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După zilele de examen, o odih
nă reconfortantă e binevenită- 
Prima zi de vacantă a adus stu
denților bucureșteni și prima sur
priză plăcută : programe cultural- 
educative interesante, atractive.

Aspect de la secția de alcooli grași a Combinatului chimic de la Borzești
(Foto : Agerpres)

In vacanță, cu studenții 
bucureșteni
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în înfăptuirea ---------- și-a luat dealtfel
politicii de indus- un angajament
trializare socialis- în îlltrcprIlldCrlIC COHStrilCtOarC concret în acest 
tă a țăni, pe baza ,___ _ . sens.

Practica a do
vedit pe deplin că 
introducerea teh
nologiei avansate 

este, de asemenea, o cale impor
tantă de economisire a metalu
lui. Anul trecut, s-au făcut unele 
progrese însemnate în introducerea 
tehnologiei avansate în întreprin
derile constructoare de mașini agri
cole. în acele întreprinderi unde 
metodele moderne de turnare și 
forjare au fost aplicate cu consec
vență au fost obținute realizări 
deosebite în direcția reducerii adau
surilor 
piese,

xu.vuv ouxticuiauuii, semnate de metal. La uzina de 
6.500 combine , și alte utilaje agri- pompe și mașini agricole din Bucu- 
cole. . . rești a luat, anul trecut, o largă

Constructorii^ de mașini agricole extindere turnarea în modele ușor 
fuzibile; s-a ajuns să se toarne un 
număr de 41 de repere după 
această metodă, obținîndu-se o eco
nomie de metal de mai bine de 12 
tone. Este semnificativ de arătat 
cum au scăzut adausurile de prelu
crare la unele piese, nu numai 
pentru faptul că s-au eliminat astfel 
de pierderi de metal, ci și pentru 
că, prin reducerea adausurilor de 
prelucrare, s-au creat condiții de 
creștere a productivității muncii 
în séctoarele de prelucrare. Astfel, 
rotorul pompei „Sadu", care îna
inte avea o greutate de 1,350 kg, a 
ajuns, prin turnarea în modele 
ușor fuzibile, să fie de numai 0,750 
kg. La uzina Magheru-Topleț, prin 
turnarea centrifugală s-a realizat o 

rile aparținînd Direcției mașini a- economie de 42 tone metal. 
Rezultatele obținute prin ap.lica- 

rea procedeelor tehnologice înain
tate îndeamnă să pășim și mai ho- 
tărît pe această cale — în fiecare 
întreprindere existînd posibilități 
pentru aceasta. în ângajamentele 
luate în cadrul întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 1962 — angajamente luate 
în lumina Directivelor C.C. al

Ing. F. SIMOCA 
din Direcția mașini agricole 

Ministerul Metalurgiei' 
și Construcțiilor de Mașini

dezvoltării conti- flC mașini Șl UtiliijC agriCOlC 
nue, cu precădere, 
a industriei grele 
și a pivotului ei
— industria constructoare de ma
șini — partidul și guvernul au 
acordat și acordă o atenție deose
bită ramurii industriei construc
toare de mașini și utilaje agricole. 
Oamenii muncii din această ramu
ră industrială aduc o contribuție 
importantă la înzestrarea agricul
turii cu mașini și utilaje, la ridica
rea gradului de mecanizare a agri
culturii. În anul 1961, agricultura 
a fost înzestrată cu încă 12.000 
tractoare, peste 14.000 pluguri de 
tractor, peste 15.000 semănători,

de prelucrare la diferite 
obținîndu-se economii în- 

uzina de

Se înfrumusețează 
orașul

3

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). Deși 
iarna e în toi, în scuarurile și parcurile 
orașului Suceava horticultorii și silviculto
rii lucrează la transplantatul de mo
lizi, pini, mesteceni și alte specii de ar
bori. Ridicarea noilor cartiere în orașul 
Suceava, cu blocuri moderne, a impus 
reorganizarea grădinilor și spațiilor verzi 
existente și amenajarea altora noi, pen
tru armonie urbanistică. In acest scop în 
toamna trecută și în iarna aceasta în ca
drul complexului de locuințe Ana Ipă- 
lescu, precum și în alte locuri din oraș 
s-au amenajat spații verzi pe o suprafață 
de peste 20.000 m.p. Pe lingă trotuarele 
din jurul blocurilor au fost plantate gar
duri vii din carpen. Pe marginea căilor 
de acces și la intrări au fost plantați mo
lizi, pini și mesteceni. Numai în com
plexul de locuințe Ana Ipăfescu au fost 
plantați peste 700 pini, molizi, tei și peste 
30.000 arbuști.

Din scrisorile sosite Ia redacție

utilizează, an de an, cantități tot 
mai mari de metal. E și firesc deci 
ca, odată cu dezvoltarea industriei 
siderurgice, cu sporirea producției 
de metal a țării, ei să se preocupe 
de gospodărirea cu grijă a mate
riei prime, mai ales că metalul are, 
precum se știe, o greutate speci
fică mare în prețul de cost al pro
duselor pe care le realizează. De 
aceea, ei împletesc lupta pentru a.- 
produce mașini și utilaje agricole 
cu parametri constructivi și func- " 
ționali superiori, cu greutate pro
prie redusă, randament ridicat și 
viteze de lucru mari — cu acțiunea 
sistematică de reducere a consumu
lui de metal. Anul trecut, munci
torii și tehnicienii din întreprinde-

Fără locații 
nu se poate ?

Plșesc cu încredere 
pe calea gospodăriei colective
In satele regiunii lași

In fiecare zi, Casa de cultură 
a studenților e plină de freamăt, 
tinerele. Amatorii de sport se în
trec în competiții de tenis de 
masă și șah. Intîlnirile cu scri
itori, artiști și sportivi cunoscuți 
se bucură de un viu interes. Bi
blioteca e permanent deschisă, se 
citesc cărți, ziare, reviste. De fie
care dată, la audițiile muzicale, 
la recitalurile susținute de artiști 
de operă și operetă sau la spec
tacolele date de artiști amatori, 
sala de festivități e plină. Studen
ții au avut ca oaspeți pe reali
zatorii filmului „S-a furat o bom
bă“, iar la clubul Universității 
„C. I. Parhon“, în cadrul simpo
zionului „Muzica ușoară contem
porană", ei s-au întîlnit cu compo
zitori. S-au purtat discuții vii, in
teresante. Studenții și-au expri
mat dorința ca în proiectele lor 
de viitor, compozitorii să aibă în 
vedere și crearea unor melodii pe 
teme studențești.

gricole au realizat față de 1960 o 
economie de metal din care s-ar 
putea realiza peste 2.400 semănători 
de cereale sau circa 1.000 combine 
de cereale.

Problema economisirii metalului 
are un caracter complex, ea cu
prinzînd atît sectorul de proiectări 
și sectorul tehnologic, cit și sec
țiile de producție și fiecare loc de 
muncă în parte. Experiența prac
tică a întreprinderilor arată că o 
latură importantă a luptei pentru 
utilizarea economicoasă a mate
rialului este reducerea greutății 
proprii a mașinilor și îmbunătă
țirea parametrilor lor funcționali, 
pe calea reproiectării. Anul trecut, 
numeroase colective de întreprin
deri au obținut, pe această bază, 
însemnate economii de metal. 
Astfel, prin reproiectare și soluții 
constructive mai ingenioase, colec
tivul uzinei „7 Noiembrie“ din 
Craiova a redus greutatea proprie 
raportată la capacitatea remorcii 
cisternelor pe un ax cu 23 la 
sută și cu două axe — cu 17 la 
sută, obținînd în același timp 
mărirea vitezei lor de transport. 
Tot pe această cale, prin reducerea 
greutății batozei de porumb, reali
zată la uzina Magheru-Topleț, s-a 
obținut o economie de metal de 
aproximativ 270 kg pe bucată.

în acest domeniu există încă 
mari posibilități în fiecare între
prindere. La uzinele „Semănătoa
rea“ din Capitală, de pildă, prin 
modernizarea cositoarei purtate se 
poate obține o reducere a greutății 
acesteia de pînă la 30 la sută față 
de tipul vechi. Colectivul uzinei

In stația C.F.R. Arad sosesc , zilnic 
multe vagoane încărcate cu materii - 
prime și materiale pentru între
prinderile orașului. Deși anunțate lă 
timp, unele întreprinderi tiu iau 
măsuri pentru descărcarea imedia
tă a vagoanelor, ținîndu-le imobili
zate vreme îndelungată. Pentru fie
care oră de întîrziere ' se ~ plătesc 
locații. întreprinderea „7 Noiembrie" 
din localitate, bunăoară, a plătit : în 
ultima vreme aproape 15.000 lei 
locații. Această sumă încarcă pre
țul de cost al produselor fabricii. 
Și alte întreprinderi din oraș au 
plătit locații pentru nedescărcarea 
la termen a vagoanelor : întreprin
derea de fermentare a tutunului," 
fabrica de vagoane, uzinele textile : 
„30 Decembrie". :

Reținerea nejustificată a vagoane
lor aduce prejudicii materiale fa
bricilor și uzinelor respective. Multe 
colective din țară au redus la zero 
penalizările provenite din locații 
pentru vagoane, iar altele și-au 
propus s-o facă. De ce nu s-ar pro
ceda așa și la întreprinderile amin
tite mai sus ?

SPIRIDON MUNTEANU 
muncitor C.F.R.

IAȘI. (coresp. „Scînteii"). — Docu
mentele Consfătuirii pe țară a ță
ranilor colectiviști sînt larg studiate 
și dezbătute de țăranii din satele re
giunii Iași. De asemenea sînt 
popularizate broșurile editate de 
comitetul regional de partid des
pre gospodăriile colective Pri- 
bești, Cîrja, Stănilești, Bivolari, Ți. 
bănești, Mogoșești și Chișcăreni — 
gospodării colective fruntașe pe re
giune, foto-gazetele și graficele care 
vorbesc despre dezvoltarea și întă
rirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective. La căminele 
culturale se organizează tot mai 
des seri de calcul, de întrebări și 
răspunsuri.

Ca urmare a muncii politico-edu
cative desfășurate de organizațiile 
de partid, rîndurile colectiviștilor 
sporesc zi de zi. în ultimele zece 
zile au intrat în gospodăriile colec-

mai sînt un număr de peste 3.500 de 
familii care au depus cereri de în
scriere în gospodăriile colective și 
care urmează să fi© confirmate de 
adunările generale și să se înfiin
țeze noi gospodării colective.

Ieri s-au inaugurat alte două gos
podării colective în satele Erbiceni 
și Sticlăria din raionul Hîrlău.

în marea familie 
a colectiviștilor

(coresp. „Scînteii"). — înBACĂU 
anul trecut gospodăriile colective 
din regiunea Bacău au obținut suc
cese importante în întărirea lor eco
nomică și organizatorică. Multe 
gospodării colective ca cele din Da- 
videni, Urecheni, 
Neamț, Văleni

■ raionul Roman, 
Bacău și Homocea, raionul Adjud au 
obținut cu aproape 1.000 kg. grîu și 
peste 1.200 kg. porumb la ha. mai 
mult decît întovărășirile din satele 
respective sau din cele vecine.

