rea
lizat — 494 cu 126 mai mult. 
De Ia primul pînă la ultimul a- 
partament toate au fost recep
ționate cu calificativul foarte 
bine. Inginerul Augustin Stan- 
ciu, locțiitorul secretarului co
mitetului U.T.C. pe întreprin
dere încearcă în acest moment 
o mare bucurie. Peste 70 la sută 
din constructorii acestui grup 
sînt tineri. El reconstituie în 
memorie, cu dorința de a le 
continua și pe viitor, șirul de 
acțiuni întreprinse de organiza

ția U.T.G. pentru îmbunătățirea 
calității. Îndrumarea tinerilor 
de a preda lucrările pe bază de 
recepționate, de a respecta lu
crările executate anterior, de 
a-și însuși cunoștințele profe
sionale cit mai temeinic la 
cursurile de calificare și ridica
re a calificării.

Oprim aici Uleie cărții de vj- 
vizită a constructorilor brașo
veni. O așteaptă pentru anul 
acesta alte file albe care vor li 
completate cu noi realizări.

Certitudini
(Urmare din pag. I) nificarea unor sisteme de plantații adaptate unei zone pedoclimatice, care cuprinde terenurile mai multor cooperative și multe alte lucrări de aceiași natură. Toate aceste lucrări se vor face de cooperatori, după planul și îndrumarea Uniunilor, în care toate cooperativele sînt reprezentate prin cei mai destoinici membri ai lor.Iar Uniunea Națională a Cooperativelor este organizația care va îndruma progresul tehnic în toate cooperativele, va consolida pe cele care au încă greutăți, va distribui creditele și va ajuta la buna lor întrebuințare, va îngriji de procurarea și repartiția îngrășămintelor chimice, semințelor selecționate, insectifun- gicidelor, va arbitra eventualele divergențe dintre cooperative sau dintre cooperative și alte instituții, va ține legătura cu conducerea de stat, pentru a sprijini cooperativele, va fi forul îndrumător și tutelar al acestora.De aceea, organizarea actu

ală a agriculturii socialiste corespunde necesităților și va marca o nouă fază de înflorire a agriculturii noastre. Sînt convins că Uniunile raionale și regionale și Uniunea Națională a Cooperativelor A- gricole își vor îndeplini cu succes misiunea lor.
Primăvara 
de aur 

(Urmare din pag. I) 
lor care întorc brazdele și fac 
pămîntul să rodească. Dar nici
odată ca acum nu mi-am dat 
atît de bine seama de cit de 
multe au de făcut cadrele di
dactice și cercetătorii pentru 
făuritorii recoltelor.

Ca propagatori de știință și 
cultură, cadrele didactice sînt 
chemate să facă din învățămîn- 
tul agrozootehnic de masă un 
instrument cuprinzător și mobi
lizator de idei și fapte. Îmbogă
țind mințile și inimile coopera
torilor, ei vor grăbi stingerea 
diferențierii dintre sat și oraș. 
Pregătind în școli și facultăți 
pe cooperatori și pe copiii aces
tora, ei vor contribui la apro
fundarea cunoștințelor și la 
lărgirea orizontului omului de 
la sate. In ultimele două dece
nii, am avut ca studenți mulți 
țărani și mulți fii de ță
rani, și mi-am putut da 
seama ce plăcut și intere
sant este să vorbești despre a- 
gricultură unuia care o cunoaște 
ca îndeletnicire din tată In fiu. 
Te faci mai ușor înțeles și în 
același timp poți să discuți mai 
în amănunt și nu de multe ori

întrebările deosebit de judici
oase ce mi le adresau îmi do
vedeau o profundă cunoaștere 
a fenomenelor și o justă inter
pretare a lor, ceea ce arată că 
sămînța prinde, crește și rodeș
te mult mai bine în ogorul care 
i se potrivește.

Am avut, de asemenea, sa
tisfacția de a vedea cit de mult 
s-a schimbat mentalitatea în 
anii noștri, cînd mulți tineri 
absolvenți se grăbeau să-și u- suce cerneala de pe diploma 
de inginer agronom în satul lor 
natal. Și ei au rămas acolo, me
reu acolo, ca și cînd nu ar fi 
plecat niciodată în altă parte.

In munca mea de cercetare 
științifică, am cunoscut mulți 
țărani cooperatori și a trebuit 
să răspund la numeroase între
bări pe care aceștia mi le-au 
pus. Mi-am dat seama că de 
mult timp în satele noastre teh
nica și știinfa au coborît din 
cărți, în conștiința oamenilor 
și pe ogoare. Și aceasta nu nu
mai din dorința producătorului 
de a produce mai mult și mai 
bine, dar și din aceea de a 
cunoaște noul, cu toate impli
cațiile lui științifice, tehnice, 
organizatorice, economice și so
ciale.

Este neîndoios că organizarea 
producției agricole după criterii 
științifice și folosirea tehnicii 
avansate a cunoscut în țara 
noastră succese remarcabile și 
că perspectivele cele mai largi 
rămîn amplu deschise în acest 
sector, în care există o varieta
te atît de mare de condiții, tn 
agricultură, mai mult ca ori 
unde, trebuie să existe cel mai 
intii.. contact între cercetătorul 
științific și producător. Vasta 
experiență a țăranilor, înțelep
ciunea colectivă a tuturor ce
lor care s-au unit In cooperati

ve agricole, cunoașterea de către aceștia a tuturor particula
rităților de sol și climă, iniția
tivele lor creatoare — constitu
ie tot atîtea elemente de care 
specialistul agronom trebuie să 
țină neapărat seama. De 
aceea cred că extinderea 
cercetării științifice în mai 
multe cooperative agricole, 
înființarea de mai multe 
puncte de sprijin, de cîmpurl 
experimentale, de case-Iabora- 
tor, intensificarea muncii de 
cercetare cu participarea coope
ratorilor pe toată durata anu
lui — vor constitui nu numai 
forme de activități esențiale și 
indispensabile, dar și mijloace
le cele mai nimerite de propa
gare în masa țăranilor a cuce
ririlor științei și tehnicii agri
cole și de atragere a lor la o 
colaborare fructuoasă, cu cerce
tătorii din institutele științifice 
și de stațiunile experimentale.

Colaborarea între specialiști 
și cooperatori își va găsi un 
domeniu fecund de activitate și 
în problemele legate de dezvol
tarea intensivă și multilaterală 
a agriculturii noastre socialis
te, de specializarea unităților 
productive agricole, de îmbina
rea intereselor locale cu cele 
generale.

In tine, rezolvarea prin in
troducerea unui sistem unic 
de pensionare a cooperatorilor, 
a problemelor sociale a satelor 
va face ca fiecare țăran să 
privească cu optimism, senină
tate și încredere anii de bătrî- 
nețe.

