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să livreze gospo- 
de stat și gospo- 
colective din re- 

Suceava în acest

TIMIȘOARA (coresp, „Scînteii"). 
Ieri-dimineața, sute de locuitori 

din Timișoara, îmbrăcați în hano
race și cu schiurile pe umeri, se 
grăbeau spre trenurile ce mergeau 
spre Reșița și Caransebeș, localități 
apropiate de muntele Semenic, res
pectiv Muntele Mic. Aici și-au pe
trecut prima duminică a lui fe
bruarie' sute de oameni ăi muncii 
din Timișoara. In același timp iu
bitorii sportului cu balonul rotund 
s-au îndreptat spre stadionul „Lo
comotiva" pentru a vedea la lu
cru, după vacanță, echipa C.F.R.-Ti- 
mișoara.

Ca de fiecare dată și ieri le-a 
fost greu timișorenilor să se decidă 
unde vor merge în această dumi
nică de iarnă. Unii au preferat să 
meargă la Teatrul de stat din Ti
mișoara, care a prezentat în ma
tineu piesa „Pantofiorul de aur".

încărcare, 
stațiile de 
București, 
de o lună

Pe calea marii

Ziarele au anunțat zilele trecute încheierea pro
cesului de colectivizare a agriculturii în regiunile 
Banat și Cluj, astăzi existînd patru regiuni în în
tregime colectivizate.

La redacție sosesc noi vești despre succesele ce 
se obțin în colectivizarea agriculturii și în, cele
lalte regiuni ale țării. Rezultat al muncii politice 
și organizatorice intense, perseverente desfășurate 
de organele și organizațiile de partid, mase tot

Iubitorii de muzică au fost la fi
larmonica de stat unde au ascultat 
un concert simfonic la care și-au 
dat contribuția pianistul Dan Gri- 
gore. Sute de iubitori ai tea
trului au fost prezenți .în sala clu
bului C.F.R. la spectacolul în pre
mieră „Vecini de .apartament" pre
zentat de echipa de amatori a 
sfatului popular regional.

La ora 19, la școala de muzică 
și arte plastice, elevii din clasa 
profesorului Eugen Cutoanu au 
prezentat un concert de cameră în 
cadrul celui de-al 5-lea festival al 
școlilor și institutelor de artă, faza 
pe oraș.

Seara, mulți cetățeni al Timișoa
rei s-au îndreptat spre sala de 
sport unde se întîlneau echipele 
de handbal în 7 ale unor colective 
timișorene în cadrul „Cupei de 
iarnă".

• Legume multe șl timpurii 
(pag. 2-a).

DEVA (coresp. „Scînteii“). — Cu 
prilejul dezbaterii sarcinilor de plan 
pe anul acesta, furnaliștii hu- 
nedoreni s-au angajat să sporea
scă indicii de utilizare ai furnalelor 
și să îmbunătățească calitatea fon
tei. Pentru aceasta ei au cerut coc- 
sarilor să le trimită cocs de bună 
calitate cu rezistență mecanică me
die de cel puțin 305 kg. Venind în 
ajutorul furnaliștilor, colectivul coc- 
seriei din Hunedoara a aplicat 
unele măsuri tehnico-organizatorice 
care au contribuit la' îmbunătățirea 
calității cocsului. In luna ianuarie, 
de pildă, rezistența mecanică me
die a cocsului a fost de 319 kg. 
Peste 90 la sută din producția de 
cocs a avut rezistența cuprinsă în
tre 310—330 kg.

Fruntașe sînt schimburile conduse 
de maiștrii Constantin Duță și Viorel 
Brezovan, precum și loan Nimu, me
canic pe mașina de șarjate.

TG. MUREȘ (coresp. „Scîn
teii“). — în satele regiunii Mureș- 
Autonomă-Maghiară au avut loc 
sîmbătă și duminică numeroase a-

Și la Sărăoad, raionul Carei, cele 
două gospodării colective mici s-au 
unit înti-o gospodărie colectivă mai 
mare. Colectiviștii de aici lucrează 
acum laolaltă 1500 hectare teren.

intrarea în func- 
incubatoarelor nu 
amînare și să ia 
pentru expedierea

mai largi de țărani pășesc cu încredere pe calea 
aratată de partid, calea gospodăriei colective. Tot
odată,~ are loc unirea unor gospodării colective 
mici, în gospodării mai mari și mai puternice, care 
dau putința colectiviștilor să folosească mai bine 
pământul, mijloacele tehnice și forțele de muncă, 
să aplice cu mai mult spor metodele agrotehnice 
înaintate realizînd astfel producții și venituri tot 
mai mari.

• Cronica filmului: „Profeso
rul Mamlock“ de Mihail Lupu 
(pag. 2-a).

ma de recomandările cuprinse 
în Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R. din iunie-iulie 1961 colecti
viștii au hotărît să unească cele 
două gospodării colective mici, în- 
tr-una mare și puternică.

Zilele trecute a avut loc o adu
nare generală care a aprobat uni
rea. Gospodăria agricolă colectivă 
din Tășnad cuprinde acum 800 de 
familii și are 2200 ha teren.

N. ȚUICU 
coresp. „Scînteii”

— Cum de nu sînt gata? 
— o să întrebe mirați 
muncitorii de la Între
prinderea de construcții 
mașini și aparataje Bucu
rești. Din luna decembrie 
au ieșit pe poarta fabricii.

Da, au ieșit pe poarta 
fabricii, dar au ajuns pînă 
la rampa de 
într-una din 
cale ferată din 
Ele stau acolo 
de zile pe motiv că tre- 

completeze 
marfă pînă 
cu destina
și în timp 

stau 
de

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Tinerii din regiu
nea Ploiești au colectat în luna ianuarie și trimis 
spre oțelăriile patriei aproape 1.000 tone fier vechi.

S-au evidențiat în mod deosebit tinerii de la uzi
nele „1 Mai“, Atelierele C.F.R. și rafinăria Ploiești, 

uzina „I- C. Fri- 
---------- - mu“-Sinaia, uzi

na mecanică din 
Cîmpina, pre
cum și tinerii 
din raioanele 
Buzău, Mizil și 
Tîrgoviște.

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). —Ținerii din școlile 
și întreprinderile orașului Craiova participă cu entu
ziasm la acțiunile patriotice întreprinse de organiza
țiile U.T.M.

Astfel, de la începutul anului și pînă acum au 
strîns și predat 160 tone fier vechi, efectuîndu-se în 
total 7210 ore muncă patriotică.

dunări de inaugurare a noi gospo
dării colective, la care au participat 
mii de țărani muncitori. Ieri, în co
muna Bordoșiu din raionul Tg. Mu
reș a luat ființă gospodăria colectivă 
„1 Mai”.

Acesta este rezultatul muncii in
tense desfășurate de către organiza
ția de partid din comună pentru 
popularizarea avantajelor gospodă
riei colective. Au fost organizate vi
zite la gospodăriile colective înve
cinate — din Călimănești, Chendu 
Mic și Chendu Mare. Mai recent, 
țăranii muncitori din Bordoșiu au 
făcut o vizită și colectiviștilor din 
Rouă, sat aparținător comunei lor. 
Ei au rămas impresionați de faptul 
că aceștia au reușit să obțină pe te
renuri asemănătoare cu terenurile 
lor, cu 1.000 kg. grîu și 1.000 kg. 
porumb mai mult la hectar. De ase
menea, ei au vizitat grajdurile gos
podăriei colective, saivanele de oi 
etc. Apoi colectiviștii i-au poftit pe 
la casele lor, arătîndu-le cum tră
iesc.

La convingerea de a păși pe calea 
vieții noi a contribuit studierea în 
comun, la căminul cultural, pe grupe 
de case, a lucrărilor Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști.

Noi gospodării colective au luat 
ființă ieri și în satele Moșuni, Gă- 
nești, Toldal și altele.

Din doua gospodarii mici,

Pe lingă gospodăria de 
stat Cătămărești-Botoșani 
s-a început anul trecut con
strucția unui centru avicol 
cu o capacitate de 100.000 
ouă pe serie. Muncitorii 
din cadrul Întreprinderii 
de construcții nr. 1 din 
Botoșani au terminat con
strucția clădirilor în mai 
puțin de 6 luni. Cum cen
trul avicol din Botoșani 
trebuie 
dăriilor 
dariilor 
giunea 
an aproape 500.000 pui, a 
încheiat din timp con
tracte cu gospodăriile de 
stat pentru procurarea 
ouălor. Gospodăriile de 
stat „Progresul", Albești, 
Zăicești și altele au și re
partizat primele cantități 
de ouă pentru a fi puse 
la incubator.

S-ar părea că totul mer
ge bine și că în curînd de suferă 
sub „aripile“ cloștilor ar- măsuri 
tificiale de la Botoșani urgentă a instalațiilor 
vor ieși puișorii cu puful destinate centrului avicol 
auriu. Numai că instala- ' ^n Botoșani, 
țiile de încălzire nu sînt 
încă gata.

BAIA MARE (coresp. .„Scînteii“). 
— Cele două gospodării colective 
din comuna Tășnad, raionul Carei, 
au' obținut realizări însemnate în 
sporirea recoltei la hectar, au în
ceput să dezvolte și creșterea ani
malelor. Dar, fiind gospodării mici 
atît ca număr de familii cît și ca 
suprafață de teren, realizările lor 
erau mai slabe decît ale gospodă
riilor colective mari, puternice, din 
comunele învecinate Acîș, Ghenci, 
Tiream și altele. Dorind să obțină 
realizări tot mai mari în sporirea 
producției agricole și ținînd sea-

s-au învestit 
economiaJOQ” 
națională s

peœte U Ö 
miliarde lei

(■fcetea ùivesti£ü2e ctin
aCe G.A.C)

venit numai de 3 luni în țară, se 
descurcă binișor cu limba romînă. Lîngă 
el se mai află și alți studenți cubanezi 
împreună cu colegii lor romîni. Privesc 
cu toții crestele ninse. Pe nesimțite, în- 
tr-unul din .compartimente s-a înfiripat o 
discuție înflăcărată despre Cuba, des
pre lupta eroică a poporului cuban pen
tru apărarea independenței.

Vizităm și celelalte compartimente. 
Bucuria vacanței, programele din tabără, 
sînt principalele subiecte de discuții. 
Emil Spînoche și Constantin Ceacîr, stu
denți în anul I matematică-fizică, Corne
lia Gheorghiu, de la Institutul de teatru 
„I. L. Caragiale“, Dan și Valeriu Po
pescu, de la Institutul Politehnic și alți 
tineri romîni le vorbesc colegilor străini 
— Obed Maciange din Tanganica, Prem 
Narayan din India, Robert Mensah din 
Ghana și alții — despre frumusețile 
„Perlei Carpaților" — Sinaia, frumuseți 
de care altădată nu se puteau bucura 
oamenii muncii.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — La ac
tuala întrecere a artiștilor amatori în ca
drul celui de-al 3-lea festival bienal de

Iată și Sinaia. Ne primește 
înveșmîntată în mantaua scli
pitoare a zăpezii. Pe peron 

fL âV studenții sînt întîmpinați cu un 
călduros „Bun venitl" de con- 

' ducerea taberei. Apoi, peste
cîteva minute, tinerii pornesc 
spre vile. In aceste zile, Si

naia se transformă într-o adevărată stați
une... studențească. Majoritatea vilelor vor 
fi locuite de tineretul studios. După o 
scurtă odihnă, oaspeții au vizitat orașul, 
iar seara au participat la un concert- 
ghicitoare și un spectacol prezentat de 
Teatrul de Stat din Ploiești.

— Tabăra este gata să-și primească 
oaspeții dragi, ne spune tov. Iuliu Furo, 
directorul ei. Se vor face excursii, 
vor avea loc concerte, concursuri de 
schi și săniuțe, iar în ultima zi se va 
desfășura „Carnavalul surprizelor“.

Cei aproape 1.200 studenți care petrec 
vacanța aici, vor pleca cu amintiri de 
neuitat. Aseară, după spectacol, viitorul 
inginer petrolist. Dumitru Ferecuș, și stu
denta finlandeză Marja Lisa Kirro ex
clamau cu entuziasm :

— Sinaia ne-a fermecat ! Ce vacanță 
minunată... Și gîndiți-vă... abia începe.

teatru „I. L. Caragiale“ — faza inter- 
comunală 
teatru, 25 teatre de păpuși, precum și 
2000 de recitatori și cititori artistici.

Ieri, în cadrul fazei intercorhunale a 
festivalului, au continuat întrecerile, artiș
tilor amatori în centrele de comune Pia- 
fra-sat și Valea Mare (Slatina), Pietrari și 
Vaideeni (Horezu) etc.

a fost transformat în mașină 
specială de găurit și alezat, prin 
adaptarea unui cap multiplu de 
găurit și a unui cap multiplu de a- 
lezat. Prin această modernizare n-a 
mai fost necesar să se aducă în 
uzină o mașină specială ; în același 
timp, s-a asigurat o calitate înaltă 
și constantă a execuției pieselor.

Faptul că uzina noastră a reușit 
anul trecut să producă aproape de 
trei ori mai multe tractoare decît 
în 1958 și să obțină o productivitate 
a muncii, mai mare cu 14,2 la sută 
față de 1960, se datorește, fără în
doială, muncii pline de abnegație a 
muncitorilor și tehnicienilor care, 
în cadrul întrecerii socialiste, s-au 
străduit să muncească mai spornic, 
mai productiv. Dar la obținerea a- 
cestor rezultate a contribuit în bună 
măsură și acțiunea de modernizare 
a unor mașini și utilaje.

în activitatea de modernizare a 
mașinilor ne-am orientat în primul 
rînd spre modificări constructive 
și echipări cu dispozitive, care să 
ducă la scurtarea timpilor auxiliari 
(strîngeri pneumatice, echiparea cu 
avans rapid a căruciorului la strun
guri și altele), în scopul obținerii 
unei productivități mai înalte a 
muncii. Atenția noastră s-a îndrep
tat în același timp spre modificarea 
unor mașini, prin adaptarea de dis
pozitive care să dea acestora cali
tăți speciale, cum a fost cazul la 
mașinile de găurit, de alezat și de 
frezat orizontal. N-au fost neglijate 
nici alte mijloace de modernizare 
cum ar fi, bunăoară, modificări 
constructive și adaptări de dispozi
tive pentru lărgirea posibilităților 
tehnologice ale mașinilor-unelte, e- 
chiparea mașinilor cu dispozitive 
dé alimentare automată sau cu ce
lule foto-electrice la presele mari 
etc. Sigur că s-ar putea enumera și 
alte metode de modernizare, întru- 
cît în acest domeniu activitatea 
noastră se desfășoară multilateral.

Anul acesta, acțiunea de moderni
zare a mașinilor va fi și mai bine 
Ing. GHEORGHE BÎRSAN-PIPU 

tehnolog-șef,
Uzinele de tractoare-Brașov

Peronul Gării de Nord e cuprins de 
larmă și voioșie. Spre trenul 3001 se în
dreaptă aproape 300 de tineri. Sînt stu
denți și studente, viitori ingineri, profe
sori, geologi, medici.

E greu să stai de vorbă cu cineva, 
cînd colegii și rudele nu măi prididesc 
cu sfaturile. Totuși...

— Un interviu? Cu plăcere.
'Sîntem înconjurați de tinerii voioși. Ne 

spun : „Toți cei care plecăm în tabere 
sîntem fruntași la învățătură. Am fost 
propuși de colegii noștri. Alegerea a fost 
grea, dar pînă la urmă noi am căpătat 
cele mai multe „voturi". Sîntem siguri 
că ne vom odihni și distra minunat. 
Partidul a creat tineretului studios condi
ții de învățătură și recreare minunate..." 