Organele și organizațiile de par
tid au intensificat munca politică de 
popularizare a rezultatelor obținute 
de gospodăriile colective și de a- 
tragere a întovărășiților pe drumul 
gospodăriei colective. în munca 
politică, organizațiile de partid 
folosit metode variate, eficace 

Țăranii întovărășiți au făcut o munca de lămurire de la om 
,. .. ; . y " - vizită și la gospodăria colectivă-Kve.eziste^ m.regtwß undG au vâzut

l-au convins rezultatele

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
împodobit sărbătorește, căminul 
cultural din comuna Valea Strîmbă, 
raionul Gheorghieni, a găzduit ieri 
sute de țărani muncitori veniți pen
tru a participa la inaugurarea gos
podăriei colective. în comuna Valea 
Strîmbă pînă acum au existat două 
întovărășiri. La convingerea de a 
păși pe calea vieții noi a contribuit 
mult exemplul colectiviștilor din 
Ditrău unde în ultimii ani s-au ob
ținut recolte bogate, a creșcut a- 
proape de cinci ori numărul de vite.

din raionul Tg. 
și Horia din 

Șerbești, raionul

au 
ca 
la
Și

de aproape 5.000 de familii cu 10.737 
de ha. și s-au mai constituit 8 gos
podării colective noi. De asemenea

Tînărul Nicolae Fotin, maistru 
în secția montaj-armătură de la 
Uzina de utilaj chimic și petro
lier, a primit bucuros invitația 
de a se întîlni cu studenți dé la 
Institutul Medico-Farmaceutic, că
rora le-a vorbit despre munca lui 
și a tovarășilor săi. La rîndu-1, 
Nicolae Fotin i-a invitat pe stu
denți să viziteze uzina. O astfel de 
invitație au făcut-o și tinerii de 
la uzinele „Republica" studenților 
Universității Ia întîlnirea pe care 
au avut-o cu aceștia sîmbătă secr- 

care aflaseră din 
angajamente

ra. Studenții, 
ziare de recentele 
luate în întrecerea socialistă de 
colectivul uzinei, au pus întrebări 
despre contribuția tinerilor la în
deplinirea lor, despre felul cum 
muncesc ei, cum își petrec timpul 
liber. In aceeași seară, Casa de 
cultură a tineretului din raionul 
Grivifa Roșie a prezentat la clu
bul Institutului politeknic un reu
șit program artistic. Apoi, tinerii 
muncitori au luat parte cu stu
denții la o reuniune tovărășească.

LA DRUM CU AUTOCARUL

Studenții Institutului politehnic 
au primit cu bucurie vestea or
ganizării unei excursii pe Valea 
Prahovei. Ei vor vizita Castelul 
Peleș, muzeul Doftana, vor admi
ra frumusețile naturii în decor de 
iarnă. O interesantă acțiune a 
inițiat și clubul Universității. Stu
denții vor face un circuit al ora
șului București ; ei vor cunoaște 
noile construcții, locuri istorice, 
muzee, parcuri. La întoarcere vor 
participa la un interesant concurs 
pe tema : „Să ne cunoaștem Ca
pitala",

Cînd se vor revedea cu colegii 
lor întorși din tabere, studenții 
bucureșteni vor putea spune : „Și 
noi am petrecut o vacanță fru
moasă, utilă".

PETRE POPA

om, organizarea de expoziții 
audiții colective la radio ; au fost 
editate pliante, afișe, fotomontaje, 
panouri cu date comparative despre 
veniturile obținute de colectiviști și 
întovărășiți. In cadrul căminelor 
culturale s-au ținut conferințe, s-au 
organizat seri de întrebări și răs
punsuri, seri de calcul. O puternică 
influență au avut asupra întovărășiți
lor vizitele făcute de. aceștia în gos
podăriile colective fruntașe.

în acest an un număr de 18.000 
familii cu aproape 35.000 ha. au in
trat în gospodăriile colective exis
tente sau au creat gospodării colec
tive noi.

Duminică 11 februarie în comuna 
Căbești, raionul Adjud, s-a inaugu
rat gospodăria colectivă în care au 
intrat toate cele cinci .întovărășiri 
din satele aparjinînd comunei Că
bești.

numeroase case noi construite de 
colectiviști și belșug în oasele lor. 
Aici, în anul trecut, valoarea zilei- 
muncă a fost de peste 34 lei. Toate 
aceste rezultate au fost larg popu
larizate. La căminul cultural s-au 
ținut conferințe, s-au organizat seri 
de calcul în care au fost puse față 
în față rezultatele colectiviștilor cu 
ale întovărășiților. în cadirui cercu
rilor de citit și pe grupe de case 
au fost popularizate documentele 
Consfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști care au constituit un în
demn pentru a păși cu încredere 
pe drumul arătat de partid.

Noua gospodărie colectivă din 
Valea Strîmbă cuprinde 409 familii 
cu peste 1.400 ha. teren.

în aceeași zi, noi gospodării co
lective au luat ființă și în satele 
Cozma și Milășel din raionul Re
ghin, Cehițel, raionul Odorhei, și 
altele.

Magazine noi

(Continuare în pag. Il-a)

HOTAREDE PESTEnoi

a

Sofia 
artist

„Din

BICAZ (coresp. 
„Scînteii“). — La 
clubul central din Bi- 
caz se organizează 
adesea spectacole 
și pentru cei mici.

Duminică a fost or
ganizat un nou ase
menea spectacol. In 
program : basmul
„Cenușereasa“ și 
prezentarea unor fil
me de desen ani-

Excursie la 
Poiana Brașo
vului. Numeroși 
turiști au asis
tat ieri la con
cursuri de schi.

(Citiți amă
nunte în pag. 
III-a. la rubrica 
de SPORT).
--------------- -----------------------------—

( Fabrica de produse lactate din | 
( București. în fotografie : aspect 1 
(din secția de păsteurizare a lap-.,
I ț «■BN

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Zilele acestea, în orașul Rîșnov s-a 
deschis un magazin alimentar, cu 
autoservire. Tot la Rîșnov s-a mai 
deschis și un magazin de mercerie 
și încălțăminte.

Gospodăriile colective vecine execută împreună importante lucrări gospodărești ;

Unde-s
Multe gospodării colective vecine se într-aju- 

torează pentru efectuarea unor lucrări de interes 
comun. Prin aceasta forțele lor cresc și lucrarea 
respectivă poate fi făcufă mai repede și mai 
bine. In această privință, au cîșfigat experiență 
gospodăriile colective din raionul Călărași, lată 

■ doar cîfeva aspecte»

Roseți — Coslogeni — 
Dichiseni. Sînt trei comu
ne vecine, așezate de-a 
lungul Borcei pe șoseaua 
Călărași-Fetești. Genera- 

__  , oamenii au trăit în aceste 
sate și au privit neputincioși cum seceta le dij- 
muia recolta. Asta în vreme ce apele Borcei 
care ar fi putut să dea viață cîmpiei se duceau 
nefolosite spre mare. Dacă pe atunci ar fi spus 
cineva că această apă va fi ridicată de pompe 
puternice și mînată pe canale printre lanuri, oa
menilor li s-ar fi părut că spune povești. Pe vre
mea moșierilor, nici nu s-ar fi apucat cineva să 
facă o lucrare afîf de costisitoare. în zilele noas
tre, însă, cu ajutorul puternic al statului și prin 
munca limfă a țăranilor colectiviști din mai multe 
sate, folosirea pe scară largă a apelor Dunării 
pentru irigații nü mai este un vis.

Firește, lucrările de irigații impun ca mai 
multe gospodării colective să coopereze între 
ele. Altfel nici nu se poate.

lată de ce colectiviștii din cele trei sate au 
pornit cu doi ani în urmă la săparea unui canal 
principal pentru irigare, lung d<- vreo 5 km. 
Zilnic sute de oameni și numeroase atelaje au 
participat la săparea canalului. în anul trecut ca
nalul a fost terminat. S-au făcut și cea mai mare 
parte din canalele secundare .Asta înseamnă că 
circa 5.000 ha. vor putea fi irigate.

în anul acesta G.A.C. Roseți are în plan să

APELE BORCEI 
VOR SPOR! 
RECOLTELE

fii după generajii

doi puterea crește
irige 500 ha., G.A.C. Coslogeni și Dichiseni la 
fel. Pentru a se putea realiza această sarcină, 
gospodăriile colective trebuie să execute în 
continuare, cu forțe unite, o serie de lucrări de 
amenajare.

Zilele trecute, la gospodăria colectivă din 
Coslogeni au venit în vizită cîfiva membri ai . 
consiliului de conducere al gospodăriei vecine 
Roseji : Nicolae Rîșnoveanu, președintele, Va
sile Popescu, brigadier, Victor Coleașă, vicepre
ședinte, și alții. S-au așezat la sfat cu președin
tele gospodăriei de la Coslogeni, Șerban Te- 
leanu, președintele sfatului popular comunal, Stan 
Moise, brigadierii Gheorghe Marin, Alexandru 
Andrei și alții.

— Noi ne-am apucat — spunea Rîșnoveanu — 
de o treabă și trebuie să o ducem pînă la capăt. 
Să realizezi un 
cum ne-am 
nu e glumă. Să ne sfătuim de pe acum, să ve
dem ce avem de făcut, ca irigatul să nu fie nu
mai pe hîrție.

— încă de pe acum noi trebuie să facem o 
serie de lucrări — interveni brigadierul Gheor
ghe Marin — folosind fiecare zi cu timp priel
nic. Multe din canalele secundare vor trebui 
completate, iar canalul principal curățat. . Voi 
aveți atelaje mai multe, noi brațe de muncă. Să 
ne unim forțele și foloasele vor fi mai mari.

Oamenii au chibzuit mult. Au făcut împreună 
un plan de acțiune amănunțit, privind numărul 
de brațe de muncă și atelajele care vor trebui 
să lucreze zilnic, ce anume să facă fiecare etc. 
S-a vorbit și de O.R.I.F. București, care în anul 
trecut nu a acordat atenția cuvenită lucrărilor de 
irigare de aici.

La această înfîlnire oamenii au discutat și alte 
treburi ce sînt de făcut pentru ca apele Boreal 
să sporească rodnicia pămînfulul lor.

vagon de porumb la hectar, 
propus în planurile de producfie,

Unele drumuri dintre safe 
sînt folosite de toată lu
mea de ani și ani, dar 
nimeni nu le îngrijeșfe. : 
Fiecare .se lasă în nădej

dea celuilalt. De ce să-l reparăm noi? — spun 
unii. îl folosesc mai des vecinii. lată 
însă că odată cu dezvoltarea economică a gos
podăriilor cplecfive se cere ca și drumurile să 
fie cîf mai bune. Conducerile gospodăriilor co
lective nu mai spun : „lasă să-l facă vecinii", 
ci își unesc forjele și le repară împreună.

Cînd s-au înfîlnif conducerile celor două gos
podării — Roseți și Coslogeni — au discutat *și 
această problemă.