Iată unele din ideile care 
mi-au fost sugerate de preocu
pările actuale ale țăranilor co
operatori acum în pragul des
chiderii Congresului de ^consti
tuire a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole.

In cîmpia 
Bărăganului

(Urmare din pag. 1)
pe de linia plopilor, era calea ple
cării, cum o numea satul. Pe lo
cul acela, unde umblai bolnav de 
dor, primăvara și toamna se înal
tă acum saivanele cooperativei a- 
gricole. Astă iarnă, cînd viscolele 
urlînd ca niște cățele, au îngro
pat drumurile, paisprezece tineri 
au luptat să taie cărări să ducă 
apă și hrană celor două mii de oi. 
Și le-au salvat — iar acum, da- 
că-i întrebi cum a fost, ridică din 
umeri și răspund simplu : Păi tre
buia s-o facem, doar sînt ale noas
tre...

Ale noastre, ale urmașilor celor 
patru frați Cristea, pe care nu-i 
poți scoate din amintire sînt toa
te : cîmpia, cîntecul dur al trac
toarelor și acela unduios și lin al 
căruței trecînd printre gorgane, 
bolborositul mieilor în iarba fra
gedă, pădurea de plop și sunetul 
ei lung și zarea răsfrîntă adînc 
spre asiiintit... Sînt la Dunăre, 
vîntul de martie răscolește în su- 
flet și-n lulele de pelin tînăr. Azi 
dimineață, oamenii din sat i-au 
petrecut pe președinte și pe ingi
nerul agronom care au plecat la 
București la congresul țăranilor. 
Era în zori, în cîmpie se legăna o 
pală de ceată viorie, pe sus tre
ceau călești cu nori (treceau în
cet, peste Dunăre și se răsturnau 
pe țărmul Dobrogei, sub zarea 
Măcinului) și aproape o sută de 
oameni, slrînși sub roșcovi sălba
tici, pe vechiul drum al ciulinilor, 
li petreceau pe cei doi tineri, tri
miși de ei Ia marea întilnire a ce
lor care seamănă pămîntul cu 
pline și cu Hori.

Drum întins, drum dl liniștii. 
Cîndva, în altă primăvară s-au 
dus în zarea desnădejdii patru 
frați Cristea. Amintirea lor mă 
doare... Pe același drum trece 
acum îh' valuri bucuria. Și-mi pare 
că în roșcovi altfel cîntă vîntul 
primăverii.

rulează Ia Miorița (orele
9.45, 12, 1 4, 16,15; 18,30;
20.45), 1Floreasca (orele 10j
12, 14,

DUMINICĂ
16. 18. 20,30).

LA ORA 6
rulează la Doina (orele
11,30. 13,45; 16; 18,15;
20.30)

DEPĂȘIREA
rulează la Giulești (orele
10.30; 15,30; 181 20,30). Fe
roviar (orele 9; ll,15i 
13,45: 16.15, 18,45; 21).

STEAUA BALETULUI
rulează la Central 
10; 12; 14; 16,30;
20,30), Volga (orele 
14 30. 16.30, 18,30; 20,30).

PINGUINUL
rulează la Dacia (orele 9,30 
— 14 (în continuare 1,16.15; 
Î8.30; 20.45). Pacea (orele 
16; 18; 20). Crîngași (orele 
15,30, 18)

TRAGEȚI ÎN STANISLAS
Unirea (orele 11; 
20,30) Cotroceni 
18.15, 20.30)

ÎNTIMPLAT CU

rulează la 
16> 18.15, 
(orele 16,

S-ACE 
BABY JANE

rulează la Flacăra 
10, 
mul 
20).

CALEA

(orele 
18,30; 

10; 12;

(orele
15; 17 45; 20,30), Dru- 
Săril (orele 15; 17.30

VICTORIEI SAU
CHEIA VISURILOR

rulează la Arta (orele 10;
12.30, 15, 17,30; 20), Fla
mura (orele 10, 12: 16; 18; 
20).

SAȘA
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 13.45; 15,45; 
18, 20,15)

OLD SHATTERHAND
rulează la Moșilor (orele 
11, 15.30, 18, 20 30)

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii

rulează la Viiiorul (orele 
15, 19)

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Colentina (orele
13.30, 15.45, 18, 20).

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).



Țăranii cooperatori - tineri și vîrstnici - cu 

care reporterii noștri au discutat, de-a 

lungul a 5000 km străbătuți, și-au sintetizat 

gîndurile și aspirațiile în același răspuns:

A
laltăieri dimineața, cînd am deschis fe
reastra unei case din cîmpia dobrogea
nă ne-a răspuns bineții piersicul înflo
rit. Soarele nu-și ridicase încă fruntea 
din adîncul apelor mării. La ceasul ace
la bolta era săgetată de unghiurile co
corilor și gîștelor, vîslind spre nord. 
Jos, din marginea satului și pînă departe 
sub zare covorul de grîu se pleca în 
primele-i unduiri. Oamenii ni-i închipuiam după 

duruitul înfundat al tractoarelor care spărgeau di
mineții liniștea. Ne-am dus la ei. Pe șosea și pe 
drumurile lăturalnice ne-am strecurat cu greu. 
Tractoare. Tractoare cu semănători. Tractoare cu 
remorci încărcate cu saci. Tractoare cu mașini de 
împrăștiat îngrășăminte chimice. Tractoare cu 
grape și discuri, cu tăvălugi. 81 000 de tractoare 
brăzdează ogorul României socialiste. 66 000 de 
semănători mecanice așează în brazdă sămînța 
viitoarelor recolte. Șoseaua, drumurile sînt pline 
de autocamioane, căruțe, oameni. Din răscrucea 
drumului priveam acest uluitor spectacol, întrebîn- 
du-ne: primăvara ogoru lui cheamă omul, sau o- 
mul mergînd la ogor, cheamă primăvara ?

70 de cai mecanici adunați într-un motor nu 
ne-au fost de-ajuns pentru a fi pretutindeni pre- 
zenți la cel dintîi ritual al primăverii — punerea în 
pămînt a primelor semințe. In multe locuri am 
ajuns tîrziu. Am ajuns tîrziu la Topraisar și Cuza 
Vodă în Dobrogea, Ia Săveni în Bărăgan, la Găi- 
seanca în Galați, Ia Pogoanele în Ploiești...