In această vacanță, peste 2.000 de stu
denți și studente de la facultățile și insti
tutele de învățămînt superior din Capi
tală vor petrece împreună cu alți 3.000 
studenți din celelalte centre universitare 
ale țării, în taberele organizate în locu
rile pitorești ale patriei.

Cum își vor petrece zilele vacanței ? 
Corneliu Iancu, de la Institutul politeh
nic, ne relatează :

— Taberele au un program plăcut. Vom 
participa la cursuri de inițiere în schi, 
vom face excursii la cabanele de pe 
platoul Bucegilor și în alte locuri pito
rești, vom asista la programele artistice 
pe '.are le vor prezenta echipele studen- 
țer Lavem artiști amatori foarte buni 1...). 
Reuniunile, simpozioanele vor spori și ele 
farmecul zilelor de vacanță. Vom orga
niza cursuri de orientare 
mai, va fi o vacanță... 1

Cuvintele tînărului au 
de glasul crainicei, care 
gafon :

— Trenul de persoane 
ția... pleacă peste cinci minute.

Ca prin farmec șuvoiul tineretului a 
dispărut în vagoane. Un șuier scurt și 
trenul pornește. Pe peron rămîn prietenii, 
rudele. Și, ca la orice plecare din gară 
— nelipsitele batiste flutură, la ferestre.

— La revedere, vacanță plăcută...
Reportajul s-ar fi putut încheia aici. 

Dar... pornim împreună cu studenții în 
cea dintîi zi de vacanță. Trenul străbate 
cîmpia, grăbind spre munți. în compar
timente veselia e în toi. Se aud pretu
tindeni glume prietenești, cîntece. E un 
adevărat tren al tinereții.. în depărtare 
se vede Valea Prahovei. Studenții s-au 
strîns ciorchine la ferestre. Frumusețea 
munților noștri l-a fermecat pe tînărul 
Castro Loyola Josse, student cubanez la 
Institutul politehnic din București. Deși a

buie să se 
cantitatea de 
la un vagon, 
ția Botoșani, 
ce aceste instalații 
pe rampa unei stații 
cale ferată, ouăle pentru 
incubatoare, spre a nu se 
învechi, vor trebui puse 
în vînzare. Organele 
C.F.R. trebuie să țină sea
ma că 
țiune a

)l Brigada a IV-a de mecaniza- » 
('j tori de la S.M.T. din comuna >> 
;; Grivița, regiunea București, lu
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BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Satul 
Rediu (reședința comunei cu același 
nume) și Bejești din raionul Buhuși sînt 
învecinate. La sfîrșitul anului 1960 |ă- 
ranii din Befeșfi și-au unit pămîntu- 
rile, animalele și atelajele creînd o 
gospodărie colectivă. Cei din Rediu 
au rămas mai departe în întovărășire, 
în toamna lui 1960 gospodăria co
lectivă din Bejești și întovărășirea din 
Rediu au însămînjat grîu pe Valea 
Bistriței pe tarlale învecinate. Deși ca
litatea terenului era aceeași, colecti
viștii au recoltat cu 600 kg. grîu la 
ha. mai mult decît întovărășiții. La po
rumb diferența a fost de 700 kg. la ha.

Dar nu numai atît. Gospodăria co
lectivă din Boțești și-a creat în numai 
un an o fermă cu 111 vaci și juninci, 
o fermă de oi și una de porci.

O puternică influență asupra înfovă- 
rășiților au avut-o și rezultatele obți
nute de gospodăria din satul Goșmani. 
Aici valoarea zilei-muncă a crescut de 
la 26 lei în 1957, la 35 lei, din care 16 
lei în numerar, în 1961.

Succesele gospodăriilor colective 
fruntașe au fost larg popularizate de 
către organizația de bază în rîndul în
tovărăși) ilor din Rediu. în munca de 
lămurire agitatorii au folosit materialele 
Consfătuirii țăranilor colectiviști.

Căminul cultural a organizat nu
meroase conferințe pe teme legate de 
lărgirea și întărirea sectorului socialist 
din agricultură, recenzii ale unor lu
crări în care este vorba despre viața 
nouă a țărănimii muncitoare, seri de 
întrebări și răspunsuri, seri de calcul.

In urma muncii de lămurire, întovă
rășiți! din satul Rediu au hotărît 
transformarea întovărășirii lor în gos
podărie colectivă. Ieri a avut loc inau
gurarea noii gospodării.

Tof ieri s-au mai inaugurat noi gos
podării colective și în Cașin, Bîrsănești 
și în alte safe din regiune.

Urmînd exemplul vecinilor

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Biblioteca din comuna Țepu; raio
nul Tecuci, are peste 30.000 volu
me. In fiecare zi, zeci și zeci de co
lectiviști trec pe aici și împrumută, 
cărți. Pentru a populariza cărțile 
noi se organizează la bibliotecă re
cenzii, prezentări de cărți, seri lite
rare și scurte conferințe pe diferite 
teme. De cînd a început „Luna căr
ții la sate" au fost prezentate re
cenziile a peste 50 volume, printre 
care „Cuscrii" și „Ieșirea din Apo
calips” de Al. Ivan Ghilia, „Moro- 
meții" de Marin Preda și altele. Nu
mărul participanților la aceste re
cenzii și al cititorilor permanenți de 
la începutul anului se ridică la 
peste 2.000.

Printre cei mai frecvenți cititori 
se numără colectiviștii Valeriu Be
jah, Ion Ciorici și Sevastița Mindru*

• Gh. Gheorghiță : File de car
net — De la corespondentul nos
tru la Varșovia (pag. 3-a).

• Sport, (pag. 3-a).

Directivele C.C. al P.M.R.' cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste prevăd ca un o- 
biectiv important pentru întreprin
derile constructoare de mașini, 
modernizarea continuă a parcului 
de mașini și instalații în vederea 
măririi randamentului și îmbună
tățirii calității acestora. Acțiunea 
de modernizare a mașinilor s-a 
bucurat și se bucură de un interes 
mereu crescînd în uzina 
transformîndu-se tot mai 
tr-o acțiune de masă.

întreprinderea noastră 
continuă să fie dotată cu 
agregate moderne, care asigură ri
dicarea necontenită a nivelului teh
nic al producției. Odată cu aceas
ta, pentru a spori continuu pro
ducția și productivitatea muncii, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
își îndreaptă tot mai mult atenția 
spre proiectarea și realizarea în în
tregime a unor agregate și mașini 
dar, mai ales, spre modernizarea 
mașinilor și utilajelor existente a- 
flate îp exploatare, în scopul de a 
le ridica performanțele tehnice.

Alături de proiecțanți și ingineri, 
la, găsirea unor soluții constructive 
și la realizarea unor modernizări la 
mașini, colaborează zeci și zeci de 
muncitori și tehnicieni din secțiile 
prelucrătoare. Ca urmare a acestui 
fapt, în ultimii 5 ani numărul ma
șinilor mai importante modernizate 
în uzină, cu cheltuieli minime, se 
ridică la aproape 500. Anul trecut, 
alături de unele agregate de mare 
randament, proiectate și construite 
în întregime, au fost modernizate 

,și> circa 35 mașini-unelte.
Experiența ne arată că acțiunea 

de modernizare a mașinilor se do
vedește a fi deosebit de ’ eficace. 
Iată cîteva exemple. La un număr 
de 20 strunguri universale, strun
guri revolver sau Carusel, a fost 
introdusă strîngerea pneumatică a 
pieselor. Pe lîngă faptul că s-a înlă
turat efortul fizic aî muncitorilor, 
s-a obținut o scădere a manoperei 
pe fiecare tractor, cu 65 minute. 
Prin adaptarea de capete de găurit 
multiaxe, 5 mașini de găurit au de
venit mașini speciale, productivita
tea lor crescînd de la 50 pînă la 200 
la sută. Un strung universal vechi

Locuințe noi
Pentru. oamenii 

muncii din orașele 
regiunii București 
se construiesc în 
prezent numeroase 
blocuri de locuin
țe moderne. Anul 
trecut, în 
le Giurgiu, 
Măgurele, 
de Vede, Zimnicea 
au fost construite 
blocuri cu peste 
250 de apartamen
te urmînd ca în a- 
cest an numărul 
acestora să se du
bleze. în curînd 
se vor deschide noi 
șantiere pentru con
strucții de locuințe 
la Tr. Măgurele, Că
lărași, Giurgiu, Vi
dele, Lehliu.
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legii me mul ie |
în cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la Consfătuirea pe țară a 

țăranilor colectiviști s-a subliniat că Ministerul Agriculturii, sfaturile populare tre
buie să acorde o mare atenție creării și dezvoltării zonelor legumicole in jurul orașelor 
și centrelor muncitorești pentru a se asigura aprovizionarea cît mai abundentă a popu
lației cu legume proaspete de primăy'âra timpuriu și pînă toamna tirziu, și a 
evita transportul costisitor de la distanțe? La 'consfătuire, numeroși participanți la dis
cuții au arătat ce venituri mari se realizează prin cultura legumelor. ,

In regiunea Banat există în această privință o bună experiență. Aradul, Timișoara 
etc. au în jurul lor multe gospodării colective în care legumicultura a devenit o 
importantă ramură de producție, colectiviștii realizînd pe această cale mari venituri 
bănești. Printre acestea se numără gospodăriile colective din Macea, Dorobanți, Tom- 
natec, Aradu Nou, Lovrin, Ghiroda, Ghiroc și altele. Redăm unele aspecte din expe
riența cîtorva gospodării colective din regiunea Banat în cultivarea legumelor.

________ ■ ,t , . ... .

Organizația de baia in fruntea luptei 
pentru dezvoltarea legumicultura

Ea începutul anului trecut, organizația de 
partid din G.A.C. Macea a analizat posibi
litățile de dezvoltare a unor ramuri de pro
ducție care să ducă la folosirea mai rațio
nală a terenului șl a brațelor de muncă și, 
pe această cale, gospodăria și- colectiviștii 
să realizeze venituri mai mari. Ținînd sea
ma că la noi cultura roșiilor are o veche 
tradiție, organizația de bază a recomandat 
consiliului de conducere să extindă su
prafețele cultivate cu roșii, și îndeosebi cu 
cele din varietăți timpurii.

Cînd adunarea generală a gospodăriei a 
dezbătut planul de producție pe anul trecut, 
unii colectiviști au fost de părere că extin
derea suprafețelor cu roșii timpurii n-ar fi 
chipurile rentabilă, că ele cer un volum prea 
mare de muncă și multă cheltuială. Orga
nizația de partid a trebuit să desfășoare o 
intensă activitate politică pentru lămurirea 
tuturor colectiviștilor asupra avantajelor cul
tivării legumelor. într-o adunare de partid 
deschisă, inginerul agronom Iosif Cora a a- 
rătat, pe bază de calcule, ce mari foloase 
va avea „ .
producția de roșii timpurii. Membrii de 
partid și tovarășii din activul fără de 
partid s-au angajat să depună toate efortu
rile pentru realizarea .planului de cultivare 
a roșiilor și să antreneze la această muncă 
pe toți colectiviștii.

în urma adunării de partid, biroul orga
nizației de bază a inițiat schimburi de expe
riență la gospodăriile colective vecine — Do
robanți și Curtici, care realizaseră în anii 
preoedenți producții și venituri bune din le- 
gumicultură. Colectiviștii noștri au vizitat ră
sadnițele și serele. Agitatorii au popularizat 
metodele folosite’ de vecini în producția le
gumicolă. Treptat, chiar și colectiviștii care 
nu aveau încredere în dezvoltarea acestei 
ramuri, au devenit încrezători în realizarea 
sarcinilor propuse.

După ce toate pregătirile au fost puse la 
punct, organizația de bază, a repartizat 
membrii de partid, agitatorii și tovarășii din 
activul fără de partid în principalele locuri 
de producție. Aceștia au fost în fruntea în
trecerii pentru aplicarea metodelor agroteh
nice înaintate in vederea obținerii de recolte 
mari. încă din toamna anului 1960 se stabi
liseră sarcini pe ..fiecare echipă privind 
transportarea îngrășămintelor și pregătirea 
terenului.

în scopul obținerii unor legume timpurii 
s-a hotărit ca cea mal mare parte din răsa
duri să fie repicate în ghivece nutritive. Dar 
trebuiau făcute milioane de astfel de ghive
ce. In acest scop, era necesară o presă de 
mare randament. Organizația de bază și con
siliul de conducere au inițiat uh concurs 
péntru cea mai bună presă. A fost' acceptat 
modelul propus de comunistul Iosif Șușan, 
realizat cu ajutorul maistrului Șerban Cră
ciun. La atelierele gospodăriei s-au făcut 
mai multe asemenea prese, care au contri
buit la creșterea productivității muncii.

O preocupare deosebită a organizației de 
bază a constituit-o lămurirea colectiviștilor 
că este necesar să se asigure o densitate 
optimă de plante la hectar, că trebuie să se 
execute la timp luorările de întreținere, ciu
pitul, copilitul și cîrnitul, fără de care nu se 
puteau obține producții sporite de roșii tim
purii. Un membru al biroului organizației de 
bază, tov. Petre Redeș, a primit sarcină să 
se ocupe în mod special de sectorul legu
micol.

In lunile aprilie șl mal, organizația de 
bază a desfășurat o susținută muncă politi
că, mobilizînd pe colectiviști la lucru, a or
ganizat demonstrații practice spre a se ară
ta concret cum trebuie făcute lucrările de 
întreținere, cine aplică corect și cine nu ciu
pitul și copilitul roșiilor.

Este știut că la recoltatul roșiilor nu tre
buie pierdută nici o zi, nici o oră. Trebuie 
să culegi și să pregătești repede șl în cele 
mai bune condiții roșiile pentru a fi trans
portate la locul de desfacere. Dacă nu se 
face la timp șl de bună calitate această lu
crare, produsele se depreclază șl în loc de 
cîștig, ai parte de pierderi. De aceea la 16 
iunie, cînd roșiile au început să dea în pîr- 
gă, organizația de partid a mobilizat toate 
forțele.

Aplicîndu-se retribuția suplimentară, potri
vit depășirii producției planificate, mulți co
lectiviști au primit cite 2.000 și 3.000 lei în 
plus.

Organizația de partid se Va strădui să an
treneze pe colectiviști la muncă pentru ca 
în acest an gospodăria noastră să obțină 
rezultate și mal bune.

FRANCISC 8UȘAN
secretar al organizației de bază P.M.R.

G.A.C, MaCea

Pentru 
ducerea și 
vrarea în 
cursul anului 
a unor Canti
tăți sporite de 
legume proas
pete, gospo
dăria colectivă 
din Dorobanți 
și-a aonsiruit o 
seră. De cu
rînd colectivi
știi de aici au 
și început re
coltatul roșiilor. 
Producția este 
toarte-bună.

(Foto !
R. Costin)

Cum cultivăm pătlăgelele roșii
Cultura roșiilor timpurii a fost in

trodusă în gospodăria noastră în 
anul 1952. Rezultatele obținute 
ne-au făcut să extindem an de an 
această cultură ajungînd în 1961 
la 140 ha. Am obținut în medie 
26.361 kg. roșii la hectar, care ne-au 
adus un venit bănesc de 8.400.000 
lei.

De la bun început trebuie să spu
nem că a fost nevoie de multă mun
că și de o temeinică organizare. Am 
repartizat terenul, materialele și ate
lajele în mod egal celor șase bri
găzi. Fiecare brigadă și-a asigurat 
singură răsadurile — cîte 1.120.000 
fire. în cadrul brigăzilor, răsadni
țele și terenul au fost repartizate pe 
echipe spre a se întări simțul de răs
pundere al oamenilor șl a se putea 
face retribuția și dupa producția 
obținută și timpul de livrare.