— Am făcut noi treabă bună la gospodăriile 
noastre — spunea colectivistul Ion Sfan din Cos
logeni. Dar pufem realiza și ceva de interes 
comun ambelor gospodării. Cu forțe unife 
pufem face treabă bună. Avem drumul principal 
„Hotarul" care leagă Roseții cu Coslogenii. Cîfe 
căruțe nu s-au sfărîmaf, cîfe nu s-au răsturnat. 
Chinuim animalele, ne chinuim și noi. Datorită 
acestui drum transporturile produselor se fac fare 
anevoios. Și apoi voi știți că dacă pe unele por
țiuni drumul e mai rău, cu gropi, căruțașii și 
șoferii își croiesc altă cale prin semănături. Așa 
se face că acum drumul e lat parcă ar fi auto
stradă. Dacă l-am aranja la fel ca pe celelalte 
șosele, am cîșfiga vreo 8 ha. de pămînf.

Ei au hotărîf ca, îndafă ce fimpul va permite, 
să freacă la făcutul șanfurilor, iar pe unde e 
nevoie să și piefruiască drumul.

Colectiviștii din cele două gospodării colective 
așteaptă cu nerăbdare zvînfarea terenului pen
tru a porni la înfăptuirea celor două lucrări de 
interes comun.

TEODOR MARIAN 
coresp. „Scînteii“

DRUMURI 
FOLOSITE ÎN 

COMUN

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Zilele acestea, în 
blocuri de locuințe din complexele care se con

struiesc pe Bd. Republicii și în Piața Halelor din 
Ploiești au început să se mute noii locatari. în cele 
peste 300 apartamente de aici se instalează acum 
petroliști de la rafinăriile Ploiești și Teleajen, meta- 
lurgiști de la uzinele constructoare de utilaj petrolier 

1 Mai“ și alți oameni ai muncii din oraș.
La parterul blocurilor se amenajează magazine.

Consfrucforii folosesc metode avansate
BACĂU (coresp. „Soînteii"). — în zona 

noului oraș Onești a început construcția 
complex de locuințe, care va nu
măra 8 blocuri cu 100 apartamente 
fiecare. In vederea obținerii unei 
înalte productivități a muncii și 
realizării unor importante economii, 
constructorii vor folosi metoda co- 
frajelor glisante.

Spectacole 
pentru copii

MII DE OAMENI AI MUNCII DIN 
VIENA au luat parte la demonstra
ția organizată de Partidul Comunist 
din Austria cu prilejul aniversării 
luptelor antifasciste ale muncitori
lor austrieci din februarie 1934 și în 
semn de solidaritate cu lupta anti
fasciștilor din Franța. Demonstranții 
au parcurs străzile capitalei aus
triece purtînd panouri cu chemări 
la unitatea oamenilor muncii, la 
lupta împotriva neofascismului, pen
tru progres național și asigurarea 

unei păci trainice. 
Ei scandau lozin
cile : „Pentru re. 
publică, împotri
va neofascismu
lui'', „Sîntem soli
dari cu lupta oa
menilor muncii 
francezi".

ÎN FRANȚA se 
desfășoară o pu
ternică • mișcare 
de protest împo
triva reprimării 
sîngeroase de că
tre. poliție a ma
nifestației. antifas
ciste de la Paris 
pînd s-au înregis
trat numeroase 
victime. (Amănun
te în pag. IV-a).

centrală 
unui nou

Două concerte
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— 

Ieri au avut loc în orașul Timișoara 
două reușite concerte susținute de 
Filarmonica de Stat „Banatul“, Con
certul pentru tineret, care a avut loc 
la orele 10 dimineața în sala cine
matografului „Maxim Gorki", a avut, 
în program, lucrări de Fr.- Chopin, 
R. Strauss, J. Brahms, precum și o 
piesă în primă audiție de A. Stroe. 
Concertul a avut ca solistă pe 
Cosma. A dirijat Mircea Popa, 
emerit.

Al doilea concert, intitulat 
muzica popoarelor", a avut loc sea
ra, în sala de festivități a Casei de 
cultură a studenților cu un program 
bogat cuprinzînd numeroase lucrări 
corale. Dirijorii corului au fost Mircea 
Hoinlc și Ion Romînu.
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Comitetul orășenesc și organizațiile de bază
Premiere

cinematografice

I

Gorki“ din 
filmele docu-

In munca de zi cu zi a comitetu
lui nostru orășenesc de partid de o 
atenție deosebită se bucură organi
zațiile de bază din întreprinderi și 
instituții. Și e firesc să fie așa. în 
Statutul P.M.R. se arată că organi
zațiile de bază sînt temelia partidu
lui, că ele leagă masele de munci
tori, țărani muncitori și intelectuali 
cu organele conducătoare ale parti
dului. Dë nivelul activității organi
zațiilor de bază, de perseverența și 
combativitatea cu care luptă ele 
pentru traducerea în viață a politi
cii partidului, depinde în măsură 
hotărîtoare ' eficacitatea întregii 
munci de partid. Străduințele comi
tetului orășenesc, eforturile secreta
rilor și aparatului său nu pot da re
zultate corespunzătoare posibilități
lor, dacă organizațiile de bază nu 
trăiesc o viață internă bogată și 
nu-și fac simțită influența în mijlo
cul colectivului unde-și duc activi
tatea, nu se ridică la nivelul sarci
nilor trasate de partid.

Este de înțeles, prin urmare, de 
ce comitetul nostru orășenesc con
sideră munca sistematică și temei
nică cu organizațiile de bază, 
rourile acestora, în vederea 
nătățirii continue a stilului și 
tödelor lor, drept una dintre 
nile sale de frunte. Sîntem 
vinși că numai printr-o asemenea 
muncă putem spori rolul de condu
cător politic al organizației de bază 
la fiecare loc de producție, putem 
desfășura larg și intens activitatea 
de educare comunistă a membrilor 
și candidaților de partid, a tuturor 
ôârhénilor, muncii, spre a forma lup
tători activi pentru traducerea în 
viață a politicii partidului.

Ce facerp pentru îndrumarea con
cretă și eficace a organizațiilor de 
bază ? în primul rînd, respectăm cu 
strictețe hotărîrile și indicațiile par
tidului cu privire la instruirea regu
lată și diferențiată a birourilor or
ganizațiilor de bază. Oricît de nu
meroase ar fi sarcinile curente, ins
truirea birourilor, a secretarilor se 
face, așa cum prevede hotărîrea Se
cretariatului C.C. al P.M.R., odată 
pe lună. La data fixată, membrii 
birourilor se întîlnesc și ascultă un 
instructaj cu privire la sarcinile ac
tuale. Cu acest prilej le sînt aduse la 
cunoștință atît sarcinile ce le revin 
potrivit recentelor hotărîri ale par
tidului și guvernului, cît și din ul
timele hotărîri și măsuri ale birou
lui și comitetului orășenesc 
partid.

Ne străduim în același timp 
dăm acestor întîlniri lunare ale 
cretarilor și membrilor de birouri 
caracterul unui cît mai rodnic 
schimb de experiență. La recentul 
instructaj pe care l-am făcut cu bi
rourile nou alese ale organizațiilor 
de bază au fost evidențiate metodele 
bune folosite de unele organizații 
de bază, cum sînt cea de la secția 
reparații mașini-unelte a Uzinelor 
Mecanice Cîmpina, sau cea de la fa
bricația secundară a Rafinăriei 
Cîmpina. Aceste organizații își exer
cită din plin dreptul de control 
asupra conducerii administrative, 
pun în centrul întregii lor activități 
problemele actuale ale producției,
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cu bi- 
îmbu- 
a me- 
sarci- 

con-

de

să 
se

duc o muncă politică de masă 
concretă și eficace. Roadele acestei 
activități susținute sînt întruchi
pate în sporuri de producție și eco
nomii, în unele rezultate bune obți
nute în ce privește îmbunătățirea 
calității.

Totodată însă, în cadrul aceleiași 
ședințe de instructaj, a fost criticată 
slaba activitate a organizației de 
bază de la întreprinderea de pani
ficație, care în anumite perioade n-a 
muncit organizat, n-a avut un plan 
de muncă, iar luni de-a rîndul n-a 
ținut nici un fel de adunare gene
rală sau ședință de birou, deși nu 
numai biroului ci, oricărui munci
tor îi era cunoscut faptul că între
prinderea nu-și realiza sarcinile de 
plan de la o lună la alta, dădea 
pîine de proastă calitate și, în loc de 
economii, avea depășiri la prețul de 
cost.

Aceste schimburi de experiență 
își fac din plin simțite efectele pozi
tive nu numai în viața organizații
lor de bază a căror activitate este 
analizată, ci și în viața altor orga
nizații : toate birourile trag conclu
ziile necesare, aplicînd metodele 
care și-au dovedit eficacitatea și 
străduindu-se să înlăture și din 
munca lor lipsuri asemănătoare ce
lor observate în alte locuri.

Sprijinul pe care-1 dă comitetul 
orășenesc de partid organizațiilor 
de bază nu se limitează la aceste in
structaje lunare. De mare însemnă
tate este prezența efectivă, zi de zi, 
în organizațiile de bază, în mijlocul 
comuniștilor, ă secretarilor, mem
brilor biroului, membrilor comitetu
lui orășenesc, a instructorilor terito
riali.

în adunarea de dare de seamă și 
alegeri a organizației de bază de la 
Institutul de cercetări pentru foraj- 
extracție s-a subliniat ajutorul dat 
acestei organizații de tovarășul Ion 
Dan, instructor teritorial. îndru- 
mînd biroul să analizeze temeinic, 
împreună cu conducerea administra
tivă, cauzele muncii în asalt de la 
sfîrșitul anului, el a ajutat de fapt 
să se ia unele măsuri pentru asigu
rarea respectării termenelor de re
zolvare a unor teme de cercetări în 
domeniul forajului și extracției. Re
cent, tovarășul/Dîmboiu, locțiitorul 
secretarului organizației de bază, a- 
răta că disciplina în muncă a fost 
întărită, că s-au inițiat unele acțiuni 
de ridicare a calificării cercetători
lor și au fost înlăturate uhele defi
ciențe privind organizarea muncii 
în sectorul foraj și că toate acestea 
se datoresc tocmai îndrumării date 
la timp de instructorul comitetului 
orășenesc de partid

Nu numai instructorii teritoriali, ci 
și secretarii comitetului orășenesc și 
alți membri ai biroului își petrec 
o bună parte a1 timpului lor în or
ganizațiile de bază din oraș, dîn- 
du-le un sprijin concret pentru des
fășurarea unei activități bogate în 
conținut și efcace- Ne străduim, 
totodată, ca în această activitate să 
atragem cît mai mulți membri ai 
comitetului orășenesc. Tovarășul 
Vasile Papuc, secretarul organiza
ției de bază de la I.R.U.E. și mem
bru al comitetului orășenesc, răs-

punde de un grup de organizații 
cărora le dă un ajutor concret și 
eficient. în mod deosebit s-a ocupat 
de organizația de bază de la cazan- 
geria Uzinei Mecanice Cîmpina, pe 
care a îndrumat-o mai ales în ce 
privește atenția ce trebuie acordată 
calității producției. La fel, tova
rășa Elena Buhai, directoarea școlii 
medii nr. 1 și membră a comitetului 
orășenesc, îndrumă cu mult spirit 
de răspundere organizația de bază 
de la grupul școlar Petrol-Chimie.