Am discutat cu mulți oameni. Am vrut să discu
tăm cu și mai mulți. Chemarea primăverii, chema
rea pămîntului și-a impus însă imperativele. „Ne 
vedem la Congres. Discutăm acolo mai pe înde
lete", s-au scuzat mulți. Rotonda din vecinătatea 
Casei „Scînteii" — bijuterie din sticlă și oțel — de
vine tradiționalul loc de întîlnire al forului suprem 
al țărănimii române. Mîine dimineață încep aici lu
crările Congresului de constituire a Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de Producție. Pri
mele trenuri ale dimineții de azi au adus în Capi
tală primii delegați la Congres. Sosesc oameni de 
pe renăscutele pămînturi ale Dobrogei, de pe șesu- 
rile mănoase ale Banatului și Crișanei, din reîn- 
tinerita Moldovă, de pe meleagurile Olteniei și Ma
ramureșului. Sosesc cei peste 9 000 de delegați și 
invitați la Congres. Aduc cu ei votul tuturor țărani

lor cooperatori, adeziunea lor la documentele ce 
vor fi supuse dezbaterii Congresului.

Proiectul de statut al cooperativei agricole, pro
iectul de statut al uniunilor cooperativelor agri
cole, proiectul de statut al Casei de pensii, înmă- 
nunchind experiența valoroasă a agriculturii Ro
mâniei socialiste, sînt creația maselor de țărani 
cooperatori. In adunările generale ale cooperati
velor agricole, în conferințele de constituire a uni
unilor raionale și regionale s-au făcut zeci de mii 
de propuneri pentru elaborarea acestor documente 
ce vor deveni legi fundamentale ale activității de 
organizare și practicare a unei agriculturi moderne.

Iată cum își motivează cîțiva dintre autorii do
cumentelor ce vor fi supuse dezbaterii și apro
bării Congresului adeziunea lor, votul dat.

Ion Oancea „Așa-mi Întă
resc eu votul — muncind'. 

(foto din stingă)
— O dovadă că eu îmi Întă
resc votul în primul rlnd prin 
muncă: peste o oră vom ter
mina Insămîntarea culturilor 
din prima urgentă — ne spune 
Lucian Mocanu de la Cuza 
Vodă, pe care l-am întîlnit pe 
tarlaua numită „Intre Grădini'. 

(foto din dreapta).

Foto: 1. CUCU

T

„Vom munci cu elan sporit pentru
înflorirea satelor, pentru
dezvoltarea agriculturii socialiste !

I

ILIE CRĂCIUN. președintele cooperativei agricole Săveni, regiunea București :— Proiectul de statut al cooperativei agrjcole pe care-1 vom dezbate și aproba lâ Congres ține seama de noile condiții, de dezvoltarea actuală a cooperativelor agricole, de experiența pe care acestea au acumulat-o și, stabilind norme și principii de organizare superioară și retribuire a muncii, creează condiții bune pentru realizarea unor producții agricole vegetale și animale din ce în ce mai mari. Iată doar un exemplu. In vechea formă, doar 3—4 membri ai consiliului erau legați de producție. De bună seamă că nu puteau fi cuprinse toate sectoarele, permanent și o- perativ. Acum avem în fiecare sector cel puțin cîte 2 membri ai consiliului, în felul acesta analiza care se face este mai competentă, mai concretă, iar îndrumările nu se mai dau din fugă, ci sînt mai bine și mai pe îndelete judecate.— în chip deosebit, eu, ca și toți ceilalți aproape 200 de tineri din unitatea noastră — ne-a spus NINA PETRE, membră a comitetului U.T.C. din cooperativa agricolă Topraisar, regiunea Dobrogea — apreciem valoarea preve- ■ derilor proiectului noului statut al cooperativei agricole pentru posibilitățile pe care le oferă creșterii producțiilor a- gricole. Votînd pentru proiectul noului statut am votat pentru viitorul nostru.în 1965, cooperativa agricolă Topraisar a realizat 4 300 kg porumb boabe la hectar, 3 260 kg grîu, 2 360 kg floarea- soarelui, 2100 litri lapte pe cap de vacă furajată, 111 ouă de la fiecare 

— Privifi — și mina inginerului de la cooperativa agricolă Topraisar cuprinde pâminturiie care se vad puia sub zare 
de acolo am realizat noi cile 4 300 kg. porumb boabe la hectar. Fertilizarea insa va tace posibilă obținerea unor produc

ții cu mult mai mari

găină. Producțiile mari au contribuit ca valoarea zilei-muncă să fie de peste 51 lei, iar averea obștească să crească la 8 600 000 lei. Am hotărît acum să dăm o atenție mai ipare dezvoltării zootehniei, rn'ocrefmZanr*șf ' mecanizării a- cesteia. Proiectul noului statut al cooperativei agricole creează posibilitatea să ne gospodărim mai bine, să folosim cu mai multă pricepere fondurile de care dispunem. Alocînd sume de bani mai mari fondului de acumulare vom putea, în acest an, să introducem a- dăpatul automat și mulsul mecanic în grajdurile de vaci, să pavăm padocurile.Ieri am terminat de însămînțat culturile planificate pentru baza furajeră. Am prins vreme bună. Sperăm să obținem producții mari de furaje. Pînă la însămînțarea culturilor din epoca a doua, toate forțele din cooperativa noastră sînt concentrate spre realizarea lucrărilor prevăzute pentru modernizarea zootehniei.— Eu am votat noul statut pentru că el stabilește cu claritate că proprietatea cooperatistă este indicatorul principal al puterii economice — ne-a spus ZAHARIA GANE, președintele cooperativei agricole de producție Viișoa- ra — Dobrogea. Din 1956, de la intrarea tuturor sătenilor în cooperativă, suprafața de pămînt a rămas aceeași, veniturile anuale au fost însă mereu mai mari. Această creștere are la bază în primul rînd, așa cum se arată în proiectul noului statut, lucrarea în comun a pămîntului, care a permis folosirea pe scară largă a mecanizării, chimizării, a cuceririlor științei și tehnicii. Succesele obținute în prezent se datoresc, de asemenea, dezvoltării, în ultimii ani, 

în ritm susținut, a proprietății cooperativei. Am precizat „în ultimii ani“, pentru că nu întotdeauna acestui capitol principal i-am acordat aceiași atenție. Așa, de exemplu, din 1951, de la înființarea cooperativei și pînă în 1958, în 8 ani de activitate deci, fondul de bază a sporit cu mai puțin de un milion lei. Vecină cu noi este cooperativa din Cobadin, unitate căreia i s-a dus vestea în întreaga țară, pentru veniturile mari pe care le realizează. O analiză atentă ne-a arătat cauza pentru care noi bateam pasul pe loc. Cooperatorii s-au convins că obținerea unor venituri sporite impunea în primul rînd dezvoltarea averii obștești. Chibzuind bine am hotărît, printre altele, să creăm un puternic sector zootehnic. De Ia ho- tărîre am trecut Ia faptă, alocînd fondului de acumulare sume mari care, depășeau în multe cazuri 15 la sută din valoarea producției nete realizată. Am cumpărat utilaje, semințe de mare valoare și îngrășăminte chimice, am construit adăposturi, magazii și pătule. Am orientat investițiile spre obiective care influențează direct producția. E- fectele nu a trebuit să le așteptăm prea mult.— Dezbaterea în adunarea generală a celor trei documente ce vor fi legiferate de Congres a stimulat interesul uteciștilor, al tuturor tinerilor de a fi prezenți acolo unde cerințele producției sînt mai mari. DUMITRU SlRBU, secretarul organizației U.T.C. din cooperativa agricolă Pecineaga, regiunea Dobrogea ne-a relatat, în continuare, despre dezvoltarea pe care a cunos-