Experiența noastră arată că obți
nerea unei producții timpurii de 
roșii depinde de asigurarea din vre
me a unor răsaduri de bună cali
tate. Semănatul în răsadniță s-a fă
cut în primele 
iar repicatul 
vece nutritive, 
tat că această
getația în cîmp. Pentru aceasta a 
fost nevoie de 4 milioane ghivece 
nutritive. Ghivecele nutritive au fost 
făcute dintr-un amestec format din 
jumătate mraniță și jumătate pă- 
mînt de pădure, la care s-a adău-

zile ale lui februarie 
l-am făcut în ghi- 
întrucît am consta- 
metodă grăbește ve-

gat o mică cantitate de bălegar pen
tru a se face legarea materialului.

Pentru plantarea în cîmp trebuie 
prins momentul cel mai potrivit. 
Orientîndu-ne după mersul tempe
raturii, noi am plantat răsadurile în 
cîmp în a doua jumătate .’d lunii 
aprilie. Am făcut-o cam'ini'risc căci 
s-ar fi putut să cadă brume tîrzii. 
Dar n-am avut temperaturi. scăzute. 
La plantarea în cîmp s-a avut în 
vedere să se asigure densitatea cea 
mai potrivită. In anii precedenți nu 
se plantau decît 15—18.000 fire de 
roșii la hectar. Adesea, din acestea 
nu rămîneau decît 10.000 fire. în 
1961 s-au asigurat 35.,000 fire la hec
tar ceea ce a influențat în bine pro
ducția la hectar.

După cum se știe, roșiile trebuie 
arăcite — lucrare destul de costi
sitoare. Noi am înlocuit în bună 
parte aracii cu spalier, înfingînd in 
pămînt 
și apoi 
de care 
Această 
prafață

In aceste zile 
lucrează de zor 
sadnițelor. S-a făcut aprovizionarea 
cu cherestea și geamuri iar în ate
liere se confecționează ramele și 
tocurile. Pînă acum s-au și făcut 
răsadnițe care însumează aproape 
1.500 m.p. In serele înmulțitor s-au 
semănat ardei și castraveți.

Sînțem hotărîți ca prin măsurile 
care le luăm acum să obținem și în 
acest an o producție cît mai, timpu
rie de legume îneît gospodăria noas
tră să contribuie la aprovizionarea 
oamenilor muncii și să obținem 
nituri mari.

TRAIAN ANDEA 
președinte 

IOSIF CORA 
ing. agronom G.A.C. Macea

iW>

O ramură de producție deosebit 

de rentabilă

ÄD ftècül aproape 30 de ani de 
atunci... Pe străzile orașelor germane de
filau in pas caden(at, agitind forje șl 
steaguri cu zvastică, „cămășile brune". 
Diversiunile rasiale șl provocările anii» 
comuniste se jineau lanț, servind drept 
pretext pentru instaurarea dictaturii fas
ciste. In cercurile marilor monopoliști, 
bancherii și industriașii se felicitau că au 
găsit soluția ieșirii din criză — să înă
bușe lupta maselor împotriva exploatării 
prin aducerea Iul Hitler la putere. Noul 
cancelar improșca prin difuzoare veninul 
și ura sălbatică a discursurilor sale răc
nite demențial. Șl in toată această af- 
mosleră de teroare se găseau destul In
telectuali, democrați mic-burghezi, oa
meni de bună credință, care stăteau la 
o parte, se procla
mau neutri, deasupra 
politicii șl nutreau 
convingerea — pe 
nimic fundată — că 
n-au motive să se a» 
larmeze, să Intervl» 
nă, că valul va frece, 
că vălmășagul tulbure al evenimentelor 
se va potoli curînd.

In acele zile întunecate, cînd fascis
mul își înălța în Germania umbra mons
truoasă, amenințînd întreaga Europă, și-a 
scris Friedrich Wolff puternica sa dramă 
„Profesorul Mamlock". Iar adaptarea ci
nematografică a piesei — realizată acum 
de fiul dramaturgului, regizorul Konrad 
Wolff — este o stringentă actualitate, 
dacă ne gîndim la recrudescenta nazis
mului în Germania federală, la atacurile 
teroriste ale O.A.S. în Franța și Algeria, 
la prigoana tipic fascistă dezlănțuită în 
Statele Unite împotriva partidului comu
nist. Întregul film este un vehement stri
găt de mînie împotriva terorii fasciste, 
un sever și vibrant avertisment adresat 
tuturor celor care azi încă ■— asemenea 
eroului, eminentul chirurg Mamlock, — 
se leagănă în iluzia că se pot izola, că 
nu e necesar să se amestece în clocotul 
ciocnirilor sociale.

Destinul tragic al profesorului Mamlock, 
teribilele încercări la caré e supus duc 
în mod necesar la o unică concluzie, pe 
care însuși eroul o va rosti în final (deși 
el n-a avut puterea s-o pună în practică, 
doborîf de propria sa orbire în fața 
vieții, ca și de zidul dușmăniei înconju
rătoare) : „E o crimă să nu lupți atunci 
cînd trebuie să lupți". Această chemare 
la luptă deschisă cu fascismul constituie 
axul întregului film. Evoluția, tuturor per
sonajelor este urmărită în raport cu atitu
dinea adoptată în fața evenimentelor po
litice declanșate o dată cu instalarea la 
putere a lui Hitler și a partidului nazist. 
..1 acest sens cea mai înaintată poziție

—--------- O» O

Pe ecranele 
cinematografelor

aparține luptătorilor comuniști, in rîndul 
cărora îl găsim și pe Roll, fiul profesoru
lui Mamlock, poziție sintetizată clar in 
replica muncitorului care discută cu soția 
și fiica Iul Mamlock ! „Nu vrem să-l îm
bunăm pe acești bandiți, vrem să-i dis
trugem”. Edificator este și sinuosul pro
ces de transformare al doctoriței Ruorrf, 
care — după o confruntare dramatică a 
convingerilor ei intime cu realitățile — 
înțelege conținutul abject, antiuman al 
doctrinei naziste — propagate de hit- 
leriști.

Regizorul (cunoscut deja de cinefili da
torită unei alte Valoroase realizări, filmul 
„Stelele“) a transpus pe ecran cu o mare 
forjă de convingere în primul rînd ascu
țimea dezbaterii, tensiunea ideilor care 

formează substanța 
—piesei. Dar densita- 

. tea și bogăția de sen
suri a textului spo
rește prin arta cu care 
Konrad Wollt intre- 

• gește „universul" în
chis al profesorului 

Mamlock. O mare parte a acțiunii se pe
trece și In film In Interiorul confortabil 
al locuin|ei profesorului ; obiectivul cine
matografic iese insă și pe stradă, recons
tituie laconic și exact, din citeva ele- 
mente reprezentative, ambianța social- 
politică a epocii, dinamizînd astfel con
flictul șl dezvoltînd perspectiva asupra 
dramei.

Ajunge să cităm secvența magistrală a 
revelionului, cu care se deschide filmul. 
In timp ce in familia profesorului Mam
lock noul an 1933 este întîmpinat în 
tihnă, cu paharele pline și cu urări de 
prosperitate, care sună îngrozitor de fals 
in lumina istoriei (doar pe masa rotundă 
un pahar rămîne neatins, al lui Roll, care 
îndeplinește o misiune de partid), afară, 
pe stradă, detașamentele 5.A. se dedau 
la atacuri armate împotriva muncitorilor, 
a comuniștilor, vestind începutul „noii 
ordini“ hitleriste. Și multe alte episoade 
(la școală cihd Ruth e victima unei cum
plite dezlănțuiri rasiste, Sau izgonirea lui 
Mamlock de la clinică și întreaga escortă 
cu care e „condus" acasă) sînt rezolvate 
regizoral cu o deosebită măiestrie, toate 
elementele slujind unei patetice și necru
țătoare demascări a fascismului.

Printre calitățile de seamă ale filmului 
— distins anul trecut cu Medalia de Aur 
a Festivalului Cinematografic de la Mos
cova — se cuvine subliniată și contribu
ția remarcabilă a interpreților, in frunte 
cu Wollgang Heinz, care întruchipează 
impresionant dramatica evoluție ă profe
sorului Mamlock.

In MIHAIL LUPU

în gospodărie 
la amenajarea

se 
ră-

ve-

Gospodăria noastră colectivă — din 
comuna Tomnatec — are o suprafa|ă 
de 1500 ha. teren. Noi ne-am îndrep
tat eforturile spre dezvoltarea mai 
multor ramuri de produejie căci astfel 
folosim mai bine posibilitățile gospo
dăriei, contribuim la aprovizionarea 
populației p realizăm venituri sporite. 
Una dintre aceste ramuri este legumi-, 
cultura. Rezultatele objinute arată cil 
este de rentabil să cultivi aceste plante. 
In anul 1961, de pe 60 do ha, cu le
gume, adică de pa 5 la Sută din supra- 
fața arabilă a gospodăriei, noi am ob
ținut 2.524.700 lei, adică 43 la sută din 
totalul veniturilor bănești ale gospo
dăriei.

Firește, un venit atît de mare nu se 
realizează ușor. Cultura legumelor cere 
multă muncă', pricepere și grijă perma
nentă. Dar te răsplătește din plin. De 
aceea noi am ext'ns această cultură, de 
la 20 ha. în anul 1957 la 30 în 1959, iar 
în 1961 la 60 ha. Odată cu creșterea 
suprafejelor s-a realizat o creștere im
portantă atît a producjii'or medii la ha. 
cît și a veniturilor realizate de gospodă
rie. In anul 1959 din sectorul legumicol 
am realizat un venit de 557.500 lei ceea 
ce reprezintă 14 la sută din veniturile 
gospodăriei ; în anul 1960, ca urmare 
a creșterii producției la 'neclar, am rea
lizat 1.143,900 lei, realizînd 24 la sută 
din totalul veniturilor gospodăriei, iar 
anul trecut suma arătată mai sus.

Cultura legumelor, alături de cele
lalte ramuri de producție, a contribuit 
ca gospodăria noastră să realizeze în 
anul 1961 la suta de hectare teren ara
bil un venit bănesc de 446.800 lei. 
Aceasta ne-a ajutat să repartizăm cîte

16 lei pe zi-muncă, în afară’ de cereale 
și alte produse.

Dar péntru ca legumicultura să Con
stituie cu adevărat un izvor de venituri 
se cere ca să se objină o produefie cît 
mal timpurie șl de Cea mal bună call- 
tale. Noi ne-am străduit să facem acest 
lucru. Roșiile, ardeii, varza timpurie 
le-am recoltai foarte devreme. Intre 
21 Iunie și 1 Iulie am valorificat trei 
vagoane roșii.

Pentru a ajunge la rezultatele despre 
cate am vorbit, a trebuit să învingem 
unele greulăjh Pe teritoriul gospodăriei 
nu avem nici o apă curgătoare. Ca să 
Irigăm culturile am săpat pufuri adtnci 
do B—10 metri, pînă la stratul de apă 
.freatică. Apa este 'scoasă cu aju
torul motopompelor. A trebuit sa 
rezolvăm și problema aracilor pentru 
roșii. Nu avem afîta material lemnos. Am 
folosit beje de lloarea-soarelul, legate 
cîte trei. Neavînd de ajuns gunoi do 
grajd pentru amenajarea răsadnițelor, 
am folosit pale și pleavă, cere au fost 
udate cu un amestec de trei părți apă 
și o parte urină de la grajduri.

Rezultatele objinute de noi au făcut 
ca multe alto gospodării să se intere
seze de metodele noastre de muncă. 
Nu de mul! a avut loc la noi un schimb 
de experienfă la care au participai 
peste 100 de colectiviști. Noi ie împăr
tășim cu dragă inimă experiența ciști- 
gală, dorindu-le să ob(ină și ei aseme
nea rezultate 
cu toții la o 
populației cu

pentru a putea contribui 
bună aprovizionare 
legume.

PETRU FENEȘI 
președintele G.A.C. Tomnatec

Premiere cinematografice
Săptămîna aceasta 

intră pe ecrane filmul 
■„Insula" — o producție 
a studiourilor japoneze 
— distins cu Premiul 
de aur la Festivalul ci
nematografic interna
țional de ta Moscova— 
1961. Descriind viața u- 
nei familii dg țărani ja
ponezi pe o insulă, a- 
cest poem cinematogra
fic, fără cuvinte, este

realizat de scenaristul și 
regizorul Kaneto Shin- 
do ; imaginea Kiyoshi 
Ktlroda ■— sugerează 
cît de grea este lupta 
omului muncii pentru 
a smulge bunuri natu
rii în condițiile unei 
societăți potrivnice lui. 

. Filmul cehoslovac 
„Făclii" aduce pe ecran 
un crîmpei din viața și 
activitatea revoluționa-
, —----o»o —  —.

ră a muncitorilor din 
Praga la sfîrșitul seco
lului trecut.
I „Muzicantul orb“ este 
un film creat de stu
dioul ț.Mosfilm", după 
povestirea cu același 
nume de V. Korolenko.

Va rula, de asemenea, 
filmul „Frumoasa Lu
rette", o comedie reali
zată de studioul „Defa"- 
Berlin.

în turneu la

PLOIEȘTl 
„Scînteii"). — 
val secției de 
a teatrului din 
a pregătit de ctitlnd un 
program special In spri
jinul colectivizării agri
culturii. Cu acest pro
gram două echipe de 
adori au prezentat mat

(coresp, 
Colecti- 
estradă 
Ploiești

multe spectacole la că
minele culturale din 
comunele ■ raioanelor 
Rm. Sărat-și Mtzil. In 
fiecare sat, artiștii au 
fost primiți cu căldură 
de către țăranii mun
citori.

De c'iteva zile cele 
două echipe, fiecare 
prezetîtlnd,același pro-

oeo---- ——

sate

gram, au plecat în tur
neu în comunele din 
raionul Ploiești. Pînă 
acum au și fost pre
zentate spectacole la 
căminele culturale din 
Vadul Părului, Albești, 
Ciocani, fn cursul lunii 
februarie vor fi vizita
te toate cele 36 comu
ne din raionul Ploiești.

• Din prelucrările de folclor ale com
pozitorilor noștri — orele 18,35 - II 
o Jurnalul satelor — orele 19,00 — I
• Ansambluri de cîntcce din țări socia
liste — orele 19,00 — II * Ghid muzica) 
— orele 19,40 — II • Tribuna radio — 
orele 20,50 — I • Actualitatea radio — 
orelo 21,00 — li » Pagini din istoria dis
cului — orele 21,30 — I o 
recitalului extraordinar al 
David Oistrah dat în ziua 
rie — orelo 22,00 — Il s 
muzică ușoară — orele 22,30 — i • Con
cert de noapte — orele 23,00 —■

RADIO, luni 5 februarie • Muzică 
simfonică — orele 9,29 — I • Melodii de 
estradă de compozitori din țări socia
liste — orele 10,30 — I • Pagini din ope
ra „Cavaleria rusticană" de Mnscagni — 
orele 11,03 — I • Almanah științific — 
orele 11,30 — I o Muzică din opere co
mice — orele 12,15 — II • Din viața de 
concert a orașului Bacftu — orele 13,25
— II o Muzică populară roinincască —
orele 14,00 — 1 » Pe aripile ' '
— orele 15,30 — II o ’ 
va — orele 16,30 — II

După ewm se vede, cu cît legume
le au fost livrate mai timpuriu, cu 
atîl prețul acordat a fost mai mare.

lucrări ne-au ajutat 
1961 să obținem pri- 
roșii. Iată graficul

La G.A.C. Macea se lucrează do 
tor la confecționarea ghivecelor 
nutritive In care se va face replca
re a răsadurilor de roșii.

araci la distanțe mal mari 
întinzînd între ei o sîrmă 
am legat tulpinele de roșii, 
metodă s-a folosit pe o sli
de 80'ha. ; pe restul supra

feței s-au folosit ca araci materiale 
locale ca tulpini de cînepă și floa- 
rea-soarelui. Comportarea roșiilor 
pe spalier este mult mai bună în- 
trucît sînt mai expuse la soare, ae
rul circulă mai bine și astfel ele se 
coc mai repede.