Ne străduim să nu scăpăm din ve
dere și un alt fapt important : or
ganizațiile de bază sînt un izvor 
nesecat de cadre pentru munca de 
partid. De aceea, lucrînd cu mem
brii birourilor, cu secretarii, cu cei
lalți comuniști, căutăm să dezvoltăm 
la ei trăsăturile caracteristice unui 
activist al partidului nostru : devo
tament nețărmurit față de cauza 
clasei muncitoare și a poporului 
muncitor, înalt nivel politic și ideo
logic, spirit de inițiativă, perseve
rență în înfăptuirea sarcinilor etc. 
Cu cîtă bucurie vedem că această 
grijă a noastră își arată roadele : 
în munca de zi cu zi a organizații
lor de partid din orașul nostru 
cresc tovarăși de nădejde, care dau 
tot mai mult dovada capacității lor 
politice și organizatorice, ca Ștefan 
Chițoiu, secretar al organizației de 
bază de la secția motoare a uzinei 
„Poiana“, Nicolae Pîrvulescu, Secre
tar al organizației de bază de la fa
bricația secundară a rafinăriei, Va
sile Nițu, responsabil cu propa
ganda și agitația în biroul organi
zației de bază de la secția tra
tamente termice a Uzinelor Meca
nice Cîmpina și alții.

Un ajutor efectiv îl constituie și 
faptul că, în mod sistematic, activi
tatea Unor organizații de bază a fost 
analizată în cadrul ședințelor de bi
rou sau ale comitetului orășenesc 
de partid. Punînd în discuție, de 
exemplu, felul cum muncește orga
nizația de bază de la întreprinderea 
de reparații auto-Cîmpina 
mobilizarea colectivului în 
îndeplinirii sarcinilor de 
a angajamentelor luate, 
tul orășenesc de partid

Începînd de astăzi, la cinema
tograful „Maxim 
Capitală rulează 
mentare realizate de studiourile 
din U.R.S.S. : „Nikita Sergheevici 
Hrușciov“ și „Din nou spre stele" 
(consacrat zborului întreprins de 
cosmonautul sovietic I. S. Titov).

Printre filmele care intră în 
premieră în cursul acestei săp- 
tămîni iigurează, de , 
„Dragostea lui Alioșa“ 
tie „Mosfilm“ avînd, 
principale, pe actorii 
Bîkov, Alexandra 
Alexei Gribov ș. a.), 
tOO km.“ (comedie realizată 
studiourile italiene, cu Massimo 
Girotti, Marina Merlini ș. a.), 
„Cetatea Hurramzamin“ (film in
spirat dintr-o legendă reprodusă 
în opera marelui poet tadjik Abul 
Kasim Firdusi ; o producfie a stu
dioului „Tadjik-iilm"). în fotografia 
alăturată : cadru din filmul „Dra
gostea lui Alioșa".

Buletinul „Cărți noi“.

asemenea, 
(produc- 

în roluri 
1 Leonid 
Zavialova, 
„Cursa de 

în

Mari posibîlități 
de economisire a metalului

(Urmare din pag. I-a)

a-

P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii, numeroase co
lective au prevăzut extinderea fo
losirii procedeelor înaintate la un 
număr cît mai mare de repere. Dar, 
rezervele în această privință nu sînt 
nici pe departe epuizate în nici o 
întreprindere.

Utilizarea gospodărească a meta
lului presupune desfășurarea unei 
acțiuni susținute pentru reducerea 
continuă a procentului de rebuturi 
și utilizarea în mai mare măsură 
a deșeurilor. Dacă anul trecut 
marea majoritate a întreprinde
rilor aparținînd de Direcția mașini 
agricole s-au încadrat în coeficien
tul tolerat de rebuturi, iar unele 
au lucrat chiar sub acest coeficient 
— oglindind astfel gradul mai 
înalt de tehnicitate atins de ele și 
nivelul de calificare al mun
citorilor și tehnicienilor — au fost 
însă și întreprinderi — ce-i drept, 
puține la număr — care în
numite perioade au avut rebu
turi peste procentul admis. Or, 
se știe că rebuturile provoacă 
nu numai pierderi de metal, 
chiar dacă unele piese sînt reto
pite, dar și cheltuieli în pluș de 
manoperă, care încarcă inutil pre
țul de cost al produselor.

Anui trecut conducerea uzinei 
Magheru-Topleț nu a asigurat sufi
cientă asistență tehnică în turnă
torie. Din această cauză aici au fost 
dese perioadele cînd procesul teh
nologic nu a fost respectat ; pro
centul de rebuturi în trimestrul I 
și în trimestrul III a fost depășit. 
Numai după ce această uzină a 
fost sprijinită de brigăzile formate 
de direcția tutelară și direcția teh
nică din minister, care au indicat 
o serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice, situația a început să se îm
bunătățească. în ultimul trimestru 
al anului trecut, și mai ales în 
luna decembrie, procentul de re
buturi a ajuns să fie chiar mai 
mic decît cel admis. Aici, că dealt
fel și în alte întreprinderi, existau 
condiții ca procentul de rebuturi 
să fie mult micșorat. însuși faptul 
că în ultimul trimestru procentul 
de rebuturi obținut a fost sub cel 
tolerat arată că dacă în această 
întreprindere va exista în viitor o 
mai mare preocupare pentru buna 
organizare a muncii și a produc
ției în turnătorie, se vor putea eco
nomisi în plus, importante canti
tăți de metal. Condiții de a reduce 
simțitor procentul de rebuturi 
există și la uzinele „7 Noiembrie* 
din Craiova, unde anul trecut 
unele perioade limita admisă a fost 
depășită.

în

în lumina experienței întreprin
derilor fruntașe și a lipsurilor ce 
s-au manifestat în unele uzine anul 
trecut în ce privește reducerea re
buturilor, este nevoie ca în acest 
an să se acorde o mai mare atenție 
respectării procesului tehnologic în 
turnătorii pentru ca fiecare uzină 
în parte să poată reduce sistema
tic procentul de rebuturi.

Multe colective de întreprinderi 
au dovedit, anul trecut, inițiativă 
în valorificarea cu eficiență a de
șeurilor metalice. La uzinele „Se
mănătoarea", de pildă, din capete 
de tablă zincată rămase de la croi
rea unor repere pentru combina de 
cereale, au fost executate unele 
piese mai mici pentru alte uzine. 
De asemenea, fabrică de articole 
din tablă din Codlea, din deșeurile 
rezultate de la reperele mari a exe
cutat în trimestrul III al anului 
trecut circa 7 tone de rondele și 
alte piese presate pentru uzina de 
autocamioane din Brașov și pen
tru alte întreprinderi.

Directivele C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste subliniază că în 
industria constructoare de mașini 
și prelucrarea metalelor se pune 
cu tărie necesitatea realizării de 
economii de metal prin reducerea 
consumurilor. specifice, reducerea 
rebuturilor, înlocuirea materialelor 
scumpe și deficitare. Desigur, re
ducerea consumului de metal, gos
podărirea cu grijă a acestuia de
pind, în primul rînd, de munca și 
de priceperea muncitorilor și teh
nicienilor din întreprinderile con
structoare de mașini agricole. Dar 
în munca și lupta lor ei au nevoie 
de un sprijin mai mare și din par
tea întreprinderilor siderurgice. 
Faptul că unele uzine siderurgice 
ca, de pildă, Combinatul metalur
gic Reșița livrează unele laminate 
la lungimi de - fabricație și nu la 
lungimi fixe, stînjenește în bună 
măsură lupta constructorilor de 
mașini de a obține economii și mai 
mari de metal. Iată de ce ■ este ne
cesar ca — sprijinind eforturile 
metalurgiștilor de a gospodări mai 
bine metalul — colectivele uzinelor 
siderurgice să ia măsuri corespun
zătoare pentru a obține laminate 
la toleranțe minime și la lungimi 
fixe.

Constructorii de mașini și utilaje 
igricole au dovedit prin fapte anul 
trecut că în întreprinderi există 
:ncă importante rezerve de econo
misire a metalului. Ei sînt hotărîți 
— și și-au luat angajamente con
crete în acest sens — ca și în acest 
an să muncească cu abnegație pen
tru a realiza mașini agricole mai 
multe și mai bune și cu un con
sum redus de metal.

pentru 
vederea 
plan și 
cornite- 
a , scos 

la iveală' insuficienta experiență a 
biroului acestei organizații de bază 
în ceea ce privește exercitarea drep
tului de control și organizarea unei 
munci politice concrete, axată pe 
problemele principale ale produc
ției. Pentru îndreptarea situației au 
fost stabilite un șir de măsuri care, 
cu ajutorul direct al instructorului 
teritorial 
tuite.

Firește, 
făcut tot 
pentru a ajuta organizațiile de bază, 
birourile lor. Un neajuns al muncii 
noastre, pe care ne străduim să-1 li
chidăm, constă în lipsa de operati
vitate a ajutorului. Nu întotdeauna 
intervenim la timp atunci cînd în 
vreo organizație se ivesc slăbiciuni 
care ar putea fi, cu ajutorul nostru, 
mai ușor lichidate. De pildă, dacă 
am fi dat un sprijin mai operativ 
organizației de bază de la fabrica de 
pîine, s-ar fi înlăturat mai din vre
me lipsurile care frînau munca.

Ne propunem ca, pe viitor, să in
tensificăm ajutorul dat de,comitetul 
orășenesc organizațiilor de bază 
pentru ca acesta să devină tot mai 
operativ, mai elastic, mai eficient — 
o pîrghie însemnată în îmbunătăți
rea întregii munci de partid din ca
drul orașului nostru.

GRIGORE DOBRE 
prim-secretar 

al Comitetului orășenesc P.M.R.- 
Cîmpina

A apărut numărul pe februarie 
1962 al buletinului de informare 
„Cărți noi“ editat de Direcția di
fuzării căr(ii din Ministerul lnvă- 
tămîntului și Culturii. Tipărit in
tr-un tiraj de 200.000 exemplare, 
buletinul se adresează biblioteci
lor de toate categoriile, lucrători
lor din rețeaua difuzării cărții, ci
titorilor.

Numărul de față al buletinului 
„Cărți noi" publică lista cărților 
trimise către librării în luna ia
nuarie 1962, recenzii și note bi
bliografice ale unor cărfi de lite
ratură social-politică, beletristică, 
științifică și tehnică, o pagină 
specială cuprinzînd lista cărților 
care vor apărea în lunile viitoare, 
informații din activitatea edituri
lor etc.

Concede și recitaluri
a9e Filarmonicii de stat

„George Enescu“

de partid, au fost înfăp-

nu se poate spune că am 
ce ne-a stat în putință

DOUĂ NOI MĂRCI 
DE OȚEL

...cu caracteristici superi
oare au fost elaborate zilele 
acestea la Combinatul me
talurgic Reșifa. Cu sprijinul 
specialiștilor din cadrul In
stitutului de cercetări meta
lurgice București, mefalur- 
giștii reșifeni au reușit să e- 
laboreze astfel un oțel spe
cial destinat a fi folosit la e- 
xecutarea paletelor de tur
bină. (De la N. Sfrăfon, în
vățător).

ÎN HALA GATERELOR
...a- întreprinderii forestie

re Nehoiu, regiunea Ploiești, 
au fost instalate noi utilaje 
pentru prelucrarea bușteni
lor. Circularele cu batiuri 
din lemn au fost înlocuite 
cu mașini metalice de mare 
randament ; a fost instalat 
un nou fierăstrău panglică, 
care, împreună cu alte două 
gatere noi, vor asigura o 
producție sporită, de calita
te superioară. Pentru eva
cuarea materialului lemnos 
din hală au fost instalate 
benzi transportoare. (De la 
Iosif Doman, electrician).