Am votat proiectul pentru că el stabi- o principală îndato- cooperator, preocuparea

cut-o în ultimii ani sectorul zootehnic al cooperativei agricole.— De la 212 taurine, în 1952, am a- juns astăzi să avem 1310 taurine, 2700 oi, 1731 porcine și o matcă de aproape 10 000 de păsări. Lucrează aici un număr însemnat de tineri. Este un sector care cîntărește greu în balanța producției cooperativei. Pentru ca tinerii îngrijitori de animale să contribuie pe măsura așteptărilor la îndeplinirea prevederilor planurilor de producție, proiectul noului statut al cooperativei agricole, cu prevederile sale clare și limpezi, pe care le aprobăm din toată inima, ne-au ajutat să stabilim măsuri pentru îmbunătățirea continuă a activității organizației U.T.C. din a- cest sector, noului statut lește ca pe rire a fiecărui pentru continua îmbogățire a cunoștințelor profesionale. Organizația noastră U.T.C. îi ajută pe tineri să depună mai mult interes pentru ridicarea calificării lor profesionale, să învețe să mî- nuiască și să întrețină rațional utilajele mecanice cu care au fost și continuă să fie înzestrate fermele.La cereale obținem acum recolte de 5—6 ori mai mari decît înainte de cooperativizare. Rodnicia pămîntului nostru poate fi însă sporită. Pentru a contribui la obținerea unor producții mari, în acest an ca și în ceilalți ani ai cincinalului, organizația noastră a inițiat o largă acțiune de transport la cîmp a îngrășămintelor chimice și organice. Tinerii sînt prezenți acum la toate lucrările din cîmp, la grădină, în livadă și vie.— Respectul și grija față de bătrîni — ne spunea VASILE LUNGU, din satul Petrești, regiunea Iași — constituie una din trăsăturile specifice ale poporului nostru. Cu toate acestea, în trecut țăranii ajungeau la bătrî- nețe fără sprijin sau ajutor, după o viață de muncă aspră și grea, rămînînd mai ales dacă nu aveau copii, să trăiască din mila altora. Rezolvarea u- nei asemenea probleme sociale a devenit posibilă numai în condițiile orînduirii socialiste. Se împlinește astfel, prin grija partidului și statului nostru, dorința firească a generațiilor de țărani care prin munca lor așteaptă să aibă Ia bătrînețe mijloacele necesare de existență.PETRE AMANOLESEI din Golăești, regiunea Iași ne-a spus :— Am votat proiectul de statut pentru că așează munca și conducerea colectivă ca principiu fundamental în activitatea cooperativei agricole. Proiectul de statut al cooperativei agricole pune la temelia întregii activități a unității noastre principiul muncii colective, stabilește rolul adunării generale, ca fiind singurul organ care poate lua hotărîri 
ara, sutele de mii de țărani cooperatori 
și-au spus cuvîntul. Toate eforturile vor 
fi îndreptate spre înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, privind creșterea producției 
agricole vegetale și animale, pentru dez
voltarea continuă a agriculturii socia
liste.
In Capitala țării. Ia București, 5 500 

de delegați aleși în adunările generale ale coope- 
Irativelor agricole de producție, în conferințele de 

constituire a uniunilor raionale și regionale, cei

privind activitatea legată de Interesul cooperativei. Aceasta, bineînțeles, impune creșterea răspunderii personale a fiecăruia dintre noi, a fiecărui cooperator, înțelegerea datoriei de a ne preocupa de bunul mers al cooperativei, de a ne spori aportul la creșterea puterii ei economice.— Democrația internă cooperatistă — ne spunea FĂTU ȘOCARICEANU, președintele cooperativei agricole Ian- ca-Galați — este un nesecat izvor de putere. Pentru înscrierea sa în- legea noastră de bază — statutul cooperativei agricole — au votat cu încredere toți țăranii de la noi. Respectarea cu strictețe a principiului democrației cooperatiste constituie unul dintre motoarele care pune în mișcare angrenajul complicat al unei cooperative agricole. Adunarea generală, ca for suprem de conducere, singura în măsură să hotărască asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice, este cadrul în care se realizează în cea mai mare măsură democrația internă cooperatistă. A ține adunări generale cu regularitate nu este totul. Adunarea nu este doar majoritatea membrilor care aprobă prin vot o măsură sau alta, ci acel for matur care chibzuiește în colectiv, cu răspundere, asupra întregii vieți a satului. Și la noi, la lanca, au fost cazuri cînd la prima vedere adunările generale păreau fără cusur. La adunare luau parte majoritatea membrilor, se întocmeau procese verbale, se vota. Adunarea generală nu era însă un instrument de conducere, de elaborare în comun a hotărîrilor pe linia intereselor obștești, ci numai forul de aprobare a unor măsuri stabilite. Noi am înțeles la vreme greșeala, iar consiliul de conducere n-a avut decît de cîștigat în cordonarea treburilor obștești, prin ridicarea rolului adunării generale. Iată doar un exemplu din multe care se pot da. Este știut că agricultura modernă nu se poate face fără îngrășăminte chimice. Acestea costă desigur bani. Erau însă unii la noi care credeau că fac economie dacă nu cumpără îngrășăminte chimice. Pe această temă s-au purtat discuții în contradictoriu chiar și în consiliul de conducere. Adunarea generală, dezbătînd problema fertilizării terenurilor cu îngrășăminte chimice, a lămurit-o fiecăruia, temeinic, precis și a adoptat hotărîrea necesară. Rezultatele obținute — 4152 kg grîu la hectar pe suprafețe fertilizate cu îngrășăminte chimice — au demonstrat înțelepciunea gîndirii colective, justețea hotărîrii adoptate de adunarea generală.— Dezbaterea proiectului de Statut al Uniunilor cooperativelor agricole de producție atît în adunarea generală cît și în conferința raională Balș, la care am participat ca delegat — ne-a spus NICULAE COJOCARU din Leotești- Oltenia — a întrunit votul unanim. Uniunea raională a cooperativelor a- gricole va coordona eforturile coo-