Folosirea seminței hibride de roșii 
necesită aplicarea a două lucrări de 
bază : copilitul și cțrnitul. Prin 
cîrnit s-a urmărit ca pe fiecare 
plantă să rămînă numai patru in- 
fluorescențe. Copilitul s-a făcut în 
permanență, lăstarii înlăturîndu-se 
cînd aveau 5—8 cm. lungime. Aceste 
lucrări fuseseră învățate în Iarnă la 
cursurile învățămîntului agrozooteh
nic. Unde aceste lucrări au fost a- 
plicate cu conștiinciozitate rezulta
tele au fost foarte bune. Astfel, la 
brigada a IlI-a pînă la 31 iulie s-a 
recoltat 68 la sută din producție, în 
timp ce brigada a Il-a a recoltat nu
mai 45 la sută. O mare atenție s-a 
dat prășitului ori de cîte ori a fost 
nevoie, precum și stropitului împo
triva manei.

Toate aceste 
ca la 20 iunie 
ma recoltă de 
livrărilor recoltei și suma încasată 
(în medie la hectar).

cantitatea valoarea

pînă la 1 iulie 2.225 kg. 20.249 lei
pînă la 15 iulie , 8.914 kg. 50.153 lei
pînă la 1 august 15.006 kg. 64.351 lei
pînă la 11

leiseptembrie. 26.361 kg. 72.174

Livrăm 
primăvara

Fiind așezată în apro
pierea unui mare oraș — 
Aradul — gospodăria 
noastră cultivă legume pe 
suprafețe destul de mari. 
Dar noi ne ocupăm în
deosebi cu cultura legu
melor forțate, adică a le
gumelor care se produc în 
sere și răsadnițe și pot fi 
valorificate foarte de tim
puriu.

Gospodăria noastră are 
trei sere cu o suprafață de 
2.400 m.p. Anul trecut am 
cultivat aci roșii pe care 
le-am livrat în cursul lu
nii aprilie și am obținut 
un venit de 120.000 lei.

Serele fiind construcții 
costisitoare trebuie ast
fel folosite îneît să se 
scoată producție de pe fie
care decimetru pătrat și 
de mai multe ori pe an. 
De aceea noi facem aci 
culturi duble și interca
late. întîi plantăm în seră 
răsaduri de gulioare; cînd 
ele au ajuns destul de 
mari, plantăm și roșiile. 
Cînd tufele de roșii încep 
să se dezvolte, gulioarele 
sînt bune de recoltat. A- 
cum în serele noastre se 
lucrează de zor. Au 
deja repicate 12.000 
de răsad de roșii 
vor fi cultivate aici.

Suprafața serelor
totuși mică. Noi producem 
o mare cantitate de le
gume forțate în răsadnițe.

legume
devreme

Castraveții cultivați pe

CIFRE FAPTE

fost 
fire 

care

Castraveții cultivați pe o 
suprafață de numai 1.800 
m.p. răsadniță ne-au adus 
un venit de 68.000 lei, 
De pe 890 m.p. răsadniță 
am recoltat 140.000 ardei 
iuți prin valorificarea că
rora am realizat 65.900 lei. 
Iată de ce în aceste zile 
la1 noi se lucrează de zor 
la amenajarea de răsadni
țe și la semănatul legu
melor.

De ce este rentabilă cul
tivarea legumelor forțate? 
în primul rînd se asigură 
colectiviștilor de lucru în 
timpul iernii cînd este mai 
puțină muncă; cu chel
tuieli nu prea mari se 
realizează însemnate ve
nituri; gospodăria con
tribuie la aprovizionarea 
populației de la oraș.

în afară de legumele for
țate, gospodăria noastră 
cultivă și în cîmp 
suprafețe cu aceste plan
te. Anul trecut am 
tivat 14 ha. cu roșii, 6 ha. 
ardei, precum și supra
fețe însemnate cu varză 
și altele — în total 
ha. y 
din 
dicat 
cesta mărim suprafața cul
tivată cu legume atît în 
sere și răsadnițe cît și în

mari

cul

40 
Veniturile realizate 
acest sector s-au ri- 
la 725.000 lei. Anul a-

este Cîmp‘

ATANASIE CORNEANU 
șef de echipă — G.A.C.

Aradu Nou

Anul trecut, gospodăria colectivă din comuna 
Satu Mare, raionul Arad, a cultivat 6 ha. cu roșii 
timpurii. Din valorificarea lor pe bază de contract 
a realizat un venit de 72.000 lei la hectar. Calculele 
făcute au arătat că un leu investit în acest sector 
de producție a adus un venit de 7 lei. Toate aces
tea i-au convins pe colectiviștii din comuna Satu 
Mare de avantajele cultivării legumelor timpurii, 
în planul de producție pe 1962 ei au prevăzut să 
cultive 18 ha, cu roșii.

9r
în curînd, la G.A.S. Utviniș, în apropierea 

Aradului, va începe construcția unui mare com
plex de sere unde se vor cultiva legume. La în
călzire vor fi folosiți aburii și apa caldă reziduală 
de la fabricile din Arad.

*
din Lovrin a cultivat în 
ha. cu legume, cu 18 ha.

Gospodăria colectivă 
1961 o suprafață de 74 
mai mult decît în 1959. A crescut simțitor și pro
ducția la hectar. Aceasta a făcut ca veniturile 
bănești din acest sector să fie de 1.264.000 lei, 
față de 700.000 Iei în 1959.

★

De pe o suprafață de 2,708 m.p. răsadnițe în 
care s-au cultivat legume forțate, G.A.C. Ghiroda, 
situată în apropierea orașului Timișoara, a obținut 
în 1961 un venit de 109.288 lei. De aci au fost re
coltate, începînd cu 15—20 martie, 3.572 kg. ardei 
iuți, 4.200 kg. castraveți, 3.934 kg. roșii etc. — în 
total 20.209 kg. legume diferite. Pentru acest 
colectiviștii din Ghiroda măresc suprafețele 
răsadnițe la 5.580 m.p.

*
Zilele acestea, echipele de legumicultori din 

drul G.A.C. Ghiroc lucrează de zor. Pînă acum ei 
au amenajat 2.300 m.p. răsadnițe care au fost în- 
sămînțate în bună parte cu ardei, conopidă, sa
lată, gulioare. Legumele semănate mul de muît 
au șl răsărit, iar cele mai viguroase au fost repi
cate.

an, 
cu

ca-

valsului
Vorbește Mosco- 

. . - -- o Cîntcce de ion
Cfoitoru — orele 17,15 — Ie Lecturi la 
cererea ascultătorilor — orele-18,05 — II

Retransmisia 
violonistului 

de 30 ianua- 
Program do

S-A FURAT O BOMBA : Patria (Bd. 
Magheru, 12—14), București (Bd. 6 Mar
tie, 6), Gh. Doja (Cal. Qrlviței, 80), Alex. 
Sahia (Cal. Văcărești, 21), 23 August (Bd. 
Dimitrov, 11B). PROFESORUL MAM
LOCK : Republica (Bd. Magheru, 2). I. c. 
Frimu (Bd. 6 Martie, 16). MUZICANTUL 
ORB rulează la cinematografele Ma
gheru (Bd. Magheru, 29), Elena Pavel 
(Bd. 6 Martie, 14), Miorița (Cal. Moșilor, 
127). BALADA SIBERIEI rulează la ci
nematograful V. Alecsandri (Str. Grlgo- 
rescu, 24). FACLH — cinemascop : Lu
mina (Bd. 6 Martie, 12). MARINARUL 
ÎNDRĂGOSTIT rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (Cal. . Victoriei, 48). 
DRUMUL SPRE ÎNALTA SOCIETATE : 
Central (Bd. 6 Martie, 2). POVESTE 
DESPRE O FATA : Victoria (Bd. 6 Mar
tie, 7). ALEKSANDR NEVSKI : Tinere
tului (13 Decembrie, 5—7). COADA PRI
VIGHETORII — ANIMALELE ARCTICE — 
JOS DIN PAT — VREAU SA ȘTIU TOT 
Nr. 18 — EL GRECO IN TOLEDO : Tim
puri Noi (Bd. 6 Martie, 18). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII dimineața ru
lează la cinematograful 13 Septembrie 
(Str. Doamnei nr. 9). CAZACII : după- 
amiază - 13 Septembrie (Str. Doamnei 
nr. 9). 1N NOAPTEA SPRE 13 : înfră
țirea între popoare (Bd. Bucureștii- 
Noi), Flacăra (Cal. Dudești, 22). NI) E 
LOC PENTRU ANIMAT.E SĂLBATICE : 
Cultural (Cal. Grlvlțel, 196). Munca (Șos. 
Mlhal Bravu. nr. 221). TOM 'DEGEȚELUL 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(Cal. Grlvlței, 137), Arta (Cal. Călărași. 
153). Volga (Șos. nie Pintille, 01). CÏN- 
TECUL PORUMBIȚEI CENUȘII : 8 Mar
tie (str. Buzești, 9—11). FATA CU CHI
TARA : Grivlța (Piața Iile Plntilte, 2). 
PE URMELE BRACONIERULUI : ru
lează la cinematograful C-tln David 
(Șos. Crîngași. 42). PRIMELE ÎNCER
CĂRI - ambele serii • V. Roaitfl (Bd. 1 
Mal, 57); r.ibertsțll (Str. 11 iunie. 75). 
SECERIȘUL VERDE : Unirea (Bd. 1 Mal 

,143), G Bacovia (Șos. Giulgiului. 3).
ROSEMARIE : T. Vladimirescu (Cal. Du-

clești, 97). SALT SPRE GLORIE : Popu
lar (Str. Mătăsarl, 31). PORTO-FRANCO : 
Moșilor (Cal. Moșilor, 221), ZECE PAȘI 
SPRE RĂSĂRIT rulează la cinematogra
ful Donca Simo (Str. Avrig, 1). PRETU
TINDENI TRĂIESC OAMENI : 16 Fe
bruarie (Bd. 30 Decembrie, 89). CĂLĂTO
RIE PESTE TREI MARI - cinemascop 
— ambele serii : M. Emlnescu (Str. M. 
Eminescu. 127). CER SENIN : Iile Pinti- 
lle (Șos. Colentina, 84). ÏNTÏLNIRE PE 
CABLU : 8 Mai (Str. Lizcanu, 19). DON 
GIOVANNI: Floreasca (Strada G. ,f'i- 
zet). TE IUBESC VIAȚA : rulează !W ' ’- 
nematograful N. Bălcescu (Cal. Rai.: 
151). FLĂCĂRI IN TAIGA : Luceafărul 
(Cal. Rahovei, 118). SOSEȘTE CIRCUL : 
Olga Bancic (Cal. 13 Septembrie nr. 196) 
SOARTA UNUI OM : Drumul serii (Str. 
Drumul serii, 30). BUFONUL REGELUI : 
30 Decembrie (Cal. Ferentari, 86). CAI
DUL rulează la cinematograful Aurel 
Vlalcu (Șos. Cotroceni, 9). COPILUL 
TRUPEI : rulează la cinematograful B. 
Delavrancea (Bd. Libertății, 70—72).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 - Emisiune pentru pio- 
nieri și școlari : „Cine știe să răspun- 
dă ?" 19.40 — Atlas literar : ..BICAZ".

Filmul artistic „CAZUL GI.EI- 
Wliz - o producție a studiourilor Defa 
Berlin. 21,05 — Pagini din creația de ba
let a compozitorilor noștri. 21.45 - Tele- 
sport. In încheiere : ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

șl 8 februarie : Vremea devine schimbă
toare mai ales în vestul țării. Cer va
riabil. Precipitații slabe locale vor că
dea In prima parte a intervalului vint 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
m creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între minus fi ș! plus 4 grade. Izolat mai 
coborîte în Ardeal, iar maximele intre 
minus 2 șl plus 8 grade.
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UM BLOC CU 150 DE
apartamente

V ...a fost dat recent în folosință în 
I orașul- Brașov. La parterul blocului 

au fost amenajate magazine cu pro
duse alimentare, mobilă, textile, 
articole de menaj etc. (De la NICO- 
iao tîiirnie, merceolog).

CANTITĂȚILE DE PRODUSE

de ani, au început tratamentele. (De 
la Vasile Trușcă, activist de partid).

LA.jLGENȚiÂ^J.C^BOCȘA

...sporește cu fiecare zi numărul 
depunăloriiOr, In prima lună a anu
lui, oamenii muncii din Bocșa au 
depus din economiile lor personale 
suma de peste 500.000 lei. (De ia 
ion Rotărestu, muncitor).

COLECTIVIST» DE LA G.A.C.

TELEGRAME EXTERNE

lă PoÎMa

...contractate pentru a fi vînduie 
statului de către colectiviștii din 
Pechea. raionul Galați, sînf mult mai 
mari ca anul trecut. Gospodăria a 
contractat 350 tone floarca-soarelui, 
335 tone grîu, 250 tone 
peste 
porci
.n.ere 
duse, 
vist).

O BRIGADĂ ȘTIINȚIFICĂ

...alcătuită din cadre didact.ce, 
medici, ingineri s-a îniilnit zilele 
trecute cu un grup de colectiviști 
din comuna Brusturi, raionul Tg. 
Neamț. Colectiviștii din L> usturi au 

1 -.discutat cu oaspeții despre căile 
C sporirii producției agricole la hectar 
) și despre, o serie de probleme le- 
( gate de dezvoltarea sectorului zoo- 
i tehnic. Membrii brigăzii au dat 
’ de asemenea răspuns la numeroase 
’ întrebări privind probleme de astro- 
i nomie, originea și evoluția omului 
1 etc. (De la Petre Tărăboanță, colec- 
> tivist).

UN SEMINAR CU

porumb, 
un milion litri lepte, 1500 
grași, 4180 kg. lînë, 4000 kg. 
de albine, precum și alte pro- 
(Da ia Șleian Aiecu, colacii-

DELENH DE JOS
au primit zilele 

de la 
Deleni. 
vizitat 
vecinii 

Brigadierul

I

...raionul Vaslui, 
trecute vizita colectiviștilor 
G.A.C. „1 Mai" din comuna 
Cu acest prilej oaspeții au 
noile construcții realizate de 
lor în ultimii doi ani. 
zootehnic Ion Crăciun le-a împăr
tășit din experiența sa în creșterea 
și îngrășarea animalelor. (De la 
Victor Vaslllu, funcfionar).

ȘAPTE IMPORTANTE MĂSURI
ȚEHNICO-ORGANIZATORICE

Pe pîrtiile de la. Poiana Brașov 
s-au disputat duminică întrecerile 
din ziua a doua a „Cupei Dinamo“ la 
schi fond. La 15 km. bărbați a cîști- 
gat Gh. Cimpoia (Casa Ofițerilor) 
lh 00’50” urmat de dinamovistul Ion 
Rășină lh 
Ofițerilor) 
în proba 
timpul de 
aceeași distanță, a cîștigat Ion Ol- 
teanu (Dinamo) în 44’28”.