BRIGADA CONDUSĂ 
DE SAVA PĂRĂSCUȚĂ

...formată din 9 lăcătuși 
monfori este una din forma
țiile fruntașe de lucru de pe 
șantierul Combinatului 
cauciuc-Onești. Datorită 
ceselor dobîndife, ea a 
venit cunoscută încă de
a lucrat la Rafinăria nr. 10 
Onești. Recent, conducerea 
grupului de șantiere Onești- 
Borzeșfi a încredințat brigă
zii lui Părăscujă executarea 
unor lucrări de mare impor
tantă la instalația din cadrul 
secției fenol-acetonă. Și aici, 
brigada își depășește sarcini
le zilnice de producție în 

; medie cu 15 la sută, execu-

ci e 
suc- 
de

ci nd

trecute în premieră piesa „Fiicele" 
de Sidonia Drăgușanu. Aceasta 
este cea de-a 4-a premieră pre
zentată de colectivul teatrului în 
actuala stagiune.

Premiera a fost precedată de o 
avant-premieră la care au luat 
parte responsabilii culturali din 
întreprinderile orașului, profesori 
și elevi.

★
(coresp. „Scinteii"). — 
Teatrului de stat ară-

ARAD
Pe scena . ___
dean a fost prezentată zilele aces
tea premiera piesei „Secunda 58“ 
de Dbrel Dorian.

Regia artistică este semnată de 
Dan Alexandrescu.

Aceasta este cea de-a patra 
premieră a teatrului din Arad în 
actuala stagiune.

Concursul bienal
„9. L Caragiale“

In ciclul „Muzica de-a lungul 
veacurilor", Filarmonica de stat 
„George Enescu" prezintă vineri
16 februarie orele 20, în Sala 
mică a Palatului R. P. Romi
ne, un medalion Mendelssohn- 
Bartholdy. își dau concursul Emi
lia Petrescu, Martha Kessler, Cor
neliu Gheorghiu, Radu Negreanu, 
Serafin Antropov, George Mano- 
liu și Nicolae Radulescu. O for- 
mafie de cameră a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" va da două 
recitale : La școala medie nr. 22 
„Gheorghe Lazăr“ (vineri 16 fe
bruarie orele 19) și la Clubul Sin
dicatului de învătămînt (sîmbătă
17 februarie orele 20).

Concertul orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de stat „George E- 
nescu" 
(Ateneul R. P. Romîne) are 
dirijor pe Mircea Basarab. în,pro
gram: Concertino pentru orchestră 
de coarde de Doru Popovici, Con
certul pentru clarinet și orchestră 
nr. 1 de Weber (solist Octavian 
Popa) și Simfonia Alpilor de 
chard Strauss.

Premiere teatrale

de Ia siîrșitul săptămînii 
ca

CRAIOVA (coresp. „Scinteii"). 
— Pe scena Teatrului National 
din Craiova s-a prezentat zilele

»♦«

tînd lucrări care primesc nu
mai calificativul „foarte bine", 
(De la Constantin Bute, me
canic).

ANUL ACESTA
...G.A.S. Mangalia, regiu

nea Dobrogea, va cultiva cu 
legume suprafafa de 100 ha. 
Pregătirile pentru obținerea 
de legume timpurii au fost 
începute încă de mult. A 
fost încorporată sùb brazdă, 
odată cu arătura adîncă, 
cantitatea de 2.500 tone gu
noi de grajd și 20 tone în
grășăminte chimice. Acum 
se selecționează semințele 
și se lucrează la paturile cal
de. In curînd gospo
dăria va începe să vîndă pe 
piața orașului Mangalia spa
nac, salată și ridichi din pri
ma recoltă 
(De la Ion 
ționar).

369.000
...au realizat anul trecut 

din sectorul porcin colecti
viștii din comuna Gh. Lazăr, 
raionul Slobozia. In acest an 
venitul din 
va fi mult 
podăria va 
de contract 
(De la Ion 
cretar al sfatului popular co
munal).

G.A.C.-„VICTORIA 
NOASTRĂ"

...din comuna Băile, raio
nul Făurei, și-a planificat ca 
în acest an să crească un 
număr de pesté 600 păsări 
la suta de hectare. De cîte
va zile, colectiviștii au și în
ceput să construiască cote
țele portative pentru pui, iar 
pe malul Ciulnifei vor con
strui, prin muncă patriotică, 
două adăposturi pentru 
2.000 rațe și gîște. (De la 
Gheorghe BScanu, pre
ședintele G.A.C.),

a anului 1962.
Deliman, func-

LEI VENIT

sectorul porcin 
mai mare. Gos- 
vinde pe bază 
620 porci grași. 
lordănescu, se-

Ri-

TIMIȘOARA (coresp. „Scinteii"). 
— In raionul beta se desfășoară 
în aceste zile faza intercomunală 
a celui de-al 3-lea concurs bienal 
de teatru „I. L. Caragiale".

In satul Obad s-au întrecut echi
pele de teatru, de recitatori și ci
titori artistici de la căminele cul
turale din Ghilad, Ciacova și 
Obad. Au fost prezentate piese 
actuale și s-au recitat poeziile 
„Frumoasă ești patria mea“, „Stib 
steagul partidului" etc., s-au citit, 
de asemenea, fragmente din ope
rele scriitorilor noștri clasici.

•fc
SUCEAVA (coresp. Scinteii). ,— 

Sala căminului cultural din comu
na Panaci din raionul Vatra Dor- 
nei a cunoscut ieri o vie anima
ție. Aici s-au întrecut, în cadrul 
concursului bienal de teatru de 
amatori „I, L. Caragiale", echipele 
de teatru ale căminelor culturale 
din comunele Panaci, Neagra Șa- 
rului și Păltiniș — la faza inter
comunală. Astfel de întreceri au 
mai avut loc și pe scenele cămi
nelor culturale din comunele Ți- 
beni, Măreția și Șiret din raionul 
Rădăuți și în multe alte comune 
din satele regiunii.

In regiunea Suceava, Ia cel 
de-al III-lea festival bienal de 
teatru „1. L. Caragiale" participă 
584 de echipe teatrale, aproape 
7.000 de artiști, recitatori și citi
tori artistici amatori.

ÎN TABĂRA 
STUDENȚEASCĂ

...de la Sinaia s-au Intîlnit 
studenfi de la institutele de 
învăfămînt superior din 
București, Cluj, lași, Timișoa
ra, Brașov, Galați, Tg. Mu
reș și Petroșeni. Printre ei 
sînt și studenfi străini care 
învață în fara noastră. Cei 
1.200 de tineri fruntași la 
învăfătură au fost găzduifi în 
40 de vile și hoteluri. Casa 
de cultură le-a pregătit un 
bogat program cultural-edu- 
cativ. (De la Gheorghe 
Nisforescu).

REȚEAUA COMERCIALĂ
...de alimentație publică 

din Brașov s-a îmbogăfit cu 
o unitate model : cofetăria 
„Café Modern", dotată cu 
mașini electrice, vitrine fri
gorifice pentru expunerea și 
conservarea produselor. In 
ziua deschiderii peste 2000 
de consumatori au vizitat 
unitatea. (De la Zlgheti La- 
dislau, funcjionar).

LA CLUBUL FABRICII 
DE RULMENȚI

...din orașul Bîrlad a luat 
ființă o orchestră de estrada 
formată din tineri muncitori. 
Clubul a selecționat, pe bază 
de concurs, și cinci soliști 
vocali. Zilele trecute, s-a 
prezentat primul concert pe 
scena teatrului de stat din 
orașul nostru. Concertul s-a 
bucurat de aprecierea iubi
torilor de muzică din locali
tate. S-au evidenfiat cu acest 
prilej soliștii vocali Sanda 
Onu, Mircea Bădărău, acor- 
deonistul Costel Irimia și 
alții. (De la Constantin 
Hușanu, rectificator).

LUMINA ELECTRICĂ
...a pătruns în multe co

mune din raionul Giurgiu. 
Numai în cursul acestui an 
au fost electrificate comu-

nele Malu, Găujani, Arsache, 
Slobozia și altele. In curînd 
refeaüa electrică va fi ex
tinsă în comunele Stănești și 
Ghizdaru, La efectuarea a- 
cestor lucrări au contribuit 
numeroși cătăjeni. (De la 
Paul Isar, profesor).

COMISIILE DE FEMEI
...din raionul Dej au mo

bilizat gospodinele la nume
roase acfiuni culturale și de 
folos 
care 
mare de femei au participat 
la curăfirea și amenajarea 
parcurilor, întreținerea fon
dului de locuinje, amenaja
rea sălilor de clasă etc. In 
colectivele artistice ale Ca
sei de cultură, ale cămine
lor culturale sătești, în bri
găzile artistice de agitație 
sînt peste 300 de femei. în 
orașul Dej, comisiile de fe
mei s-au ocupat de confec
ționarea de șervetele, per- 
delufe, cearșafuri, lenjerie 
pentru căminul de bătrîni, 
creșa de cartier și grădini
țele de copii. (De la Vasile 
Hosu, funcjionar).

BIBLIOTECA SĂTEASCĂ
...din comuna Ponor, raio

nul Aiud, desfășoară o acti
vitate susfinută de populari
zare a căr|ilor în rîndul citi
torilor, al căror număr este 
în continuă creștere. In anul 
care a trecut biblioteca a 
fost înzestrată cu peste 1.000 
de cărfr' noi. Colectivul bi
bliotecii a organizat cîteva 
expozifii pe teme legate de 
preocupările , zilnice ale lo
cuitorilor. S-a bucurat de 
succes expoziția intitulată : 
„Cartea zootehnică în spriji
nul dezvoltării șeptelului“. 
(De la Iosif Barb, secretarul 
Sfatului' popular comunal 
Ponor),

obștesc. In anul 
a trecut, un număr
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La fel ca și alți 
lumea capitalistă, 
Kaneto Shindo e frămîntat în cel mai 
înalt grad de problemele esențiale ale 
epocii, de contradicțiile sociale, ne
dreptatea și inegalitatea flagrante, 
aflate la temelia șubredă a societății 
în care trăiește. El consideră de dato
ria sa să se pronunțe, să ia atitudine, 
să scoată la lumină adevărul. De aici 
rezultă umanismul arzător, spiritul pro
testatar, sensurile grave ale filmelor 
sale,

„Copiii din Hiroshima" era un pate
tic apel la vigilență față de cumplita 
primejdie a unui război atomic. „Insu
la", aducînd pe e- 
cran o cumplită 
demascare a unei 
orînduiri care și-a 
trăit traiul, ne dez
văluie dimensiunile 
tragice ale trudei 
duse pînă la epui
zare, pe care sînt 
nească în secolul zborurilor cosmice 
doi țărani japonezi, a căror existență 
e redusă, datorită mecanismului anti
uman al capitalismului, la condițiile 
unui permanent efort silnic, de-a drep
tul primitiv.