pentru crearea livezi renu- superioare, aici, curînd rîpoase,

înaintate metode de mun- în agricultura cooperatistă, în

perativelor noastre unor podgorii și mite, cu producții pe dealurile pînă de sterpe dintre apele Oltețului și Tazluiu- lui. Crearea uniunii raionale a fost apreciată de adunarea generală a cooperativei noastre ca o măsură de mare importanță luată de partid. în cadrul Uniunii raionale, prin unirea eforturilor tuturor cooperativelor vom reuși să realizăm sarcinile mari pe care ni le-am propus. Uniunea raională a și trecut la organizarea unor acțiuni de interes comun, privind ameliorarea pămîntului, asigurarea folosirii chibzuite a forței de muncă, a fondurilor bănești și a mijloacelor de lucru ale cooperativelor, precum și a sprijinului acordat de stat— Membrii cooperativei noastre au votat în unanimitate afilierea Ia Uniunea raională, statutul, în baza căruia vor funcționa Uniunea regională și Uniunea Națională. Pentru noi — ne-a spus ANDREI IVĂNICĂ de Ia cooperativa agricolă Beștepe-Tulcea — este deosebit de important faptul că Uniunea raională își propune — așa cum se precizează în proiectul de statut — să coordoneze eforturile tuturor cooperatorilor pentru sporirea continuă a producției, prin extinderea mecanizării, chimizării, irigațiilor și aplicarea celor mai că colaborare cu organele de stat competente. Unitatea noastră participă la cooperarea pentru realizarea și exploatarea sistemului de irigații Beștepe- Mahmudia, care va fi una din marile rezerve ale creșterii producțiilor.în forfota drumului, în febra cîmpiei renăscute am întîlnit însă foarte puțini bătrîni. Cînd ne-am întors din țarină i-am zărit pe mulți robotind împrejurul casei. Pe STANCIU PETRE din Topraisar, bărbat ieșit la pensie, l-am găsit curățînd pomii din fața casei.— Cînd e zor mare mergem și la cîmp. Acum, tinerii ne-au spus să ră- mînem pe lîngă casă. Avem nădejde în ei, fac treabă bună. Și apoi n-avem de ce ne chinui bătrînețele. Sîntem doar la pensie. Eu, țăran dobrogean, salut, mă descopăr în fața înțelepciunii partidului, care a indicat crearea Casei de pensii. Toți cooperatorii de la noi — atît cei tineri, cît și cei vîrstnici — au votat cu multă bucurie pentru înființarea Casei de pensii. Anul acesta am alocat 350 000 lei pentru fondul de pensii.— După cum vedeți, mă duc la cîmp — ne-a relatat tînărul ION OANCEA din Cuza Vodă-Medgidia. Mă grăbesc. Avem de transportat multe îngrășăminte chimice. Eu am votat cu toată inima proiectele celor 3 statute. Le-am votat avînd certitudinea că votez pentru un trai mai fericit. Acum cel mai important e să traducem în fapt prevederile acestor documente. Așa-mi întăresc eu votul — muncind.
mai buni gospodari ai satelor, întruniți în forul su
prem de conducere. Congresul de constituire a 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, aduc cu ei adeziunea satelor patriei Ia 
documentele ce vor fi aprobate, aduc entuziasmul, 
hotărîrea, de a ridica pe noi culmi agricultura 
"omăniei socialiste.

ION ȘERBU 
CONSTANTIN SLAVIC
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Londra: Manifestul
electoral conservator O. U. A.

Heath a subliniat sa declarație cit și

principe pro- interne. abor-

al conservatorilor „acțiune — nu

Reuniunea

Procesul de la Djakarta

R. P. UNGARA. — O parte a instalațiilor rafinăriei de petrol 
de la Szazhalombatta

VIETNAMUL DE SUD. — Doi tineri ostași ai forfelor patrio
tice se pregătesc să intre într-un ascunziș subteran pentru 

o nouă misiune de luptă

studenților

panamezi
CIUDAD DE PANAMA 

— Uniunea studenților din 
Panama a organizat în ca
pitala țării o serie de ma
nifestații în semn de pro
test împotriva reuniunii 
Comitetului pregătitor in- 
teramerican al O.S.A., ale 
cărei lucrări au început 
la 25 februarie la Ciudad 
de Panama. Pe pereții clă
dirilor capitalei au fost li
pite mii de afișe împotriva 
intențiilor S.U.A. de a fo
losi această conferință 
pentru a impune crearea 
unei forțe militare intera- 
mericane permanente, pre
cum și împotriva bazelor 
militare americane aflate 
pe teritorii străine.

Sîmbătă dimineața, la sediul Partidului conservator din Londra — devenit totodată stat major în vederea desfășurării campaniei electorale — a avut loc o conferință de presă a lui Edward Heath, liderul acestui partid. A fost distribuit manifestul electoral intitulat vorbe".Edward în scurta în răspunsurile la numeroasele întrebări puse de ziariști, că programul este destinat să prezinte în fața alegătorilor „o alternativă la actuala politică a guvernului laburist". Așa cum reiese din textul documentului, palul accent este pus bleme economicePrintre problemele date se află încurajarea dezvoltării economiei, controlul creșterii prețurilor, con-

trolul imigrării, învățămîn- tul public, funcționarea sindicatelor etc.Textul cuprinde o serie de critici la adresa Partidului laburist, la adresa a ceea ce autorii manifestului denumesc un „catalog deprimant" al actualei guvernări laburiste.Referindu-se la criza rho- desiană, programul partidului conservator preconizează „inițierea unor convorbiri cu Smith și colegii săi pentru a depăși impasul în Rhodesia".în ce privește problemele internaționale, pozițiaconservatorilor rămîne, în general, neschimbată expri- mînd în primul rînd, sprijinul față de politica N.A.T.O., și față de îndeplinirea angajamentelor Marii Britanii în Orientul Mijlociu și Extremul Orient. Se amintește totodată că Partidul conservator sprijină ca și pînă acum admiterea R. P. Chineze O.N.U.

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — La Addis Abeba a avut loc sîmbătă ședința plenară finală a celei de-a 6-a reuniuni a Consiliului Ministerial al O.U.A. Delegațiile prezente au adoptat rezoluțiile în problema Rhodesiei și cea cu privire la politica de apartheid promovată de guvernul rasist din Republica Sud-Africană. în rezoluția cu privire la Rhodesia, Consiliul Ministerial al O.U.A. cere, printre altele, țărilor membre și guvernelor interesate să nu recunoască regimul lui Ian Smith și să acorde sprijin luptei de eliberare a poporului Zimbabwe.Referindu-se la actuala sesiune a Consiliului Ministerial al O.U.A. agențiile de presă reamintesc că delegațiile Guineei, Tanzaniei, R.A.U., Kenyei și Republicii Somalia, s-au retras oficial de la lucrări, exprimîndu-și dezacordul față de prezența la sesiune a reprezentanților noului regim ghanez.