Peste 10.000 de spectatori, printre 
ei aflîndu-se numeroși oameni ai 
muncii veniți în excursie din dife
rite orașe ale țării, au asistat la 
concursul de sărituri de la trambu
lină. Pe primul loc s-a clasat Ștefan 
Burețea (Cașa Ofițerilor Brașov) 
urmat de Voinea Florea (Dinamo).

01’17”. Elena Tom (Casa 
a terminat învingătoare 
feminină de 10 km. cu 
48’28”, iar la juniori, pe

...directorii de cămine culturale și 
bibliotecari a avut loc recent în 
cîfeva comune din raionul Cîmpu- 
lung-Möldovenesc. La întocmirea 
programului seminarului s-a ținut 
seama de specificul raionului. S-au 
discutat .problemele popularizării 
cărfii agrozootehnice în sprijinul în- 
vățămîntului agricol de masă. Biblio
tecarii comunali au prezentat cîfeva 
planuri de lectură pentru crescătorii 
de vite, muncitorii de pădure ș.a. 
In cadrul aceluiași seminar au fost 
împărtășite metodele bune de răs- 
pîndire a cărfii folosite de biblio
teca din comuna Breaza. (De la 
Paraschiv Rădulescu, activist de 
partid).

CU CONTRIBUȚIA VOLUNTARĂ

...propuse de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai uzinei „Poiana"- 
Cîmpina, cu prilejul dezbaterii ci
frelor de pian pe anul în curs, au 
și fost aplicate. Intre altele, au fost 
reproiectate matrițele pentru forjare 
în Vederea reducerii adaosurilor de 
prelucrare ; de asemenea, s-a pus 
în funcțiune instalația pentru verifi
carea debitului de apă la elemenții 
de radiator și a fost îmbunătățită 
instalația de spălare pe bandă a 
pieselor. Măsurile aplicate contri
buie la măruea productivității mun
cii, la îmbunătățirea calității lucrări
lor și reducerea prețului de cost. 
(De la Octavian Uîmaru — tehnician)

ÎN PRIMĂ LUNĂ

...a acestui an, ceferiștii de la sec
ția L 13 — Brăila au colectat și au 
trimis oțelăriilor 80 tone de fier 
vechi. Organizînd acțiuni colective 
de sfrîngere a fierului vechi, ei au 
valorificat diverse resturi metalice 
provenite de la materialul rulant și 
de cale, care nu mai puteau fi fo
losite. S-a evidențiat colectivul de 
ceferiști condus de comunistul Ivan 
Jancă. (De la Petrache Anuțolu, 
magazioner)

ÎN STAȚIUNILE
BALNEOCLIMATERICE

Ieri îii reunea Suceava
SUCEAVA. Pe dealurile Zamca și Tă- 

tăruș s-au întrecut 62 de sportivi în 
cadrul etapei orășenești a campionatu
lui republican de schi. Printre cei clasați 
pe primele locuri la juniori se află : 
Mihai Drob și Vasile Cazac, iar la se
niori C. Vasile de la asociația „Cons
tructorul”.

Pe patinoarul asociației Voința din 
localitate s-au întîlnit la hochei echi
pele Meialul-Rădăuji și 
ceava. Hocneiștii din Rădăuți au cîșfi- 
gaf întîlnirea cu scorul de 11—1.

VATRA DORNEI. Pe pîrtiile de schi 
de pe muntele Negru au luat startul la 
probele alpine și nordice în cadrul 
concursului regional Cupa Domelor 80 
de schiori din orașele Botoșani, Rădăuți, 
Suceava și Vatra Dornei. Concursul a 
fost cîștigat de sportivii din Vatra Dor
nei care au ocupat primele locuri 
majoritatea probelor.

CÎMPULUNG MOLDOVENESC. Și 
au avut loc ieri concursuri de schi, 
pice și șah. La popicăria asociației 
Fulgerul s-au întrecut echipele Fulgerul 
Cîmpulung Moldovenesc cu echipa 
muncitorilor forestieri din Moldovița.

Pentru faza regională s-a calificat 
echipa Fulgerul II din localitate.

In întrecerile și concursurile sportive 
care au avut loc ieri în orașele și sa
tele sucevene au participat pesfe 5000 
ds tineri sportivi.

Dinamo-Su-

aici
po-

A CETĂȚENILOR

i

.„în cartierul țpuncilore?: Păcurari 
dfrl orașul Cîmpina s-a construit Un 
local nou de școală. Aurica Chelaru, 
Ion Chelaru, Ion Ungureanu șl alfil 
au efectuat numeroase ore de mun
că patriotică la ridicarea
dată în folosință de curînd. (De 
Constantin Vasile, muncitor).

O SECȚIE DE GERIATRIE

clădirii
la

Cinci minute de gimnastică

I.a uzinele textile „30 Decembrie"-Arad, în timpul pauzei de gim
nastică.

.măsurilor de., „austeritate'' 
în economia Analiei

LONDRA 4 (Agerpres). — „Marea 
Britanic va ajunge unsul bolnav al Eu
ropei, dacă politica guvernului de ia 
Londra va rămînâyla fel de iipslfă de 
claritate șl de rigidă" — scrie într-un 
editorial economic săptămî'nalul „TIME 
AND TIDE". Revista scoate în evidență 
efectele cu iotul negative pe care le 
au asupra economiei britanice măsurile 
de „austeritate” adoplate de guvernul 
conservator. „De ani de zile, guvernul 
a condamnat țara la stagnare indus
trială și nici acum nu învață de pe 
urma acestor greșeli. Ceea ce este mai

T>

rău este că so pare că cercurile con
ducătoare nici nu-șl dau seama măcar 
că duc o politică greșiiă... In schimb, 
guvernul conservator de la Londra, 
arată revista, s-a înglodat - înfr-o poli
tică dezastruos de greșită...".

LONDRA 4 (Agerpres). —
Patronii unei mari uzine metalurgice 

din localitatea Ebbw Vale, regiunea 
Monmouthshire, au anunțat că la 1 a* 
prilie vor concedia 1500 de muncitori. 
Ei au hoiărît această concediere, ma
sivă sub pretextul că uzina este „ne
rentabilă".

Acțiuni în Japonia împotriva scumpetei
TOKIÖ 4 (Agerpres). — 

Asociația japoneză a gos
podinelor, lăcînd parte din 
Consiliul general al sindi
catelor din Japonia, a ce
rut guvernului să ia mă
suri urgente pentru opri-

rea creșterii scumpetei în 
(ară.

Asociația a cerut, de a- 
semenea, reducerea impo
zitelor și neadmiterea ma
jorării 
pentru 
nale,

continue a taxelor 
serviciile comu- 

electricifate, gaz, 
—O® O------------

vz

apă, renunțarea la spori
rea continuă a taxelor la. 
transportul urban și trans
portul feroviar. Aceste re
vendicări fac parte din Io-
zincilé „ofensivei de pri-’■'? 
măvară" a oamenilor mun- 7 
cil ■ japonezi.

•■fr

! ...a luat ființă pe lîngă Spitalul 
de adulfi din orașul Rm. Vîlcea. 
Zilele acestea noua secfle șl-a în
ceput activitatea. Un număr de ce
tățeni, care au depășit vîrsta de 60

...Herculane, Slănic Moldova, Olă- 
nești, Tușnad și altele au plecat 
pehfru a-și petrece concediul de 
odihnă, peste douăzeci de munci
tori constructori de pe șantierul 
Brazi. Printre aceștia se numără 
fruntașii în producție Paul Florescu 
— săpător. Nicolae Tudose — dul
gher, Mihai Dobrescu — maistru 
beionist.

Zilnic sosesc pe adresa sindicatu
lui întreprinderii noastre scrisori de 
la muncitorii aflați în stațiuni, prin 
care aceștia își exprimă mulțumirile 
pentru condițiile bune de odihnă șl 
tratament. (De la Dan Comănescu, 
tehnician).

CUI» PENTRU CADRELE DIN GOSPODĂRIILE COLECTIVE

DEVA (coresp. „Scînteii“). — Zi
lele trecute s-a deschis la Geoa- 
giu, raionul Orăștie, un ciclu de 
cursuri pentru cadrele din gospo
dăriile colective și aparatul sfaturilor 
populare comunale.

La aceste cursuri, cu o durată de 
3 piuă la 10 zile, vor participa peste 
1000 de oameni. Printre participanți 
se numără brigadieri zootehnici, le
gumicultori și crescători de păsări, 
ingineri și tehnicieni zootehnici din 
gospodăriile colective și gospodăriile 
de stat ale regiunii Hunedoara pre
cum și un mare număr de președinți 
și secretari de sfaturi populare co
munale.

*
.'GALAȚI (coresp. „Scînteii"). —Din 

inițiativa Comitetului raional de

partid Bujor s-a organizat de cu
rînd un curs cu președinții, briga
dierii, șefii de echipă și crescă
tori de animale din gospodă
riile agricole colective din raion. La 
acest curs participă aproape 800 ca
dre din cele 55 gospodării colective.

Expunerile, care sînt făcute de in
gineri, tehnicieni, se țin pe ramuri 
de producție — cultura cerealelor, 
zootehnie, legumicultură, pomiviti- 
cultură etc. In program sînt prevă
zute teme ca organizarea muncii în 
brigadă, retribuția după producție, 
cum se pot obține 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar în condiții de 
neirigare etc.

Lecțiile teoretice sînt împletite cu 
practica, care se face în casa la
borator special amenajată.

T. NISTOR

Echipa feminină de baschet Che
mie Halle (R. D. Germana) și-a în
cheiat turneul în țara noastră lucind 
ieri cu Rapid Bucuroșii. Baschetba
listele noastre au obținut victoria 
cu scorul de 68—52. în fotografie: 
o fază de la unul din meciurile dis
putate.

— Dragi tovarăși, începem exer
cițiile de gimnastică. Vă rugăm să 
deschideți larg ferestrele...

Și crainicul de la stația de am
plificare — care acum nu este al
tul decît metodistul de gimnastică 
în producție — reamintește 
scurt primul exercițiu...

Așa începe în fiecare zi progra
mul de gimnastică în producție la 
Combinatul Poligrafic „Casa Scîn- 
teiiu-București. Timp de 5 minute, 
mii de muncitori și muncitoare dtn 
diferite secții ale combinatului exe
cută diferitele exerciții.

...S-au împlinit 5 ani de cînd a fost 
introdusă în țara noastră gimnasti
ca în producțip, Această activitate 
constă în practicarea organi
zată, la locul de producție, a 
unor exerciții fizice selecționate co
respunzător specificului activității 
productive. Gimnastica în produc
ție se practică sub formele : gim
nastica de angrenare (la începutul 
programului de muncă), pauza de 
gimnastică (în timpul producției) 
și exerciții corective (compensato
rii) practicate individual.

Experiența acumulată și cercetă
rile efectuate în acest domeniu în 
țara noastră au scos în evidență u- 
tilitatea acestei activități, care a 
luat o mare răspîndire în mai toate 
ramurile de producție. Astăzi, gim
nastica în producție este practicată 
de peste 210.000 muncitori (din Cir
ca 670 unități).

In general, în întreprinderi și in
stituții s-a înțeles importanța gim
nasticii în producție, rolul acesteia, 
creîndu-se condiții organizatorice și 
materiale necesare. Așa, spre exem
plu, la Uzinele de utilaj chimic 
și petrolier din Capitală, conduce
rea uzinei a studiat posibilitatea 
unei cît mai bune organizări a gim
nasticii în producție, în așa fel In
cit să i se asigure un caracter știin
țific, integrînd-o în programul zilei 
de muncă. La uzinele textile „30 
Decembrie" din Arad, peste 900 de 
muncitori și funcționari — din sec
toarele năvădit, bobinaj, adminis
trativ, control de calitate etc. — 
participă zilnic la exercițiile de gim
nastică. De menționat că aci, la al
cătuirea programului au colaborat 
și o serie de antrenori de sport 
salariait ai asociației sportive. Și în 
alte întreprinderi există preocupa
re față de introducerea și extinde
rea gimnasticii: la „Tricotajul 
roșu"-București, Filatura de in șt 
cînepă Fălticeni, „Flacăra Roșie"-Si- 
biu, „Flacăra"-Ploiești etc.

Totuși, în introducerea gimnasti
cii în producție se manifestă

NOTE

o® o-

Modernizarea mașinilor și utilajelor, 
rezervă de sporire a producției
(Urmare din pag. I-a) 

organizată. Pentru coordonarea a- 
cestei activități, în uzina noastră a 
luat ființă, un colectiv format din 
tehnologul-șef, mecanicul-șef, șeful 
serviciului de proiectări mașini și 
agregate etc. După un studiu atent 
al tuturor posibilităților și după 
calculele tehnico-economice făcute, 
acest colectiv lucrează în prezent la 
def’nițivarea planului de moderni
za pe -anul 1962. Prevederile aces
tui plan se bazează nu numai pe 
propunerile făcute de conducerile 
sectoarelor și serviciilor tehnice ; 
planul cuprinde și multe din propu
nerile făcute de muncitori, tehni
cieni și ingineri cu prilejul dezba
terilor cifrelor de plan pe acest an. 
In total în acest an vor fi modifi
cate 61 mașini. Dintre acestea, 37 
de modernizări sînt propuse de 
muncitori și tehnicieni. Astfel, la 19 
mașini se vor realiza în prima etapă 
strîngeri pneumatice. Se are în ve
dere, bunăoară, propunerea munci
torului îlie Constantin de la atelie
rul de automate, care a cerut echi
parea cu strîngere pneumatică a 5 
mașini de filetat, modernizare care 
aduce după sine o creștere a pro
ductivității muncii cu circa 12 la 
sută. Tehnicianul loan Stoian a 
venit cu ideea - și propunerea lui 
a fost acceptată — de a se trans
forma o mașină veche de rectifi
cat caneluri în mașină specială de

ascuțit broșe de tras. Economia 
antecalculată ce se va realiza lu
nar va fi de circa 2.000 lei, elimi- 
nîndu-se transportul breșelor pen
tru ascuțit la sculărie. Aceste pro
puneri, precum și , multe altele, ara
tă cît de utilă este în munca noas
tră, a celor din sectoarele de con
cepție, colaborarea strînsă cu mun
citorii și tehnicienii secțiilor de fa
bricație.

Trebuie să menționăm totodată 
preocuparea atentă, munca entu
ziastă a unor proiectanți și tehni
cieni — Artemie Dambuțchi, Aurel 
Tîrziu, de la serviciul tehnologic, in
ginerul Mihai Mihăilescu, de la 
proiectări mașini și agregate, și alții 
— care caută soluții constructive și 
modificări dintre cele mai eficace.

Modernizarea mașinilor și utila
jelor stă permanent în centrul a- 
tenției serviciilor de concepție. îm
preună cu inginerii și tehnicienii de 
la serviciul mecanicului șef, cu co
lectivul de sculeri al uzinei, vom 
proiecta și realiza un volum 
cît mai' mare de modernizări de 
mașini, deoarece aceasta este una 
din căile introducerii tehnicii noi, 
un mijloc important de îndepli
nire cu succes a planului de pro
ducție pe 1962. Vom căuta ca la 
fiecare mașină, modernizarea să fie 
justificată din punct de vedere e- 
conomic, în așa fel îneît cu cheltu
ieli minime să obținem sporuri 
mari de producție.

pe

ritm scăzut, ceea ce face ca această 
: activitate să nu se extindă.