Plecînd de la realități pe care le 
cunoaște foarte bine, cineastul le 
transpune pe ecran exact și direcf, 
evifînd orice artificii exterioare. Marea 
arfă a cineastului consta în desăvîrșita 
sa simplitate, în modul cum știe să 
privească pătrunzător, vibrînd de emo
ție, fiecare întîmplare, în finețea ob
servației, în capacitatea de a sugera 
prin fiecare detaliu semnificații pro
funde. însemnătatea funcției de cu
noaștere a arfei este confirmată cu pri
sosință de filmul „Insula". Kaneto 
Shindo nu-și propune să ofere specta
torilor un „divertisment", ci sondează 
— cu -neobosită vigoare realistă — un 
univers de viață zguduitor.

Faptele sînt descrise nud, fără înflo
rituri. De cînd se destramă negurile 
nopții și pînă cînd tuna risipește solzii 
argintii pe întinsul oceanului, cei doi 
eroi, locuitori ai insulei sterpe, nu în
cetează să care apa în găleți de lemn, 
traversînd cu barca de la un mal la 
celălalf, urcînd pe povîrnișul sfîncos, 
cu cobilițele pe umeri, pînă la micul 
lor ogor și udînd meticulos, la rădă
cină, plantele pipernicite. Mereu ace
lași drum, mereu aceleași gesturi, care 
se repetă în tăcere, obsedant, cu o 
regularitate mecanică aproape. Zi de 
zi, anotimp după anotimp, fără cea 
mai mică variație. Stăruința cu care 
este descrisă monotonia exasperantă a 
acestei existențe exprimă, în fond, pro
testul cineastului, mai vehement decîf 
prin orice comentariu, prin orice me
taforă rafinat elaborată.

Alături de părinți, cei doi băieți își 
cunosc și ei precis atribuțiile și totul 
decurge într-o ordine severă care nu 
lasă loc nici destinderii, nici măcar 
vorbelor. Și, firește, satisfacțiile unei 
astfel de vieți sînt minime. Cînd sea
ra familia se reunește la masă și, pe 
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artiști înaintați din 
cineastul japonez

rînd, fiecare face baie înfr-un cazan 
instalat pe un soi de vatră, eroii gustă 
acest scurt răgaz cu o bucurie tristă : 
bărbatul se spală cu mișcări ener
gice, femeia are gesturi moi, ostenite, 
copiii se reped la baie într-un zvîcnet. 

Protestul social al lui Kaneto Shindo 
atinge însă apogeul în episodul plim
bării familiei la oraș ; oamenii aceștia, 
condamnaji la o muncă de robi, se în
tîlnesc — înfr-o străfulgerare care relevă 
profund contrastele lumii capitaliste— - 
cu frepidajia civilizației moderne, mar
cată laconic de un dans acrobatic ur
mărit pe ecranul unui televizor insta
lat într-un magazin de specialitate.

Fără îndoială că 
filmul, care a do- 
bîndif anul frecuf 
— alături de „Cer 
senin" — cea mai 
înaltă distincție a 
Festivalului de 
Moscova, este o 

peră ieșită din comun, curajoasă 
numai prin mesajul ei vibrant, dar și 
prin stilul adoptat de realizator. Kaneto 
Shindo se bizuie pe receptivitatea, 
setea de cunoaștere și puterea analiti
că a spectatorului, care, instalat în sala 
de cinema, e dispus să mediteze, să 
aibă o poziție activă față de ceea ce 
i se înfățișează pe ecran. De aceea 
„Insula“ nu conține dialoguri ; imagi
nile (realizate de un excelent opera
tor, Kiyoshi Kuroda) vorbesc de la 
sine. E suficientă privirea grea, dură, 
neputincioasă pe care bărbatul o ațin
tește spre nevasfă-sa cînd înfr-un ac
ces de disperare ea răstoarnă în final 
o găleată de apă, sînulge plantele și 
se trînteș'te. hohotind pe pămînful nisi
pos, uscaf. Sînt suficiente saluturile 
mute și plecăciunea sfîngace cu care 
colegii de școală își iau ultimul rămas 
bun dé la băiatul care a murit. Fără a 
apela la un ritm viu, la o succesiune 
vie de imagini, realizatorii filmului îi 
subliniază mesajul printr-o fină doza:e 
a gestului, a expresiei chipurilor, a a- 
mănuntului de decor, a crîmpeielor de 
viață etc.

Există în „Insula“ un autentic filon 
de poezie amară, dură, zguduitoare, 
care vine nemijlocit din tragismul fap
telor aduse pe ecran, confurînd filmu
lui un puternic caracter social. Mișcă
rile atent drămuite ale celor doi țărani 
sînt de 
nante.
meii 
verii, 
tutui, pasiunea concentrată cu care a- 
mîndoi își cultivă petecul de pămînt, 
un întreg ritual al muncii îndeplinit ri
guros, înălțător. Nici uneltele rudimen
tare, nici terenul steril, nici sărăcia — 
nimic nu poate știrbi frumusețea ele
mentară a muncii lor. „Insula“ este ast
fel și un poem dedicat tăriei sufletești 
și tenacității omului, capabil, prin mun
că, să înfrunte cele mai pofrivnice con
diții de trai. „Insula“ este, fără îndo
ială, o operă valoroasă, actuală, pro
fund umanistă, care se înscrie în sfera 
preocupărilor majore ale cinematogra
fiei progresiste contemporane.

M. LUPU

Pe ecranele 
cinematografelor

RADIO, LUNI 12 FEBRUARIE • Cîli- 
tece de iarnă pentru copii — orele 10,08
— I e Almanah științific — orele 11,30
— Ie Soliști și formații artistice de 
amatori — orele 12,00 — Ie Concert de 
muzică ușoară — orele 12,45 — II e Con
cert simfonic popular — orele 13,25 — II 
o Din cele mal cunoscute melodii popu
lare romîneștl — orele 15,00 — He Frag
mente din opera „Cio-Cio-San“ de Puc
cini — orele 16,25 — II o Lucrări de 
Alessandro Scarlatti — orele 17.00 — II

la 
o- 
nu

o armonie și precizie emofio- 
Filmul subliniază grafia fe- 

nealterată sub apăsarea po- 
calmul și înverșunarea bărba-

e Lucrări sovietice pentru Instrumente 
populare — orele 18,05 — II o Jurnalul 
satelor — orele 19,00 — I o Cîntă corul 
Radiotcleviziunil — orele 19,00 — II « 
Ghid muzical — orele 19,40 — II a Tri
buna radio — orele 20,50 — Ie Actuali
tatea radio — orele 
piese pentru orgă 
Cierambault — orele 
muzica popoarelor — 
Muzică simfonică de 
Sigismund Toduță —

21,00 — II e Trei 
de Louis Nicolas 
21,20 — II « Din 
orele 22,00 — II 9 
Bêla Bartok și do 
orele 22,57 — I.

NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV și 
filmul DIN NOU SPRE STELE : M. Gorki 
(Cal. Victoriei 48). INSULA—cinemascop : 
Republica (Bd. Magheru 2), Elena Pavel 
(Bd. 6 Martie 14). FRUMOASA LURETTE:J

j Patria (Bd. Magheru 12—14), I. C. Frimu 
1 (Bd. 6 Martie 16), Miorița (Cal. Moșilor

127), Volga (Șos. Ilie Pintilie 61). CURSA 
DE 100 KILOMETRI : Magheru (Bd. Ma
gheru 29), București (Bd. 6 Martie 6), V. 
Alecsandri (Str. Grigorescu 24). Gh. Doja 
(Cal. Griviței 80), Libertății (Str. 11 Iunie 
75). FII FERICITA, ANI ! : Lumina (Bd. 
6 Martie 12), înfrățirea între ■ popoare 
(Bd. Bucureștii Noi), 23 August (Bd. Di
mitrov 118). CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI : Tineretului (13 Decembrie 5—7). 
MUZICANTUL ORB : Central (Bd. 6 
Martie 2), V. Roaită (Bd. 1 Mai 57). S-A 
FURAT O BOMBA : Victoria (Bd. 6 
Martie 7), Moșilor (Cal. Moșilor 221), Flo- 
reasca (Strada G. Bizet), N. Bălcescu (Cal. 
Rahovei, 151). CEI PATRU DE PE MOA
NA : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 18). PRO
GRAM SPECIAL PENTRU COPII — di
mineața : 13 Septembrie (Str. Doamnei 
nr. 9). PORTO FRANCO — după-amiază 
13 Septembrie (Str. Doamnei 9). ALEK
SANDR NEVSKI : Cultural (Cal. Grivi
ței 196). PRIMELE ÎNCERCĂRI — am
bele serii : Alex. Popov (Cal. Griviței 
137), T. Vladimirescu (Cal. Dudești 97). 
PROFESORUL MAMLOCK : 8 Martie
(Str. Buzești 9—11), Alex. Sahia (Cal. 
Văcărești 21). CAIDUL : Grivița (Piața 
Ilie Pintilie 2), 16 Februarie (Bd. 30 De
cembrie 89). SOMBRERO : C-tin David 
(Șos. Crîngași 42). IN NOAPTEA SPRE 
13 : Unirea (Bd. 1 Mai 143), Arta (Cal. 
Călărași 153), 30 Decembrie (Cal. Feren
tari 86). SECERIȘUL VERDE : Flacăra 
(Cal. Dudești 22), 8 Mal (Str. Lizeanu

19). CIRCUL FARÄ CUPOLA : Munisp 
(Șos. Minai Bravu nr. 221). CĂLĂTORIE. 
PESTE TREI MA.RI — cinemascop 
ambele serii : Popular (Str. Mătăsari 31). 
PRETUTINDENI TRĂIESC OAMENI : 
Donca Simo (Str. Avrlg 1). ROSEMARIE: 
M. Eminescu (Str. M. Emineseu 127). 
TOM DEGEȚELUL, rulează la cinema
tograful Ilie Pintilie (Șos. Colentina 84). 
CASTELUL DIN BASME : Lucealărul 
(Cal. Rahovei 118). POVESTE DESPRE O 
FATA rulează la cinematograful G Ba- 
covia (Șos. Giurgiului 3). NU E LOC 
PENTRU ANIMALE SĂLBATICE, ru
lează la cinematograful Olga. Bande 
(Cal. 13 Septembrie 196). SECRRTUL CT- 
FRULUI : Drumul Serii (Str. Drumul 
Serii 30). CER SENIN : Aurel Vlaicu 
(Șos. Cotrocenl 9). CÎNTECUL PORUM
BIȚEI CENUȘII : B. Delavrancea (Bd. 
Libertății 70—72).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 10,20 — Emisiune pentru pio
nieri și școlari : „Cine știe, să răspun- 
É5.’Lt-L9'40 ~ Filmul artistic .CERUL 

- o -producție a 
21,10 - Recital.

■ Telesport. In

televiziunii. 19,20

BALTICEI“ — seria 1 
Studioului ,,Lenfilm“, 
vocal-coregrafic. 21.45
"dieiere : ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA
Timp-.! probabil pentru zilele de 13, 

11 și 13 februarie : Vremea se va men
ține în general umedă, cu cerul variabil, 
mal mult noros. Precipitații locale vor 
continua să cadă în toate regiunile țării. 
Vînt slab pînă la potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura staționară. Mini
mele vor fi cuprinse între 0 și minus 10 
grade, iar maximele între minus 5 grade 
șl plus 5 grade.
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HANDBAL

TELEGRAME EXTERNE

Declarația P. C. din S.U.A. 
cu privire la politica guvernului 

american îață de CuDa

Ultima etapă a celei de a cincea 
edifii a „Cupei orașului București“ a 
reușit să atragă aseară un număr 
record de spectatori, care au umplut 
aproape pînă la refuz tribunele pa
tinoarului artificial „23 August“. 