Lupte intense hot
Trupele americano-saigoneze au suferit 

pierderi însemnate

Catastrofă
aeriană

Zilele de 
marcate în 
vltate militară 
ultimele patruîntre trupele americane sprijinite de saigonezi și pa- trioți au avut loc ciocniri violente în provinciile Quang Ngai și Phu Yen, situate în centrul Vietnamului de sud. respectiv la 500 km și 360 km nord-est de Saigon. O- perațiunea declanșată de forțele americane în Quang Ngai a primit numele de „Utah" iar cea din provincia Phu ‘luptele Quang națate atît în ricane saigoneze.

vineri și sîmbătă au fost 
Vietnamul de sud de o acti- 

din cele mal intense din 
luni.

Yen, „Harrison". în de lîngă localitatea Ngai, au fost sein- pierderi însemnate rîndul forțelor ame- cît și în rîndul celor

« AMBASADORUL Republicii 
Socialiste România la Paris, Vic
tor Dimitriu, a oferit un cocteil cu 
prilejul vizitei la Paris a lui Du
mitru Trancă, directorul general al 
Centralei editurilor și difuzării 
cărții. Au participat reprezentanți 
a 30 de edituri franceze, printre 
care Jacques Dupouey, secretar 
general al Sindicatului național al 
editurilor, Etienne Gillon, directo
rul general al editurii Larousse, R. 
Queneau, directorul Colecției Ple
iade, Pierre Seghers, directorul e- 
diturii Seghers.

Sîmbătă dimineața, dată fiind intensitatea luptelor din provincia Quang Ngai, un al doilea batalion de pa- rașutiști saigonezi a fost adus cu elicopterele în zona operațiunilor. După-amiază au fost plasate în luptă și rezervele de pușcași marini americani. Agențiile de presă anunțau că sîmbătă după- amiază luptele continuau să fie deosebit de violente, ca urmare a rezistenței puternice a forțelor patriotice.Agenția France Presse transmite că în cursul operațiunii de la Phu Yen, la care au luat parte elemente ale diviziei 101 aeropurtate americane, reacția forțelor patriotice a fost extrem de violentă provocînd adversarului pierderi în oameni și armamente.Referindu-se la pierderile materiale înregistrate de a- mericani, agenția France Presse anunță că numai vineri în Vietnamul de sud, cinci avioane și elicoptere a- mericane au fost doborîte sau forțate să aterizeze din cauza tirului patrioților.

în Japonia
La o zi după accidentul 

avionului canadian D. C. 8, 
care s-a prăbușit în apro
piere de Tokio se semna
lează o nouă catastrofă. De 
astă-dată este vorba de un 
„Boeing-707", aparținînd 
companiei „British Overseas 
Air Corporation", care s-a 
prăbușit sîmbătă de la a- 
proximativ 1 300 metri înăl
țime, pe cînd zbura deasu
pra muntelui Fujiyama.

Detașamente ale forțelor 
japoneze de autoapărare au 
fost trimise urgent la locul 
accidentului. Flăcările avio
nului aprinseseră copacii din 
pădurea care se afla în apro
piere. Din cele 124 de per
soane care se aflau la bor
dul avionului n-a fost găsit 
nici un supraviețuitor. Auto
ritățile japoneze menționea
ză că nu se cunosc încă 
cauzele prăbușirii. Se pre
supune că avionul s-ar fi 
ciocnit în plin zbor cu un 
aparat al marinei americane.

Printr-o tristă coincidență, 
acest accident a avut loc 
exact la o lună, în aceeași 
zi și la aceeași oră, de cînd 
un alt avion „Boeing 727“ a 
fost înghițit de apele golfu
lui Tokio.

• AGENȚIA P.A.P. anunță că au 
luat sftrșit convorbirile dintre 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P. și Luigi Longo, 
secretar general a! C.C. al P. C. 
Italian. In cursul convorbirilor care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
sinceră și frățească, conducătorii 
celor două partide au apreciat în
semnătatea consolidării inviolabili
tății frontierelor din Europa și re
cunoașterea celor două state ger
mane, au confirmat deplina solida
ritate a celor două partide cu 
poporul vietnamez, au subliniat ne
cesitatea dezvoltării continue a 
luptei forjelor socialiste și antiim- 
perialiste pentru Încetarea agresiu
nii americane și pentru pace intre 
popoare.

• DUPĂ mai multe luni de rela
tivă liniște sîmbătă dimineața au 
fost semnalate noi schimburi de 
focuri intre cipriotii turci și gărzile 
naționale in localitatea Limmitis, 
situată în nord-vestul insulei.

Împușcăturile care au durat timp 
de două ore, au încetat în urma 
intervenției tortelor O.N.U. din 
Cipru.

• LA MOSCOVA s-a anunțat 
oficial că în prima jumătate a lunii 
mai a.c., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosî- 
ghin, va face o vizită în R.A.U. la 
invitația președintelui Gamal Ab
del Nasser.

• PREȘEDINTELE Vecei Execu
tive Federale a R. S. F. Iugosla
via, Petar Stambolici, a plecat vi
neri seara într-o călătorie prin 
Asia, în cursul căreia va vizita 
Nepalul, India și Afganistanul. EI 
va discuta cu înalte oficialități din 
aceste țări probleme privind rela
țiile dintre R. S. F. Iugoslavia și 
statele respective.

• ADUNAREA Națională a Re
publicii Somalia, Întrunită în ca
drul unei sesiuni extraordinare la 
cererea a 51 de deputafi, a aprobat 
cu 85 de voturi pentru, 35 Împotri
vă și o abținere propunerea pri
vind destituirea lui Ahmed Moha
med Absie din funcfia de președin
te al Adunării. Potrivit agenției 
Reuter, Ia Mogadiscio s-a anunțat 
că alegerile pentru desemnarea 
noului președinte al Adunării Na
ționale vor avea loc Ia 8 martie. 
Aceeași agenție amintește că în 
luna ianuarie Ahmed Mohamed 
Absie a fost exclus din rindurile 
partidului de guverpămlnt din So
malia, „Liga tineretului din So
malia".

La mijlocul anului 
trecut Congresul 
S. U. A. a alocat 
300 000 dolari pentru 
organizarea unei an
chete privind „cazurile de corupție prin mită în instituțiile guvernamentale". 
Ancheta a fost în
credințată unei sub
comisii a Congresu
lui Statelor Unite.

Consilierul princi
pal al subcomisiei, 
profesorul Bernard 
Schwartz, un om tî- 
năr și energic, s-a a- 
pucat cu multă tra
gere de inimă de a- 
ceastă treabă.