în unele întreprinderi conducerile 
administrative nu introduc gimnas
tica fiindcă... nu sînt condiții, deși 
asemenea condiții există și nu cer 
nici un fel de amenajări. Alteori se 
merge pînă acolo îneît se inter
zice chiar desfășurarea ei, cu toate 

: că salariații doresc să continue 
practicarea exercițiilor fizice. (Fa
brica de reloh-București, „Elec- 

: tronica". întreprinderea „Ascenso- 
, nil", „Tehnica Nouă"). Nu-s de loc 

puține cazurile cînd intervin... 
compromisurile. La Fabrica de 

■ confecții și tricotaje-București, de 
pildă, S-a aprobat introducerea 
gimnasticii de angrenare, deși, după 

'■ specificul producției, este necesară 
, pauza de gimnastică.

Nu-i mai puțin ■ adevărat înșă că 
asociațiile sportive, care în fapt tre
buie să inițieze și să organizeze 
gimnastica în producție, nu acordă 
acestei probleme importanța cuve
nită. Consiliile U.C.F.S. regionale, 
raionale, cluburile sportive orășe
nești Se mulțumesc să se ocupe ele 

! însele, în măsura în care o fac, de 
introducerea acestei forme a gim
nasticii în întreprinderi, în loc să 
ia măsurile necesare de instruire 
temeinică a consiliilor asociațiilor 
sportive.

Pentru extinderea gimnasticii în 
producție sînt necesare mai multă 
îndrumare și control din partea fo
rurilor competente. Trebuie să se a- 
sigure un caracter științific acestei 
activități prin delegarea de către or
ganele locale U.C.F.S., în colaborare 
cu secțiunile de învățămînt și cul
tură și sanitare, a unor profesori de 
educație fizică și medici care să răs
pundă pe linie obștească de gim
nastica în producție. Ar fi bine ca 
Institutul de cultură fizică să se 
preocupe mai mult de probleme- 

' le gimnasticii în producție, atît în 
programa de studii, cît și în cadrul 
practicii în producție a studenților.

Gimnastica țn producție, care se 
bucură de prețuire din partea oa
menilor muncii, poate deveni în 
scurt timp o ramură importantă 
a educației fizice de masă în țara 
noastră.

Prof. E. CHERTEȘ

un

R ecoreSaarî si...
mo”. Numai că și 
această dată unii atleți 
s-au remarcat prin... ab
sență. E vorba în 
mul rînd de atleții 
bului Metalul.

Nesportivă ni s-a 
rut apoi atitudinea 
nor aruncători de greu
tate care, spre a nu li 
se trece în foaia de 
concurs rezultatele sla
be, depășeau intențio
nat prin față cercul de 
aruncări. Gh. Buliga a 
fost „sfătuit“ să proce
deze astfel chiar de an
trenorul său...

nu-
re-

în primul lor concurs 
din acest an, disputat 
în sala Floreasca II, 
atletele și atleții juniori 
au îmbunătățit 
meroase recorduri
publicans de sală. Vio
rel Suciu (Iași) 
niori categoria 15—16 
ani — a alergat 55 m. 
garduri în 8 secunde ; 
Margareta Costin (O- 
radea) a parcurs 40 m. 
garduri în 6,4 sec. La 
lungime, M. Calnicov 
(București) a sărit 7,10 
m. în proba de 50 m. 
plat, doi concurenți (S.

ju-

Altenliu din București și 
N. Tothpall din Tg. 
Mureș) au alergat 6 se
cunde.

Mulți din cei circa 
300 concurenți prezenți 
la start n-au fost însă 
la înălțimea așteptări
lor la probele de con
trol. Alții, spre a nu se 
face de... rușine, au 
preferat să absenteze. 
Așa au procedat spor
tivi din Ploiești, Brașov. 
Constanta.

Ieri, în aceeași sală 
— o nouă întîlnire a 
atleților. Competiția do
tată cu „Cupa Dina

de

prl- 
clu-

pâ- 
u-

I. D.

După tranzacția anglö-vesf-germanä

Decepție in presa britanică
LONDRA 4 (Agerpres). — „Spe

ranțele în obținerea de mari co
menzi militare din partea Germa
niei occidentale spre a compensa 
cheltuielile de întreținere a arma
tei britanice pe Rhin, care se ridică 
anual la suma de 70 milioane lire 
sterline, s-au prăbușit", scrie ziarul 
englez „Daily Express“, relatînd că 
comitetul experților anglo-vest-ger- 
mani, creat pentru examinarea pro
blemei plasării de comenzi militare

ale R.F.G. în Anglia, și-a încheiat 
lucrările. Potrivit ziarului, comen
zile militare ale Germaniei occidep- 
tale pentru industria de război din' ■ ■ 
Anglia nu vor depăși, probabil, în = 
viitorii doi ani 24 milioane lire ster- - 
line. • -

„Daily Express“ amintește că în - 
timpul tratativelor lui Macmillan cu. 
Adenauer la Bonn, primului ministru 
englez i s-au promis comenzi „pen
tru o sumă mult mai mare“.

Șapt» sute de mineri din TARN au demonstrat pe străzile Decaze* 
vllle-ulul, In semn de solidaritate cu greviștii din acest oraș.

■----- —.....-O® O."

Uneltirile reacțiunii grecești împotriva E.D,A.
ATENA 4 (Agerpres). — TASS : 

Reacțiunea greacă, se pregătește să 
dea o lovitură partidului Uniunea 
Democrată de Stingă (E.D.A.). După 
cum relatează ziarul „Avghi", depu
tatul Farmakis, din partea partidu
lui guvernamental — Uniunea na
țională radicală (E.R.E.) — conducă
torul organizației neofasciste „Tine- 
rii'greci“, a cerut, în aplauzele depu- 
taților guvernamentali și ale 'mem
brilor cabinetului, interzicerea E.D.A. 
„Trebuie găsit mijlocul pentru ca a- 
cest partid să nu mai participe la

==?•'-. ' =====»»*=-■ =■ . < ==

viața politică a Greciei", a declamat, 
acest neofascist. După cum arătă 
ziarul, deputății E.D.A. au răspunti 
cererii lui Farmakis, strigînd „Fas--.■[ 
cismul nu va trece în Grecia".

Unul din conducătorii E.D.A., Pa» iȘ 
padimitriu, a făcut cunoscut, în a- 
ceeași ședință a parlamentului, că 
la Kavalla, pe casele simpatizanților'' ’ 
E.D.A., au apărut afișe în care șe .... 
cere exterminarea acestora ca „duș- ““ 
mani ai națiunii“. Papadimitriu a 
protestat .energic împotriva acestor 
„prpeedee hitleriste“.

IN CÏTEVA RINDURI

Pe inginerul Jan Wyrzkowski 
cunoscut într-o localitate aflată 
Glokow și Lubin. Pe terenul acela se 
făceau în urmă cu doi ani intense 
sondaje. Se căuta cupru. Sondorii, 
oameni dîrzi, sfredeleau de zor pă- 
mlntul stîncos. Geologii, inginerii de 
mine au examinat terenul centime
tru cu centimetru. Dar cuprul nu se 
arăta. Mulți s-au îndoit atunci de exi
stența minereului în acele locuri. 
Tînărul inginer Wyrzkowski credea 
însă cu tărie că se va descoperi pină 
la urmă.

— Nu sînt geolog, spunea el, ci 
miner. M-am născut într-o familie de 
mineri și cunosc pămîntul. Să săpăm 
mai spre sud de minele de cupru de 
la Boleslawiec. Multe indicii ne arată 
că vom da de o mare vînă de cu
pru.

— N-avem ce căuta acolo, pe dea
lul stîncos, răspundeau unii.

— Tocmai acolo îl vom găsi...
Au fost forate 3 orificii, dar 

prul tot nu apărea. Au fost momente 
grele atunci: oare truda va fi pînă 
la urmă zadarnică? Fiecare orificiu 
costa mulți zloți.

Noile mine de cupru

l-am 
între

cu-

cupru decît astăzi. O altă uzină ce 
va lua ființă aci va da o producție 
întreită față de uzina de la Legnica, 
apoi se vor construi o fabrică pentru 
piese de schimb, o instalație de ilo- 
tație...

Pe șantier compresoarele lucrează 
fără încetare. Munca nu e ușoară. 
Oameni și mașini se luptă cu stînca. 
Au trecut de mult de 150 metri adîn- 
cime. Acum se fac tot felul de armă
turi pentru întărirea rezistenței la 
presiuni. Frontul lucrărilor s-a lărgit

de economie a'oțelului" a găsit un ■ 
sprijin temeinic din partea organiza- ' 
țiilor de partid. Mișcarea aceasta sé ; 
extinde acum în întreaga țară.

A

In lumea electronicii

De la corespondentul 
nostru la Varșovia

Cea de-a 56-a ediție a campiona
telor europene de patinaj viteză a 
luat sfîrșit duminică pe stadionul 
„Bislet" din Oslo cu un frumos 
succes al sportivilor sovietici care 
au cucerit 4 medalii de aur. După 
Evghenie Grișin, învingător în pro
ba de 500 m. cu timpul de 40”7/10, 
alți doi patinatori sovietici au obți
nut victoria : R. Merkulov la 5000 m. 
și Boris Stenin la 1500 m. Proba de 
10.000 m. a revenit norvegianului K. 
Johanessen în 16'57"9/10.

Titlul de campion 
solut a fost obținut 
kulov (U.R.S.S.).

★
S-au tras la sorți

nală ale „Cupei campionilor euro
peni", la baschet. în competiția fe
minină echipa Rapid București va 
întîlnl echipa Daugava Riga. Pri
mul joc se va disputa la Riga.

★

într-un meci de rubgy contînd 
pentru „Turneul celor 5 națiuni", la

Cardiff, echipa Scoției _a învins cu 
scorul de 8—3 ........... 'echipa Țârii Galilor. 

★
fotbal Dozsa Buda- 
Ostrava (R. S. Ceho- 
se aflâ în turneu în

Echipele de 
pesta Și Banik 
slovacă) care 
Cuba s-au întîlnit într-un joc demon
strativ la Havana. Meciul s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate : 
4—4.

și cu alte pufuri. In 1963 se va ajunge 
din plin la zăcămîntu] de cupru.

— Peste cîfiva ani, prin 1967, Po
lonia va deveni una din țările euro
pene cu o producție mare de cupru, 
mi-a spus inginerul Wyrzkowski. în 
privirile Iui am deslușit entuziasmul 
dar și mîndrla pentru sarcina de 
cinste care i s-a încredințat: condu
cerea lucrărilor pentru a smulge 
solului această mare bogăție.

„Case de economie
a ofelului"

Dacă

sub-

Acum cîteva luni, o brigadă

(Agerpres)

european 
de Robert

ab- 
Mer-

sferturile de fi-

PRONOSPORT
Concursul nr. 5 din 4

Lokomotiv Sofia —
Cerno More Varna 

Botev Plovdiv —
Spartak Pleven 

Spartak Varna —
I.ovskl Sofia 

Milan — intornazlonalo 
Torino — Juventus 
Florentina — Catania 
Palermo — Sampdoria 
Bologna — Spal 
Roma — Lanerossi 
Atalanta — Lecco 
Udinese — Venezia 
Padova — Mantova

februarie a. c.
Teren urnă

. a
muncii socialiste de la Întreprinderile 
de reparații auto din Poznan, răspun- • 
zînd chemării lansate de „Gazeta Poz- 
nanska", a inițiat înființarea unor 
„Case de economie a oțelului".

Brigada numără doar nouă oameni, 
dar la Casa de Economie a oțelului 
ea a înscris în cîteva luni peste o 
tonă și jumătate de oțel. Exemplu) 
lor a fost însuflețltor. Acțiunea de 
înființare a unor asemenea „case“ s-a 
răspîndit repede. Multe mii de. tone 
de oțel, precum șl alte mii de kg. de

Martie 1957: emoție. S-a rupt capul 
sapei de foraj. în lava răcită s-au 
găsit boabe de minereu de cupru. 
Cercetările au continuat apoi febril. 
Rezultatul : s-a stabilit că în acele 
locuri se află cele mai întinse zăcă
minte de cupru din Europa,
dintr-un metru cub de stîncă se 
pot obține 10 kg. de cupru curat, 
merită să se construiască mine, au 
spus atunci specialiștii.

Cuprul este o materie primă de 
deosebită importanță. Actualmente, 
în R. P. Polonă, doar Ï/3 din nevoile 
de cupru ale tării este satisfăcută din 
producția proprie.

Pe terenul de experiență al noului 
bazin a apărut primul turn al minei 
de cupru. Aceasta a fost doar înce
putul. Planurile sînt Îndrăznețe. Pe metale neferoase au și fost economi- 
imensul bazin de cupru de la Lubin, 
se prevede construirea a cinci mari 
mine Două mici șl neînsemnate așe
zări vor deveni orașe cu multe mii 
de locuitori. Se vor dezvolta șl alte 
orașe din- apropierea bazinului Ac
tuala uzină de cupru de la Leg
nica va produce de 4 ori mai mult

stie în fabricile din întregul voievo
dat. Numai la marile uzine „H. 
Cegielski", în urma Inițierii unui con
curs de raționalizări, a fost realizată 
o economie de oțel în valoare de 
circa 500.000 zloți.

Acțiunea de înființare a „Caselor

In mal 1959, la Wroclaw s-a năs- 
cut cea mai tînără dintre industriile 
orașului — electronica.

începutul a fost modest. întreprin
derile „Elwro" fabricau doar canale 
pentru televizoare. Azi, 700 de se
lectoare părăsesc zilnic banda de mon- • 
tare. Dar fabrica și-a propus ca țel -, 
automatizarea. Un colectiv de 250 de 
ingineri și tehnicieni, de diferite spe- ' ■ 
cialități, lucrează cu elan.

Prima instalație, pentru teleghida
rea^ frezelor, a fost instalată. ,,Mrow- ' ' 
ka" (Furnica) este un dispozitiv elec-" 
tronic care, atașat la freză, îi diri
jează automat mișcările în conformi- ' 
täte cu programul dat. „Ordinele" sînt' " 
perforate pe o bandă de hîrtie, apoi ■ 
sînt introduse în „Mrowka", care „ci- "■ 
tește" programul și îl transpune în 

. impulsiuni electrice ce dirijează fre- 
za. Frezorul instalează doar piesa,' 
apasă pe un buton și o desface după 
ce operația a fost îndeplinită.

Colectivul de constructori a mai “ 
realizat mașina de calculat „Odra 
1001" — apoi „Odra 1002“, aceasta ” 
din urmă pe bază de tranzistori (ca- 
pacitatea de memorizare: 4096 cu- 
vinte; viteza de acțiune: pînă la 1000 
semne pe secundă). Principala sar
cină a „Odrei 1002“ este de a co-, 
manda procesele tehnologice, dar ea 
poate ii folosită și în birourile de ~ 
studii, în administrație etc. Expert- - 
ențele au fost încununate de ' succes. 
„Odra 1002“ este produsă azi în se- - 
rie. v -O

„Elwro“ este o întreprindere tî
nără, dar și colectivul ei este tînăț. S 
(vîrsta lui medie nu depășește 26 ani). T

Andrzej Nizankowșki, constructor 
șef al întreprinderii, spune adesea:.^-, 
„Ceea ce caracterizează colectivul.: 
nostru este entuziasmul. Ne-am an
gajat să fim printre primii care să In-. . 
troducem automatizarea șl astfel să 
contribuim la avîntul și progresul 
tehnic care ușurează munca omuluT " 
și contribuie la o viață din ce în ce 
mai bună.