' Miile de spectatori au asistat la des
fășurarea unei întreceri sportive de 
valoare pe care au oferit-o echipa 
sovietică Torpedo-Gorki și selecțio
nata București — candidate la cîști- 
garea trofeului. Ambele formalii au 
practicat un joc rapid, tehnic, de 
mare spectaculozitate.

Prima parte a meciului s-a încheiat 
cu scorul de 1—0 în favoarea echi
pei romînești, prin punctul înscris 
de Iohescu. In repriza secundă, oas
peții au avut o puternică revenire și 
au reușit — prin Krutov, Sicikov, 
Krupin și Dubinin — să înscrie de 
4 ori. Hocheiștii noștri au ratat toate 
ocaziile pe care le-au avut.

Ultima repriză s-d scurs sub sem
nul unei dispute pasionatd: Printr-un 
șut de la distantă, Varga a redus 
scorul la 4—2, dar chiar în același 
minut Sabdrovski a marcat, (5—2). 
Apoi, în urma unui atac de toată 
frumusețea, echipa Bucureștiului mar
chează prin Andrei. Astfel, la sfîrși
tul meciului, scorul era de 5—3 pen
tru Torpedo.

In deschidere s-du îhtîlnit echipele 
Einheit-Berlin și București (tineret). 
Berlinezii du cîștigat cu 2—0, ambele 
puncte Hind însă înscrise abia în 
ultima repriză.

serie

Multi 
de a-

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
De sîmbătă pînă duminică dimi
neața neaua s-a așezat pe brazii 
semeți, dar mai ales pe... pîrtiile de 
schi și săniuș din Poiana Brașovu
lui. Localnicii, amatori de excursii, 
au pornit și ei spre pitoreasca Po
iană de Ia poalele Postăvarului. Pe 
pîrtiile de schi au avut loc o 
de concursuri.

...Iată-ne ajunși în Poiană, 
se îndreptau spre teleferic și
colo, comod, urcau spre Postăvar. 
Alții au preferat concursuri de să
niuțe. Pe pîrtia din fața Hotelului 
Sporturilor se aflau sute de elevi și 
eleve de la clubul sportiv „Lucea
fărul", care-și disputau și ei întîie- 
tatea la schi și săniuțe.

De sîmbătă aici se desfășoară 
concursurile de schi din cadrul 
„Cupei R.P.R." — la care au luat 
parte peste 250 de schiori di-n Bra
șov, Sinaia, Bușteni, Cluj1, Baia Mare, 
Petroșeni, Reșița.

La probele alpine, concurențli s-au 
prezentat în plin progres. La fond, 
s-a făcut o ultimă verificare a for
mei schiorilor fruntași care vor par
ticipa la „mondialele" de la Zako
pane. Ieri, în concursul de la Poiana 
Brașovului, cele mai bune rezultate 
la probele alpine le-au obținut 
schiorii de la Carpați — Sinaia, iar 
la fond s-au remarcat schiorii 
brașoveni. Printre concurenții tineri

evidențiați sînt și Doina Boboc, 
muncitoare. Ion Buzoi, (Olimpia Bra
șov), Liliana Blebea,1 Constanța Mîz- 
găreanu (Luceafărul Brașov), Marin 
Focșăneanu (Carpați — Sinaia), Ion 
Pitiș (Dinamo Brașov) și alții.

Iată cîteva 
nsori (15 km.) 
Fond-junioare (3 
Doina ; Slalom urÎGș 
Tăbăraș Cornel ; Slalom special se
niori : Tăbăraș Camei ; 
Ilona Mikloș ; junioare : 
Mîzgăreanu ; juniori : Ion

Stiinta București,3 3 3 7

învinsa acasă...

GH. R.

Fotografia de mai jos redă o 
fază dintr-un meci al competiției : 
Torpedo — Einheit 11—1.

(Foto : M. Anăreescu)

Duminică în sala Floreasca II și 
la bazinul acoperit învecinat s-au 
desfășurat două concursuri : atletism 
și natație, din cadrul tradiționalei 
competiții pentru „Cupa 16 Februa
rie“ organizată de clubul Rapid.

Concursul de atletism, care a reu
nit peste 200 de concurenți, a fost 
marcat de numeroase rezultate pro
mițătoare. Astfel : în proba de sări
tură în înălțime-bărbați victoria a 
revenit lui Gr. Marinescu (Știința) 
cu 1,95 m. O formă deosebită a de
monstrat atleta lung Liana (Steaua), 
care a parcurs 40 m garduri în

rezultate : Fond-se- 
— Gheorghe Cincu ; 

km.) — Boboc 
(seniori) :

senioare :
Constanta 
Pitiș.

Concurs de 
pentru elevi

schi

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
— Pe dealurile din jurul Caransebe
șului a avut loc duminică dimineață 
un interesant concurs de schi re
zervat pionierilor și școlarilor. Cei 
péste 80 de concurenți au fost îm- 
părți-ți, în raport cu vîrsta, în trei 
categorii. S-au desfășurat probe de 
fond și coborîre. în probele de fond 
primii s-au clasat Gh. Seregău, I. 
Popișteanu și loan Nania. 
de coborîre au 
Seregău, Iosif 
riu etc.

Probele 
fost cîștigate de Gh. 

Bucșa, Dragoș Caba-

nici una din echipe n-a 
conducerea la mai mult 
diferență. Dacă la prima 
numai cîteva secunde de

reușit 
de un 
acțiu- 
la în-

Clubul .Steaua" organizează

6“4/10. Iată alte rezultate mai im
portante : 50 m plat A. Diaconu (Di
namo) 6“ ; lungime L. Dumitrescu 
(Progresul) 6,43 m ; greutate N. Iva
nov (Dinamo) 15,33 m ; greutate fete 
M. Wingestein (Progresul) 12,84 m. 

’ „Cupa 16 Februarie“ la atletism a 
fost cîștigată de Dinamo cu 44,05 
puncte. Crosul seniorilor, desfășurat 
în împrejurimile sălii Floreasca, pe 
un traseu de 6.000 m, a revenit lui 
T. Strelbinski (Rapid). La senioare, 
prima a terminat ploieșteanca Maria 
Duță. Pe echipe locul întîi a fost 
ocupat de Dinamo.

Concursul de natație rezervat co
piilor a reunit timp de două zile un 
număr record de participanți. Școala 
sportivă de elevi nr. 2 a totalizat cel 
mai bun punctaj. Dintre cîștigători 
o remarcă pentru tinerii C. Lungu, 
Mugur Tomescu, Tomov Dana, Mihai 
Virgil și Ion Preda.

în prima întîlnire din cadrul semi
finalelor „Cupei campionilor euro
peni" la handbal feminin în 7, dețină
toarea trofeului ediției trecute, Știin
ța București, a pierdut la limită me
ciul cu O.R.K.-Belgrad. Scor 7—6 
(5—5) în favoarea echipei iugoslave.

Cele 40 minute de joc au oferit 
miilor de spectatori prezenți ieri sea
ră în sala Floreasca, faze deosebit de 
palpitante, cu toate că echipele au ju
cat extrem de prudent, punînd accent 
îndeosebi pe apărare. De-a lungul me
ciului 
să ia 
punct 
ne, la
ceperea partidei, Știința a condus cu 
1—0. în minutul 8 scorul era de 2—1 
pentru O.R.K. în minutul 14 tabela 
de marcaj indica 4—4, iar sfîrșitul re
prizei a găsit cele două echipe din 
nou la egalitate : 5—5.

Și mai strîns a fost jocul în cea de-a 
doua repriză. Marcajul strict aplicat 
de cele două echipe a împiedicat pe 
vreuna din jucătoare să majoreze sco
rul. Abia în minutul 26. Aurora Leon- 
te, printr-o acțiune personală, a reu
șit să-și depășească adversarele și să 
înscrie spectaculos : 6—5 pentru Știin
ța ! Dar, la primul contraatac, în ace
lași minut, jucătoarele de la O.R.K.- 
Belgrad egalează prin Mira Iasici : 
6—6 ! în minutul 32, echipa iugoslavă 
înscrie în poarta Irinei. Hector cel 
de-al 7-lea gol, care le-a adus victo
ria în meciul de ieri seară. în ulti
mele 8 minute de joc, cu toate efortu
rile depuse, handbalistele de la Știin
ța n-au reușit să egaleze.

Știința București a jucat mult sub 
posibilitățile ei. Handbalistele noastre 
s-au complicat în decursul jocului în 
multe combinații sterile, n-au șutat 
la poartă de la distantă și nici din a- 
propiere, deși au avut numeroase o- 
cazii. Multe din jucătoare ne-au pă-, 
rut lipsite de încredere în for
țele lor și. spre deosebire de alte me
ciuri, cînd echipa, în ansamblul ei, 
practica un joc rapid, aseară acest 
ritm a fost mult scăzut. Formația iu
goslavă a practicat un joc viguros și 
a pus accent îndeosebi pe contra
atacuri.

Revanșa acestei întîlniri se va dis
puta la Belgrad.

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din S.U.A. a dat 
publicității o declarație în care con
damnă politica S.U.A. față de Cuba.

Embargoul asupra comerțului cu 
Cuba, anunțat de președintele Ken
nedy, după conferința de la Punta 
del Este a 
Americane, se arată 
reprezintă 
îndreptat spre răsturnarea guvernu
lui revoluționar al Cubei. Aceasta 
este o continuare a politicii de osti
litate, care include amenințarea cu 
intervenția militară din partea S.U.A. 
în pofida tuturor dezmințirilor ofi
ciale, cruciada economică, politică și 
diplomatică împotriva Cubei și con
tinuarea pregătirii trupelor de inter
venție de către S.U.A. în zona Cana
lului Panama și în alte regiuni do
vedesc că problema unei intervenții 
directe nu este exclusă de pe ordi
nea de zi. Politica de intervenție 
continuă, deși conferința O.S.A., re
cent încheiată, a demonstrat evident 
că principalele țări ale Americii La
tine sînt împotriva acestei politici.

Coexistența pașnică cu Cuba so
cialistă este unicul mijloc de a îm
bunătăți relațiile în emisfera occi
dentală. Cu cît mai repede va fi 
înțeles acest fapt cu atît va fi mai 
bine. în prezent toate forțele iubi
toare de pace și democratice trebuie 
să exercite întreaga lor influență și 
să facă totul pentru a obține schim
barea politicii guvernului față de 
Cuba.

Jos mîinile de pe Cuba ! Prima 
cerință — neamestecul !

Este necesar în primul rînd o lar
gă mișcare pentru tratative cu gu
vernul cuban cu privire la restabili
rea relațiilor diplomatice normale. 
Calea spre pace implică coexistența 
în emisfera occidentală, în întreaga 
lume.