El a descoperit, de 
pildă, și a dezvăluit 
în mod public, că 
cinci din cei șapte 
membri ai comisiei 
federale a telecomu
nicațiilor luau mită 
de la companiile de 
radio și televiziune 
sub formă de apara
te de televiziune 
pentru emisiunile în

însemnări_ —__ ._ ____

R. S. F. IUGOSLAVIA.

Vedere generală a orașului

Zagreb

Un anchetator prea zelos
culori. A fost, apoi, 
depistată tranzacția 
dintre compania 
„Eastern Air Lines" 
și mai mulți înalți 
funcționari din De
partamentul aviației 
civile care primeau 
zeci de mii de dolari 
ca să ajute firma res
pectivă la obținerea 
unor licențe avanta
joase. O altă dezvă
luire a fost aceea pri
vind sumele mari de 
bani și „cadourile” în 
extravagante călăto
rii în jurul globului 
pe care le primeau 
directorii Consiliului 
aviației militare ca 
să avizeze efectuarea 
comenzilor la diferite 
firme.

Tînărul și zelosul 
consilier deținea și 
alte materiale pe 
care nu le-a dat pu
blicității. El a decla
rat presei la începu
tul lui februarie că 
intenționează să an
cheteze și o serie de 
„afaceri” în care 
sînt implicate per
soane „care au făcut parte pînă de curînd din aparatul guvernamental".

Intențiile acestea 
vor rămîne însă, li
teră moartă. La 18 
februarie, Bernard 
Schwartz a fost de
mis. Membrii subco
misiei, reprezentînd 
imbele partide ame
ricane, au votat în

unanimitate 
rarea lui. 
NEW YORK 
remarca, într-un co
mentariu, despre a- 
cest deznodămînt, că „Schwartz a scormonit prea adînc și a dat dovadă de un zel excesiv, lovind în prea multe interese private".

E foarte probabil 
ca cei 300 000 de do
lari alocați formal 
pentru descoperirea 
șperțarilor să rămînă 
necheltuiți. Nu pen
tru că n-ar exista 
șperțari, ci pentru că 
sînt prea mulți și in- 
fluenți.

înlătu- 
Ziarul 
POST

p

EM. RUCĂR

n Italia, in zilele din 
urmă, a avut loc 
„Săptămîna de luptă” 
pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă 
Si viață în agricul
tură. Mai ales în re
giunile din sudul ță
rii : argații, munci

Demisionat în octombrie a- 
nui trecut, cabinetul austriac 
conclus de Josef Klaus a ră
mas doar să „gireze" afaceri
le curente și să pregătească 
noi alegeri. Astăzi, cei 4 886 534 
austrieci cu drept de vot se 
vor prezenta în fața urnelor 
pentru a desemna noul parla
ment al țării.rincipalii competitori sînt cei doi parteneri ai vechii coaliții: Partidul populist și Partidul socialist. Fiecare din aceste partide și-a desemnat candidați în toate cele 25 circumscripții electorale și speră să obțină mai multe mandate decît celălalt,în programul său, Partidul populist și-a reafirmat atașamentul pentru „libera inițiativă" a capitalului privat, susținînd necesitatea lichidării unor întreprinderi etatizate, pe care le consideră nerentabile. Totodată, populiștii preconizează o circulație „nestînjenită" a capitalurilor și, mîinii de lucru, deblocarea chiriilor (adică permisiunea de urcare a acestora) ș.a. Partidul socialist a afirmat, dimpotrivă, că întreprinderile etatizate au obținut rezultate mulțumitoare și a cerut sporirea investițiilor guvernamentale în acest sector. Socialiștii s-au pronunțat, de asemenea, pentru repartizarea mai justă a veniturilor, operație ce s-ar putea realiza printr-o reformă a impozitelor pe care le consideră „o povară prea grea pentru salariați". Ei au cerut revizuirea actualei legi electorale, potrivit căreia teritoriul țării este împărțit în circumscripții în funcție de numărul populației

in 
luptă

Miile de „bracci- 
anti" — pălmași de 
pe pămînturile mo
șierilor — și de 
„mezzadai" — dij- 
mași — au pornit 
din satele lor spre 
Perugia, Pisa și 
Narai demonstrînd 
pe străzile orașe
lor.

torii zilieri, dijmașii, cer încheie
rea unor noi contracte de muncă, 
reducerea dijmei, majorarea sala
riilor. Prin această acțiune orga
nizată, cei ce muncesc la sate 
caută să atragă atenția asupra si
tuației existente în agricultură.

...In jurul orașului Bari, reședin
ța regiunii agricole Puglia, se află 
întinse suprafețe de pămînt care 
oferă condiții prielnice pentru dez
voltarea culturii cerealelor, crește
rii animalelor, pentru cultivarea 
măslinelor, a citricelor, a viței de 
vie. Numai că o mare parte a a- 
cestor pămînturi roditoare sînt stă- 
pînite de cîteva sute de latifundi
ari, care le dau în dijmă după bu
nul lor plac, deși există o lege 
care reglementează repartiția pro
duselor obținute de pe aceste pă
mînturi. De aceea au loc puternice 
demonstrații, țăranii dijmași (în 
Italia există un milion de aseme
nea familii) cerînd respectarea le
gii din 1964 privind repartiția pro

duselor între dijmași și proprietari. 
Muncitorii zilieri ca și cei perma- 
nenți revendică încheierea unor noi 
contracte de muncă mai avantajoa
se, cer majorarea salariilor.

Nemulțumirile țăranilor au loc și 
ca urmare a altui fapt. O serie de 
înlesniri acordate de stat (sub for
ma creditelor sau a investițiilor) 
pentru agricultură sînt folosite în 
majoritatea cazurilor de către mo
șieri în interes propriu pentru afa- 
cerl speculative (fie pentru con
strucția de locuințe în orașe, fie 
pentru obținerea unor noi cîștiguri 
de la țărani). Astfel, într-un sat 
din Puglia, Rutigliano, a avut loc 
o demonstrație împotriva prețului 
cerut de moșieri la apa pentru iri
gație. „Puțurile de apă — a decla
rat un țăran, din acest sat — 
aparțin primarului și altor proprie
tari care cu banii de Ia stat au 
executat lucrările de foraj și de 
construcție a fîntînelor, iar nouă 
ne vînd apa".

...în Sicilia zilelor noastre, nu 
mai există întinsele latifundii la 
care se referea Lampedusa în ro
manul său „Ghepardul". Există 
însă mulți moșieri care stăpînesc 
cele mai bune pămînturi și pe care 
le dau în arendă țăranilor. In ul
timul timp, de multe ori în satele 
acestei frumoase insule scăldate de 
apele Mediteranei, țăranii săraci 
au cerut ca lor să le revină o par

te mai însemnată a recoltei. Ca o 
urmare a mișcărilor revendicati
ve, Adunarea regională (insula se 
bucură de un anumit grad de 
autonomie) a hotărît crearea unei 
instituții pentru dezvoltarea agri
colă (E.S.A.). Dar ea a rămas deo
camdată fără nici o influență da
torită opoziției moșierilor care au 
recurs și la serviciile Mafiei, ori 
de cîte ori se iveau printre țărani 
inițiatori ai unor acțiuni care Ie 
lezau interesele..