GH. GHEORGHIȚA
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Adunarea Națională Generală de la Havana

O puternică manifestare a voinței
Afocams smt tsotàofi să scuture
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ŒŒ3

rommo-sovi etice
La ambasada U.R.S.S. din Bucu

rești a avut loc o întîlnire priete
nească cu ocazia celei de-a 14-a ani
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Romînă.

Au participat Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.M.R., C. Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R.,

întregului popor cuban
boicotului economic, al activității 
subversive și agresiunii armate au 
încercat să frîngă spiritul ei, să în
genuncheze Cuba. La cea de-a optazi solemnă în

locală) la Ha- conferință consultativă de la Punta 
de-a doua A-

HAVANA 4 (Agerpres). — N. Ci- 
ghir, corespondentul agenției TASS 
transmite :

4 februarie este o 
Cuba. La ora 15 (ora 
vana se deschide cea
dunăre Națională Generală a po
porului Cubei.

Au trecut aproape 18 luni de la 
adoptarea primei declarații de la 
Havana Aceasta a fost o perioadă 
de traducere neclintită în viață a 
principiilor ei, de adîncire și dez
voltare a revoluției socialiste în 
Cuba. în acest răstimp, Cuba revo
luționară a dat lovituri zdrobitoare 
planurilor celor care cu ajutorul

del Este a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai țărilor membre ale O.S.A., 
care și-a încheiat lucrările zilele a- 
cestea, S.U.A. au • pus la cale un 
nou complot. Cu o majoritate mi
nimă de voturi ele au reușit să im
pună hotărîri ostile Cubei și tuturor 
popoarelor latino-americane.

Astăzi Cuba răspunde la această 
nouă manevră a imperialismului a- 
merican și a marionetelor lui.

Cubanii s-au pregătit pentru cea

La Pentagon se urzesc noi
NEW YORK 4 (Agerpres). — Re- 

lâtînd despre consfătuirea conducă
torilor Pentagonului cu comandanți 
ai flotei americane, agenția Asso
ciated Press o pune în legătură cu 
planurile americane îndreptate îm
potriva Cubei revoluționare.

După cum arată agenția, se pre-

planuri...
efectivului forțelor 

.A. în zona Mării Ca-
vede sporirea 
navale ale S.U 
raibilor. Cele mai moderne și mai 
mari portavioane ale flotei mariti
me militare ale S.U.A. — „Enter
prise” și „Constellation“ — se în
dreaptă spre zona Mării Caraibilor 
pentru o „navigație de probă“.

„Al 14-lea vot“ a stîrnit indignare în Uruguay
MONTEVIDEO 4

E. Elșov, corespondentul agenției 
TASS transmite :

Cel de-al 14-lea vot — votul hotă- 
rîtor, „salvator”, depus la conferința 
de la Punta deli Este în favoarea re
zoluției care recomandă Consiliului 
O.S.A. să excludă Cuba din sistemul 
interamerican, aparține delegației 
uruguayene. Poziția acesteia a stîr
nit indignarea generală. în capitală 
și în alte orașe din țară au loc zilnic 
mitinguri și demonstrații de protest. 
După cum au declaYàt reprezentanții

(Agerpres). a muncitorilor din 
răspuns la acțiunea 
O.S.A., organizația,

de-a doua Adunare Națională Ge
nerală ca pentru o sărbătoare a în
tregului popor. Havana — capitala 
țării — s-a transformat literalmen
te. Pretutindeni filfîie drapelele de 
stat ale Cubei și țărilor prietene cu 
aceasta, se văd panouri cu chemări 
și lozinci de luptă.

„Patria ne cheamă ! Toți în Piața 
Revoluției „José Marti” — la această 
chemare au răspuns ca unul singur 
patrioții cubani. De dimineață la 
Havana domnește o mare animație. 
S-ar părea că întreaga Cubă se a- 
dună în cea mai mare piață din ca
pitală.

Numai la Havana sînt un milion 
de locuitori. Și este greu de spus 
cîte sute de mii de cubani au venit 
în capitală din provincii. în Piața 
Revoluției au mai avut, loc mani
festări revoluționare la care au par
ticipat un milion și jumătate de oa
meni ai muncii. Cu prilejul festivi
tăților de duminică, piața a fost 
lărgită. Toți pot participa pentru a 
exprima voința poporului.

Alături de Cuba, popoarele tu
turor țărilor latino-americane dau 
o ripostă hotărîtă complotiștilor im
perialiști. Ele și-au trimis la Havana 
reprezentanți pentru a asigura po
porul cuban : „Sintern cu voi ; a- 
cela care va ridica mîna împotriva 
Cubei va simți forța redutabilă a 
solidarității noastre cu ea

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 
La Addis Abeba își continuă lucră
rile conferința anuală a Mișcării 
panafricane pentru eliberarea Afri
cii centrale și răsăritene.

în ședința din 3 februarie, Ken
net Kaunda, președintele Partidului 
unit al independenței naționale din 
Rhodesia de nord, șeful delegației 
nord-rhodesiene, a vorbit participan- 
ților la conferință despre suferințele 
la care este supus poporul Rhodesiei 
de nord aflat încă sub jugul englez. 
Numai din octombrie anul trecut, ca 
urmare a represiunilor polițienești, 
50 de africani au fost uciși și apro
ximativ 3.000 aruncați în închisori.

Kaunda a subliniat că partidul 
său va chema populația țării la gre
va generală dacă guvernul englez 
va refuza să introducă în constitu
ția Rhodesiei de nord amendamen
tele cerute de africani.

Kaunda a înfierat procedeele per
fide la care recurg colonialiștii 
străini în Congo și a condamnat cu 
severitate politica guvernului englez 
care trimite prin Rhodesia de nord 
ajutor militar trădătorului Chombe. 
El a condamnat de asemenea spri
jinul dat de N.A.T.O. războiului co
lonial dus de Franța în Algeria și de 
Portugalia în Angola.

Kaunda a chemat popoarele Afri
cii ia întărirea unității în fața ac
țiunilor colonialiștilor.

în cuvîntarea sa, Maswanya, con
ducătorul delegației Tanganicăi, a 
subliniat că în pofida tuturor efor
turilor depuse de colonialiști, domi
nația lor în Africa se apropie de 
sfîrșit.

Mandella, reprezentantul condu-

cerii partidului Congresul Național 
African, a vorbit la conferință des
pre soarta grea a popoarelor Africii 
de sud și despre lupta lor pentru 
libertate și independență. După ce 
a arătat că dominația rasiștilor albi 
în Africa de sud se jnenține numai 
cu ajutorul armelor, el și-a expri
mat convingerea că africanii vor 
obține eliberarea lor deoarece de 
partea lor se află toate popoarele iu
bitoare de pace.

----o ©

Alegeri‘în Finlanda
HELSINKI 4 (Agerpres). — 

TASS : La 4 februarie în Finlanda 
au început alegerile parlamentare, 
care vor dura două zile. Zece parti
de politice și cîteva grupări inde
pendente au desemnat 1.291 de can
didați, dintre care alegătorii finlan
dezi 
deputați

urmează să 
pentru

aleagă 200 de 
parlament.

A. Mălnășan, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, acad. prof. 
P. Constantinescu-Iași, vicepre
ședinte al A.R.L.U.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, membri ai conducebii 
A.R.L.U.S.

întîlnirea s-a desfășurat într-0 
atmosferă caldă, tovărășească.

Manifestări în U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 14-a 
aniversări a Tratatului romîno-sovietic

Bogdan Istru a ținut conferința 
„Unitate, frăție, colaborare".

în aproape 70 de sate, instituții 
științifice și întreprinderi din Re
publică, membre colective ale, fi
lialei din R.S.S. Moldovenească a 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mînă, au avut loc reuniuni consa
crate acestei date memorabile. în 
numeroase localități din republică 
s-au deschis expoziții de fotografii 
intitulate „Tineretul Romîniei este 
viitorul țării”.

în 'brașele și satele din Kirghizia 
au loc de asemenea reuniuni, și au 
fost deschise expoziții de fotografii 
consacrate Republicii Populare Ro
mîne. La 3 fèoruarie, în oraș’#' 
Frunze a avut loc adunarea repiy 
zentanților vieții publice la care 
Suiunduk Iusupov, locțiitor al mi
nistrului învățămîntului al Kirghi- 
ziei, a vorbit despre succesele po
porului romîn în construcția socia
lismului.

MOSCOVA 4 (Agerpres). _ TASS: 
în U.R.S.S. se sărbătorește pe 

larg cea de-a 14-a aniversare a Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre U.R.S.S. și 
R. P. Romînă.

în seara zilei de 3 februarie, la 
filiala din Leningrad a Uniunii Aso
ciațiilor sovietice de prietenie și re
lații culturale cu țările străine, a 
avut loc o reuniune consacrată a- 
cestei date. Despre prietenia tot 
mai strînsă a celor două state so
cialiste a vorbit prof. Vladimir Ja- 
din, membru al conducerii filialei 
din Leningrad a Asociației de prie
tenie sovieto-romînă.

Cu acest prilej s-a deschis o ex
poziție de fotografii intitulată „Ro- 
mînia socialistă astăzi“.

Cu prilejul celei de-a 14-a aniver
sări a semnării Tratatului sovieto- 
romîn, la Casa tineretului din Chi- 
șinău, (R.S.S. Moldovenească) a a- 
vut loc o reuniune la care scriitorul

O «O

Centralei unice 
Uruguay, drept 
anticubană a 
care numără mii de muncitori, a ho-
tărît ca în această săptămînă să de
clare încă o grevă generală.

Iată și păreri ale ziarelor urugua- 
yene : „ACCI0N” : Rezultate care ne 
pricinuiesc amărăciune și durere. 
Cel de-al 14-lea vot a fost vîndut de 
Uruguay și cumpărat de Statele 
Unite. „EL POPULAR” : Votul dele
gației uruguayene încalcă constituția 
republicii

Aspect de la marșul de solidaritate al tineretului din Uruguay cu 
revoluția cubanâ.

»

Poporul angolez va continua lupta 
pentru cucerirea independentei

LUANDA 4 (Agerpres). — La 5 februa
rie se împlinește un an de cind, în urma 
răscoalei populafiei din Luanda (capi
tala Angolei), autoritățile colonialiste 
portugheze au recurs la represalii crîn- 
cene, în cursul cărora au fost uciși peste 
3.000 de africani. Aflind cu indignare de 
aceste crime, cea de-a treia conferință 
a popoarelor Africii a hotărît ca ziua de 
5 februarie să devină Ziua solidarității 
cu popoarele care luptă împotriva co
lonialismului portughez.

După cum se știe, în martie anul tre
cut a început o adevărată luptă armată 
a populației africane din nordul Ango
lei. Deși slab înarmați, patrioții angolezi 
au desfășurat și continuă să desfășoare 
operațiuni militare masive împotriva ar
matei portugheze.

Din știrile provenite din Angola reiese 
că acolo continuă să se desfășoare o lup
tă aprigă pe care forțele patriotice sînt 
hotărîte să o ducă pînă la victoria 
lă — cucerirea independenței.

Organizațiile luptei de eliberare 
coloniile portugheze din Africa au

publicităfii la 1 februarie o declarație în 
care, la împlinirea unui an de la asa
sinatele în masă de la Luanda, cheamă 
în continuare popoarele din înlreaga 
lume să sprijine lupta dreaptă a patriofi- 
lor angolezi împotriva colonialismului 
portughez.

Un

fina-

din 
dat

Ce răspund prietenilor mei...«
Sub semnătura prof. dr. Leo 

~Weismantel, săptămînaliil vest-ger- 
man „DIE ANDERE ZEITUNG1'pu
blică un ampin articol intitulat 
„Există o singură soluție : un tra
tat de pace". Autorul este publicist 
vest-german ; publică într-un ziar 
din Hamburg șt, după cum rezultă 
din unele articole, are convingeri 
clericale. Reproducem, tn formă 
prescurtată, articolul său ca ilus- 
trînd unele păreri realiste care au 
început în ultimul timp să capete o 
circulație tot mai largă tn R.F.G.

*
„Dacă prietenii mei mă întreabă:
Este oare nevoie pentru noua ordine 

în lume și stabilirea unor relații de 
pace între toate popoarele de înche
ierea unui tratat de pace între pu
terile ieșite victorioase din cel de-al 
doilea război mondial și întreaga Ger
manie sau este posibil ca acesta să 
fie amînaf ?

Atunci răspund :
Sfarea de război continuă cît timp 

nu i.se pune capăt printr-un aseme
nea tratat de pace. Acest lucru este 
valabil indiferent dacă optăm pentru 
concepțiile Răsăritului sau ale Occi
dentului. Este o lege universal vala
bilă.

Răsăritul dorește încheierea tratatului 
de pace cu Germania, considerînd că 
starea de „război rece“ nu este un 
elemenf favorabil. Puterile occidentale 
nu doresc încheierea tratatului de pace 
deoarece încă înaintea terminării celui 
de-al doilea război mondial, deci îna
intea capitulării necondiționate a 
Germaniei hifleriste, ele au abando
nat, de fapt, alianța cu Uniunea So
vietică.

Cînd președintele S.U.A., H. Truman, 
a ordonat,'la 6 august 1945, lansarea 
primei bombe atomice asupra Hiroși- 
mei — imediat după conferința de la 
Potsdam, unde s-a hotărît restabilirea 
Germaniei ca stat unitar — el n-a ur-‘ 
mărit pur și simplu încheierea războ
iului împotriva Japoniei, ci a explodat 
bomba ca un avertisment dat Uniunii 
Sovietice. începea* astfel1-.;,războiul 
rece“ : sub dărîmăturile • Hiroșimei ză
cea Carta Atlanticului din 14 august 
1941 și proclamația stabilirii unor reia-, 
ții de pace pe scară mondială. A fost

atunci politica lor s-a îmbolnăvit mor
tal și nu se mai poate reface.

Cînd, drept răspuns, Uniunea So
vietică și-a fabricat bombe atomice 
proprii, cînd a trimis primul satelit în 
Cosmos, a ordonat primului cosmo
naut să înconjoare Pămîntul, înfrîn- 
gerea S.U.A. a devenit clară tuturor 
popoarelor lumii. Politica „de balan
sare pe marginea prăpastiei“, inaugu
rată de Truman și J. F. Dulles, a eșuat. 
Ea este însă menținută „din motive de 
prestigiu“; dispunînd încă de putere, 
cei ce poartă răspunderea nu îndrăz-

ale 
de 
lor

nesc să înfățișeze poporului lucrurile 
așa cum stau ele în realitate.

*

. Dacă prietenii mei mă întreabă : 
în ce fel este legată soarta poporu

lui german de toate acestea ?
Atunci răspund :
Intențiile clare ale Statelor Unite 

Americii, Angliei și Franței au fost, 
la bun început, ca după victoria
asupra Germaniei hifleriste să fărîmi- 
țeze Germania în nenumărate bucățele. 
Acest ■ lucru este dovedit nu numai de 
planul Morgenthau, în care au fost 
expuse țelurile de război ale S.U.A. 
în privința Germaniei, ci mai cu seamă 
de ordinele secrete (JES 1067), care 
au fost date comandantului suprem al 
armatei americane de invazie, gene
ralul ( Dwight D. Eisenhower. Aceasta 
este dovedit de, declarațiile reprezen
tantului Angliei, Winston S. Churchill, 
ale ministrului american al Afacerilor 
Externe, John Foster Dulles, de poziția 
neechivocă a Franței.

La Conferința de la Potsdam (iulie— 
august 1945) această linie nu a putut 
birui, deoarece Uniunea Sovietică tin
dea să mențină Germania ca un fot 
unit, ca o zonă-fampon neutră între 
Răsădi și Occident.

După 1949, James P. Warburg, un 
mare publicist american, și-a scris car
tea „Germania -r- punte său cîmp de 
bătălie“. Nu numai.el, ci. și .alte per- 

____ i__ _____ _____ ____ .. sonalifăți eminente din S.U.A. și-au
larg deschisă ușa spre era unei poli- avertizat țara că o politică aventurista 
fici lipsite de umanitate. S.U.A. au nu poafe duca decît spre prăpastie,
abandonat toate principiile etice. De Autoritățile „oficiale“ au ales însă ca

lea aventurii. Pentru aceasta aveau 
nevoie de Germania occidentală ca 
teritoriu de desfășurare a trupelor îm
potriva Răsăritului.

Sarcina de a cîștiga „poporul ger
man“ pentru această scindare „tem
porară“ a fost încredințată generalului 
Clay. El l-a cîșfigat pe Konrad Ade
nauer I Berlinul (occidental — n. r.) a 
devenit „oraș de front“, centrul de 
unde urmau să fie duse acțiuni de 
subminare împotriva părții răsăritene, 
detașate de restul Germaniei, împo
triva altor țări răsăritene. Atunci a fost 
pus fundamentul „zidului de la 13 au
gust 1961“. generat în mod obliga
toriu de această politică occidentală.

S.U.A. au „promis“ lui Konrad Ade
nauer să apere ,;libertatea Berlinului“ 
și să absolve Germania de unele con
secințe ale războiului hiflerisf. Au în
ceput să curgă bani americani; a ur
mat vînzarea cu toptanul a libertății 
și culturii germane. în anii în care co
lonialismul se năruia în lumea întreagă, 
Germania occidentală devenea o co
lonie americană.

în ziua în care s-a dovedit că Uniu
nea Sovietică posedă rachete inter
continentale și că . înfr-un al treilea 
război mondial și orașele și popoarele 
Americii vor fi nimicite, visul lui Ade
nauer s-a sfîrșit definitiv. Politica sa 
s-a năruit I

Generalul Clay, care a pus funda
mentul „zidului de la 13 august" a 
reapărut. El evocă istoria zidului dar 
uită figurile arhitecților săi occidentali.

★

Și dacă mă întreabă prietenii :
Iar problema Berlinului ? — Nu se 

poate oare cel puțin în această pri
vință:. ajunge, prin tratative între Est 
și Vest, la un rezultat ?

Atunci răspund :
Politicienii din S.U.A., ca și cei din 

Anglia și Franța, spun : dreptul „for
țelor lor militare de a staționa“ în Ber
linul occidental decurge din capitula
rea necondiționată a Germaniei hifle
riste. Acest drept este intangibil. în 
cazul cînd el va fi încălcat, atacul îm
potriva acestui „drept“ va declanșa un 
război mondial atomic.

Pun următoarea întrebare prieteni
lor mei : „dreptul“ puterilor învingă
toare de a-și menține trupe în Berli
nul occidental este deci un „drept de 
ocupație“ ? Cum poafe fi afunci „Re
publica Federală“ un sfat „suveran",

NOTE EXTERNE

S-a stins o stea a „lumii liftcrc

Zeci de mii 
francezi au 
nifestat pe străzile 
Parisului împotri
va terorii dezlăn
țuite de bandele 
fasciste O.A.S.

Dezvăluirile ziarului italian „Avanii

plan amănunțit al O.A.S. în scopul 
lichidării celei de-a 5-a republici

(Agerpres). — Ziarul italian 
publicat un plan amănun- 
de „Organizația armată se- 
ultracolonialiștilor francezi

ROMA 4 
„Avanti" a 
fit elaborat 
cretă" a 
(O.A.S.).

La semnalul dat de Salan, scrie „A- 
vanfi", oamenii O.A.S. trebuie să treacă 
la asasinate, în scopul lichidării celei 
de-a 5-a republici. Acești oameni au și 
primit instrucțiuni.

în baza acestui plan urmează să fie 
uciși toți conducătorii partidului comu-

cum poafe avea ea în puferile de ocu
pație „aliați“ egali în drepturi ?

De ani de zile politica occidentală 
— indiferent dacă o analizăm pe cea 
americană sau vest-germană — esfe cu 
totul nerealistă, lipsită de orice con
cepție.

Noi, germanii, putem numai nădăj
dui că politicienii S.U.A. vor sorbi de 
la poporul american forțele necesare 
pentru a smulge țara din cercul morții 
în care imaginația săracă a lui Truman 
și J. F. Dulles au împins S.U.A. I Re
fuzul puterilor occidentale de a în
cheia Tratatul de pace constituie o 
consecință a neputinței lor de a re
zolva problemele legate de instaura
rea unor relații de pace.

Politicienii germani, partizani ai a- 
cesfei colaborări cu o putere de ocu
pație, expun poporul primejdiei exter
minării totale, numai pentru a nu fi 
nevoiți să recunoască falimentul pro
priei lor politici.

*
Uniunea Sovietică încearcă să re

aducă S.U.A. la situația de la sfîrșitul 
războiului împotriva Germaniei hitle- 
riste. Aceasta înseamnă : un Tratat de 
pace cu întreaga Germanie. El poate 
fi realizat numai cu condiția lichidării 
politicii „războiului rece“ I Germaniei, 
căreia Occidentul i-a atribuit rolul de 
„cîmp de bătălie“ înfr-un eventual al 
treilea război mondial — de data a- 
ceasfa nuclear — ar urma sa-i revină 
rolul unei „punți“ de înțelegere. Ea 
ar deveni țara unor adevărate înfîlniri 
între Est și Vest, între Vest și Est.

Or, „reunificarea" n-a fost niciodată 
tratată cu seriozitate de puterile occi
dentale. Nimic nu atestă aceasta mai 
clar decît refuzul de a încheia un tratat 
de pace.

în această 
fică propune 
fate de pace 
independente 
tul nu dorește nici 
fionează să acorde 
de sfat suveran, un

De ani și ani de 
deceniu, cetățenii care sînt în pose
sia tuturor facultăților lor mintale tre
buiau să-și dea seama că pentru po
litica S.U.A. este deschisă calea 
spre catastrofă, fie spre o revizuire 
dicală.

Există doar o singură soluție : 
tratat de pace care să încheie 
de-al doilea război mondial și care 
să dea Germaniei pacea adevărată și 
o nouă sarcină vitală, singura demnă : 
să devină o punte a împăcării și prie
teniei popoarelor".

nisf, toți democrații adversari ai 
Detașamente speciale trebuie să 
concomitent în cîfeva minute 
Elysée, hotelul „Matignon", ministerele, 
postul de radio și centrul de televi
ziune, direcția poliției și jandarmeriei, 
cazărmile, gările de cale ferată și aero
porturile.

Tn același timp, toți partizanii O.A.S. 
se vor întruni în Pădurea Vincennes, 
unde li se vor împărți arme pentru ca 
să acorde sprijin detașamentelor de 
șoc, în timp ce alte grupuri trebuie să 
afișeze pe toate zidurile Parisului ma
nifeste dinainte tipărite.

Se va anunța, de asemenea, crearea 
unui guvern al „salvării publice", din 
care să facă parte Antoine Pinay, în 
calitate de președinte al Consiliului de 
Miniștri, Georges Bidault, ministru al 
Afacerilor Externe, Jacques Sousfelle, 
— ministru al Afacerilor Interne. Salan 
va deține postul de ministru al For
țelor Armate și postul de comandant 
suprem a! forțelor armate.

în sprijinul grupurilor de șoc ale 
O.A.S. vor sosi din Metz parașufiștii 
generalului Massu, în timp ce în Alge
ria postul de comandant va fi deținut 
de colonelul Gardes. Cînd va începe 
acțiunea O.A.S. la Paris, în toate ora
șele principale ale țării — Marsilia, 
Nisa, Strasbourg, Lille — vor fi orga
nizate operațiuni similare.

Ziarul relatează că un serviciu „psi
hologic" și un birou de informații, am
bele aparținînd Legiunii străine, se 
ocupă nu numai cu recrutări pentru 
Legiunea străină, dar constituie parava
nul în spatele căruia se ascunde orga
nizația militară O.A.S.

o so------

O.A.S. 
ocupe 
Palatul

La intrarea în barul de pe aero
portul Capodichino de lîngă Nea- 
pole se oprește un călător. Iată-1, 
se îndreaptă spre pistă. După 
cîțiva pași se împleticește și cade. 
Trecătorii aleargă, să-l ridice, dar 
omul murise. Cineva exclamă : 
...dar ăsta-i Lucky Luciano ! Cu
vintele, ca o formulă magică, au 
pus în funcțiune tehnica presei 
secolului XX.

De ce atîta tărăboi ? A pierdut 
omenirea un savant celebru, un 
cărturar eminent ori un inventa
tor ilustru ?

★

în urmă o familie 
tată și trei fii —

situație. Uniunea Sovie- 
încheierea a două tra- 
cu două state germane 
și, în cazul că Occiden- 

aceasta, ea inten- 
R.D.G., în calitate 
tratat de pace, 
zile, de peste un

fie
ra-

Seminarul internațional 
de teorie a presei . 

și-a încheiat lucrările
VARȘOVIA 4 Corespondentul A- 

gerpres transmite :
La Varșovia și-a încheiat lucră

rile Seminarul internațional de teo
rie a presei la care a participat și o 
delegație de ziariști romîni, condusă 
de Pop Valeriu, redactor-șef adjunct 
al ziarului „Scînteia“.

în cadrul celoi' două comisii ale 
seminarului — Comisia de teorie a 
presei și Comisia de istorie a presei 
— au fost prezentate o serie de re
ferate și comunicări științifice. 
Membrii delegației romîne au pre
zentat referatele : „Unele date pri
vitoare la presa comunistă și anti
fascistă din Romînia între cele două 
războaie mondiale“ (Comisia de isto
rie a presei) și „Cîteva probleme ac
tuale ale reportajului romînesc“ (Co
misia de teorie a presei).

La sfîrșitul lucrărilor seminarului 
au fost adoptate unele recomandări 
privind dezvoltarea continuă a cer
cetărilor științifice în domeniul teo
riei și istoriei presei.

...Cu decenii 
siciliană — un 
atrasă de mirajul „lumii noi", tra
versează oceanul. Se stabilesc în 
New York, metropola „posibilită
ților nelimitate", în cartierul Man
hattan. La 14 ani, Salvadore, unul 
din fiii Luciano, pe care prietenii 
îl desmierdau Lucky, descoperă 
una din cele mai rapide^ mai si
gure metode locale de îmbogățire. 
Ea se baza • pe următorul ra
ționament : dolarii lui Al Capone 
ca și cei ai lui Rockefeller au a- 
ceeași culoare... sau, cum se spu
ne încă din vechime, banii n-au 
miros. Fiindu-i mai la îndemînă ' 
varianta lui Al Capone,. Lucky 
pune mîna pe cuțit și pistol, rriî- 
nuindu-le cu cinism și cruzime. 
Ocupația lui de căpetenie a deve
nit în curînd traficul cu stupe
fiante. Din cînd în cînd Lucky, 
„extenuat“, se odihnește în dife
rite penitenciare. Dolarii și prie
tenii sus-puși îl salvează însă de 
fiecare dată, căci în S.U.A. nu 
arareori gangsterismul este strîns 
legat de politică. Iar Lucky Lu
ciano a știut să-și creeze aseme
nea legături: mai întîi ca spărgă
tor de grevă, apoi lucrînd în 
sindicate galbene, apoi în slujba 
a diverși lideri politici pentru care 
un foc de pistol bine țintit sau o 
măciucă în capul adversarului sînt 
argumente hotărîtoare. Legăturile 
s-au dovedit reciproc rentabile ; 
cînd a fost arestat, în 1936, pentru 
capetele de acuzare i-ar fi revenit 
1950 de ani de temniță, A fost 
condamnat la numai 60, dar ni
meni altul decît însuși Thomas

Dewey, guvernator republican al 
statului New York, a intervenit 
pentru Lucky, scoțîndu-1 din în
chisoarea Sing Sing, după o ispă
șire de numai 10 ani. Oamenii 
bine informați au susținut că De
wey și-a plătit în felul acesta o 
datorie de recunoștință pentru 
anumite „servicii electorale" ale 
gangsterului. îmbogățit, Lucky se 
reîntoarce in Sicilia riatală. 
Gangsterul italo-american de re
nume mondial se transformă jastfel 
în „domnul Luciano", personali
tate „respectabilă", ca „rege'f recu
noscut al traficului mondial de 
stupefiante. De „deranjat“, nu l-a 
deranjat însă nimeni — presa oc
cidentală relatînd că această „imu
nitate" era legată și de anumite 
relații dintre Luciano și unele or
ganizații de spionaj americaije.

Și iată că Lucky a murit, Dar 
cum el nu a fost un om de 
rînd, ci o stea a. „lumii libere", 
nu putea fi condus pe ’ ultimul 
drum decît cu mare pompa, în 
consecință,- lâ dricul defunctului 
au fost înhămați zece cai negri 1 
urmați de un întreg alai. Impre- 
sjonanta.ceremonie funebră a avut . 
loc la, Neapole, dar s-a precizat că 
ea are un caracter... ■ provizorii). Ră
mășițele pămîntești ale răposatu
lui vor fi transportate în curînd 
în America, adică la el acasa.

Despre miile de victime ale lui 
Lucky, presa occidentală nu prea 
și-a amintit, pentru că ea caută ' 
numai „subiecte tari". Ea dezbate 
acum cu aprindere problema de- ! 
semnării, în înaltele sfere gang- 
sterești de peste ocean, a... succe- î 
sorului Iui Lucky Luciano în di
rijarea traficului de stupefiante. ! 
Și apoi, nici nu se înapoiaseră ' 
bine reporterii ■ de la ■ groapa lui ■ 
Lucky, că telefoanele • au prins , 
din nou să sune : poliția din Roma ' 
anunța arestarea a patru traficanti i 
de stupefiante, ce-i drept; nu de ( 
talia gangsterului dispărut, dar cu j 
perspective... 
lăudata „lume 
in permanență 
tăți.

t'lr-

Pentru că mult- 
liberă" furnizează 
asemenea celeb/.

A. BUMBAC

PRAGA. Un avion al „Liniilor ae
riene cehoslovace" a inaugurat la 3 
februarie zborul pe noul traseu ae
rian dintre Praga și Havana, anunță 
agenția Ceteka. Distanța de 9.721 km. 
dintre Praga și Havana va fi străbă
tută de avioane în 23 ore, 40 minute.

ROMA. Președintele Gronchi a în
ceput consultările în vederea formă
rii noului guvern. El a primit pe Mer- 
zagora, președintele Senatului, Leone, 
președintele Camerei Deputaților, Sa- 
ragat, liderul social-democraților, și 
pe senatorul comunist Terracini.

WASHINGTON. Agenția U.P.Ï. a- 
nunță că „președintele Kennedy a 
hotărît interzicerea tuturor importu-

I

rilor din Cuba”. Este vorba, de fapt, 
despre instituirea unui embargou to
tal asupra importului, și așa foarte re
dus, de mărfuri din Cuba în S.U.A.

ATENA. în nordul Greciei a căzut 
o marc cantitate de zăpadă. în unele 
locuri grosimea stratului de zăpadă a- 
tinge 2—3 metri, iar în sudul tării 
plouă neîncetat. Aceste ploi au provo
cat inundații. Din cauza zăpezilor și 
ploilor, în unele regiuni au fost între
rupte transporturile, telecomunicațiile 
și furnizarea curentului electric. Nu
meroase sate din nordul tării au ră
mas izolate. Au fost cauzate pagube 
semănăturilor.
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