Sînt dese cazurile cînd țăranii 
nemaiputînd suporta condițiile de 
muncă și viață din satele lor, iau 
calea pribegiei spre nordul indus
trial al țării sau chiar mai depar
te, emigrînd în R. F. Germană, 
Elveția sau în alte părți ale lumii. 
Numai din regiunea Puglia au emi
grat spre nord, sau dincolo de 
hotarele țării peste 250 000 de 
oameni, majoritatea lor fiind mun
citori agricoli.

In satele italiene continuă lupta 
pentru satisfacerea cererilor celor 
ce muncesc. Unele rezultate s-au 
obținut. La Foggia, Rovigo, arga
ții sprijiniți de tovarășii lor din 
industrie, dijmașii, muncitorii a- 
gricoli au reușit să învingă rezis
tența moșierilor. In alte regiuni 
mișcarea țăranilor este în curs de 
desfășurare.

IOAN TIMOFTE

DJAKARTA 4 (Agerpres). — în fața Tribunalului militar special de la Djakarta, continuă procesul intentat locote- nent-colonelului Untung, fostul comandant al gărzii președintelui Sukarno acuzat de a fi organizat acțiunea de la 30 septembrie. Citînd surse bine informate, agenția Reuter anunță că, luînd cuvîntul, Untung a respins acuzațiile ce i-au fost aduse, afirmînd că el nu a organizat o rebeliune armată împotriva statului indonezian și nu a comis acte de trădare. El a declarat că „acțiunea de la 30 septembrie avea ca scop numai salvarea președintelui Sukarno

de la o lovitură de stat pregătită de un consiliu al generalilor". Untung a citat apoi o serie de încercări de atentat la viața președintelui Sukarno, între care a menționat e- venimentele din 17 octombrie 1952 cînd, Abdul Haris Nasu- tion, pe atunci colonel, a înconjurat cu tancuri palatul prezidențial somîndu-1 pe Sukarno să dizolve Parlamentul ales.A luat apoi cuvîntul dr. Gu- mulja, avocatul apărării care, de asemenea, a respins acuzațiile formulate împotriva lui Untung arătînd că „acuzațiile nu au putut fi dovedite prin fapte".
Grave inundații in Argentina

Peste 100 000 de 
persoane au fost 
evacuate pînă în 
prezent din regiu
nile situate în nor
dul Argentinei, ca 
urmare a celor mai 
grave inundații cu
noscute de această 
țară în actualul se
col. Apele umflate 
ale rîurilor Parana^ 
Paraguay și Uru
guay s-au revărsat, 
provocînd mari dis
trugeri pe o lungi
me de aproape 4 000 
km și o lățime a- 
preciată între 100

și 160 km. Cele mai 
lovite provincii sînt 
Formosa, Chaco, 
Corriente, Misiones 
și Santa Fe. Aici se 
apreciază că 120 000 
de persoane au ră
mas fără locuințe 
Si cel puțin SO de 
persoane au murit 
ca urmare a extin
derii unei epidemii 
de febră galbenă. 
Pagubele provocate 
agriculturii sînt e- 
valuate la aproxi
mativ 30 milioane 
dolari. Ziarul ar
gentinian „Cronica”

scrie că în regiunea 
de nord a țării „si
tuația este deznă
dăjduită, totul a- 
flîndu-se acoperit 
de ape”. Portul 
Barranqueras a fost 
pur și simplu șters 
de pe suprafața 
pămîntului. Inun
dațiile se extind a- 
cum spre sud.

Autoritățile ar- 
gentiniene au or
donat luarea unor 
măsuri de urgență 
pentru a se veni în 
ajutorul sinistrați- 
lor.

și nu al cetățenilor cu drept de vot, iar numărul de voturi necesar pentru acordarea unui loc în parlament nu este același pentru toate circumscripțiile. Astfel, în unele locuri sînt suficiente 20 000 de voturi în timp ce în alte circumscripții, mai ales în mediul urban, sînt necesare 25 000—26 000 voturi. Aceste prevederi dezavantajează Partidul socialist, întru- cît majoritatea alegătorilor săi locuiesc la orașe.
Comentariul zilei

in Austria

de aAmbele partide s-au ferit însă aborda, în decursul campaniei electorale, unele probleme „delicate". Unele dintre acestea, cum ar fi: creșterea prețurilor, scăderea puterii de cumpărare a monedei naționale, situația învățămîntului, au fost doar menționate în treacăt. Altele, legate mai ales de politica externă (neutralitate, asocierea la Piața comună) au fost complet trecute sub tăcere. De aceea, unele ziare austriece au apreciat că, în fond, campania electorală a constituit

un duel între cancelarul Klaus (populist) și vicecancelarul Pittermann (socialist), disputa fiind axată mai mult pe persoane și mai puțin pe programe.Partidul comunist, după cum se știe, a depus o singură candidatură, în circumscripția electorală IV. în rest, P.C. Austriac a recomandat alegătorilor săi —• în dorința de a nu dispersa voturile oamenilor muncii — să se pronunțe pentru candidații Partidului socialist. Această hotărîre a dezlănțuit, din partea grupărilor de extremă dreaptă (printre care și Partidul național-liberal, deținător a 8 mandate în vechiul parlament), o intensă campanie împotriva „pericolului frontului popular". Aceeași dreaptă a cerut Partidului populist să nu mai refacă coaliția cu socialiștii.Numeroși observatori își exprimă părerea că, pentru prima data după război, Partidul populist ar putea pierde majoritatea în Cameră și, totodată, postul de cancelar, care ar reveni astfel unei personalități din Partidul socialist.în ceea ce privește celelalte partide, presa acordă șanse reduse atît național-li- beralilor, care ar putea, cel mult, să re- cîștige cele 8 mandate deținute pînă în prezent, cît și Partidului democrat progresist (de dreapta), înființat de fostul ministru socialist Franz Olah.Cei mai mulți comentatori apreciază că scrutinul de astăzi va produce unele modificări — e posibil ca populiștii să piardă cele 5 mandate în plus față de socialiști (81 față de 78) — dar că o răsturnare de proporții nu este de așteptat, datorită echilibrului de forțe dintre cele două mari partide.
ION D. GOIA

JAPONIA. — Vapoi construit din... zăpadă, in timpul Festivalului anual al 
zăpezii care a avut loc la Sapparo—Hokkaido
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