Organizației Statelor 
în declarație, 

încă un act imperialist

«■

O declarație a P. C. 
din Marea Britanie

C. M.

întreceri de natație, polo și tenis
nafajie, polo și 
clubul sportiv

vor avea loc în 
Calea 
febru- 
30 de

și competifia de polo pe apă (17-28 
februarie), la care vor participa echi
pele bucureșfene Dinamo, Progresul, 
Știinfa și Steaua. Competiția se va 
desfășura sistem turneu.

Peste cîteva zile vor începe în Ca
pitală competifiile de 
tenis organizate de 
Steaua-București.

întrecerile de tenis
sala clubului organizator din 
Plevnei nr. 114 între 14 și 22 
arie. Au fost invitat« să participe 
jucători și 16 jucătoare. Se vor disputa 
numai probe de simplu.

Concursul de natafie este programat 
în zilele de 17 și 18 februarie la bazi
nul acoperit Floreasca. Acest concurs 
este deschis tuturor înotătorilor legi- 
timafi. Probele de concurs sînt cele 
clasice la stilurile liber, delfin, bras și 
spate.

Tot Ia bazinul Floreasca va avea loc

Ieri la rugbi
în prima competiție de rugbi a 

anului — dotată cu „Cupa 6 Martie“ 
— au avut loc ieri dimineață pe 
stadionul I.T.B. din Capitală urmă
toarele întîlniri : Grivița Roșie — 
Dinamo 3—0; Metalul — Flacăra 
Roșie 17—3; Progresul — Știința 
Petroșeni 12—6; Steaua — I.T.B. 
8—6. Viitoarea etapă se va desfă
șura duminică 18 februarie.

ȘAH. In cea mai importantă parti
dă a rundei a 9-a a turneului interzo
nal de șah de la Stockholm, liderul 
clasamentului, Uhlmann. a remizat în 
17 mutări cu Petrosian. Gligorici a 
cîștigat la Bisguier, Stein la Teschner 
și Olafsson la Benko. S-au terminat 
remiză partidele : Bertok—Gheller și 
Bolbocan—Koroinoi. Restul partidelor 
au fost întrerupte.

In clasament conduce Uhlmann cu 
7 puncte, urmat de Fischen- 6 puncte 
(1), Filip (1), Benko, Gligorici 5‘/2 
puncte, Petrosian 5 puncte.

BOX. în cadrul „Cupei 16 februa
rie" la box, duminică dimineața în 
sala clubului Grivița Roșie s-a dispu
tat meciul dintre echipele Rapid și 
I.T.B. Victoria a revenit cu scorul de 
17—11 boxerilor de la I.T.B. în cele 
mai spectaculoase meciuri A. Enuș 
(I.T.B.) l-a învins la puncte pe E. 
Stăncescu (Rapid), iar V. Mihăilă 
(I.T.B.) a terminat la egalitate cu Ioni- 
ță Tănase (Rapid).

4r
FOTBAL. Continuîndu-și pregătirile 

în vederea turneului de fotbal U.E.F.A., 
care va avea loc în R. P. Romînă. e- 
chipele selecționate de juniori ale 
Turciei și Greciei s-au întâlnit la Iz
mir într-un meci de verificare. Tinerii 
fotbaliști greci au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0) prin punctul mar
cat în minutul 63 de Baiopoulos.

★

SOHI. Delegația sportivă a Suediei 
oare va participa la campionatele 
mondiale de schi (probele nordice) de

la Zakopane, a părăsit orașul Stock
holm, plecînd spre Varșovia. Din lo
tul schiorilor suedezi fac parte, prin
tre alții, Sixten Jernberg, Lennart 
Larsson, Uăr Roelundt, Larf Olsson, 
Inger Elevsson și Marie Anersson.

*
R.UGBI. In meoiul internațional de 

rugbi dintre echipele Angliei și Irlan
dei, disputat la Londra în cadrul 
„Turneului celor 5', rugbiștii englezi 
au obținut victoria cu scorul de 16—0 
(5—0). Cel mai bun jucător de pe te
ren a fost R. Sharp care a înscris 10 
puncte. în clasament conduce echipa 
Angliei cu 3 puncte (din 2 meciuri), 
urmată de Franța — (2 puncte din- 
tr-un singur meci), Scoția, Țara Ga
lilor și Irlanda.

LONDRA 11 (Agerpres). — Comi
tetul Politic al Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie a dat publicității la 9 fe
bruarie o declarație chemînd la în
tărirea unității clasei muncitoare în 
lupta împotriva politicii guvernului 
de înghețare a salariilor, care duce 
la scăderea nivelului de trai al oa
menilor muncii. ’

După cum se arată în declarație, 
pentru a împiedica guvernul în în
cercările sale de a .menține în inte
resul patronilor, salariile la un nivel 
scăzut, sindicatele nu au ' altă so
luție decît de a lupta împotriva a- 
cestei politici. Sindicatele se sub
liniază în declarație, trebuie să dis
cute acțiuni inițiate în comun.

„Oricăror muncitori care între
prind acțiuni în sprijinul revendi
cărilor lor juste, fie ei feroviari, 
constructori de mașini, mineri sau 
muncitori din transporturi, trebuie 
să li se acorde imediat un larg 
sprijin din partea întregii mișcări 
sindicale" — se spune în declarație.

*
prilejul unui concurs 
patinaj viteză desfă-

PATINAJ. Cu 
internațional de 
șurat la Hamar (Norvegia) canadianul 
Paul Enok a stabilit un nou record 
mondial în proba de 3.000 m., cu 
timpul de 4’37”2/10. Vechiul record era 
de 4’40”2/10 și aparținea olandezului 
Huiskes din 1953 (Davos).

:★
Sportivul Thomas 

Germană) a cîștigat
SKELETON.

Koehler (R. D.
titlul de campion mondial la skeleton 
(săniuțe). Pe locul doi s-a clasat cam
pionul lumii de anul trecut, polonezul 
Jerzy Wojnar. La feminin, campiona
tul a revenit sportivei lisa Geisler 
(R. D. Germană).

Greve în Anglia
LONDRA 11 (Agerpres). — TASS 

transmite : Mii de muncitori englezi 
au luat parte la 9 februarie la di
ferite greve în apărarea drepturilor 
lor sindicale și a nivelului lor de 
trai.

Aproximativ 10.000 de muncitori 
au declarat grevă la Nottingham, 
Coventry și Lincoln.

La uzina de automobile a socie
tății „Jaguar" din Coventry, unde 
sînt în grevă aproximativ 4.500 de 
oameni, muncitorii au hotărît la un 
miting să continue greva.

Au declarat grevă aproximativ 
1.200 de muncitori de la societatea 
„North British Locomotive“ din 
Glasgow în semn de protest împo
triva concedierii ilegale a 42 de 
muncitori.

Vă prezentăm

M.—Sport Reghin

ATLETISM. Neozeelandezul
Snell a stabilit la Los Angeles cea 
mai bună performantă mondială pe 
teren acoperit în proba de 1.000 yarzl 
cu timpul de 2’06”. Proba de 1 milă 
a fost cîștigată de Jim Beatty, crono
metrat în 3’58”9/10.

Peter

Dacă stai de vorbă cu 
lolanda Balaș, cu Constantin 
Grecescu, Voinescu, Hnat, Iri
na Hector sau cu oricare all 
sportiv din (ara noastră în
tr-o problemă ca aceea a 
echipamentului sportiv, vei 
auzi cuvinte de laudă des
pre I.P.M. Sport-Reghin.

Am făcut de curînd o vi-, 
zifă la I.P.M.S.-Reghin.
Harnicul colectiv are în cen
trul preocupărilor sale lupta 
pentru a da articole de cît 
mai bună calitate. Două 
motive stau la baza acestei 
preocupări : muncitorii (.in 
mult la „marca" fabricii lor 
și... apoi : „Articolele noa
stre, calitatea lor, au și ele 
o contribuție la succesele 
sportivilor“ — ne spunea 
maistrul Maior.

Producția principală a în
treprinderii din Reghin o 
formează încălțămintea de 
sport. In total se confecțio
nează 40 de sortimente : 
ghete de fotbal (în acest an, 
peste 33.000 perechi), ghete 
de box, hochei, patinaj, pan
tofi de ciclism, scrimă, bo
canci pentru schi, cisme de 
călărie etc. In cele cinci a- 
teliere ale secției încălță
minte se acordă atenție în 
aceeași măsură atît creșterii 
producției cît și îmbunătăți
rii calitafii acesteia. Brigada 
lui Toncean Vasile de la a- 
telierul de tălpuit dovedește

multă măiestrie în muncă. 
Printre tălpuitorii fruntași din 

numără Boa- 
Orban

brigada sa se 
riu Alexandru, 
și alții.

Atelierul de 
confecționează 
30 de articole diferite — 
mănuși de box, rucksacuri, 
genji de voiaj, sacoșe pen
tru echipament, saci pentru 
pescarii amatori, cobuli pen
tru motociclete etc. Fruntași 
întîlnim și la atelierul de 
marochinărie. Mulfi au auzit 
în Reghin — și cu acest 
prilej le prezentăm și citi
torilor — ' ' ■ -
fană Lucia, 
Barta Ecaterina de 
chinărie. Principala 
ocupare : calitatea 
ră a articolelor la 
crează. S-ar putea 
la unii saci de echipament 
pentru sportivi, fermoarele 
să se defecteze repede. Pre
cizăm că aceasta nu este 
vina vreunui muncitor de |a 
I.P.M.S., ci a furnizorului — 
fabrica „Metaloglobus" din 
București care produce fer
moarele...

La „plan-producjie“ aflăm 
date nu numai despre pro
ducția curentă, ci și o serie 
de noutăți reflectînd conti
nua preocupare a colectivu
lui de a da sportivilor arti
cole cit mai frumoase șl 
durabile, Printre ultimele

loan

marochinărie 
anual peste

de tinerele Ca- 
Gabor Maria, 

la maro- 
lor pre- 
superioa- 
care Iu- 
însă, ca

noutăfi sînt, de pildă, ghe
tele de fotbal cu crampoa- 
ne demonfabile, precum și 
încălțămintea de sport cu 
talpă lipită. Acest sistem de 
aplicare a tălpii — avanta
jos pentru sportivi și econo
micos pentru întreprindere 
(întrucît nu vor mai fi folo
site cuie, sfoară) — a fost in
trodus deocamdată experi
mental. După ce se va primi 
avizul federațiilor sportive
interesate, tălpuirea prin li
pire va fi introdusă In pro
ducția de serie. întreprinde
rea a primit 
necesar 
procedeu
cru.

Pentru
rea de economii, 
la I.P.M. Sport- 
Reghin se folo
sește talpa sin
tetică pentru ștai
furile încălțămin
tei de sport. Cro
irea combinată a 
adus și ea im
portante econo
mii de piele. Din 
cei circa 20.000 
dm.p. economisiți 

ultima vreme 
croitul pielei, 
pot confecfio- 
în plus Î.000

perechi fețe pentru ghete de 
fotbal.

Colectivul întreprinderii se 
străduiește continuu să dea 
produse de cît mai bună 
calitate. Din păcate, 
fă cîteva greutăți 
împiedică uneori acest lu
cru.. Nu toți furnizorii trimit 
la timp întreprinderii din 
Reghin accesoriile de care 
are nevoie. Se întîmplă apoi 
— cum este cazul fermoare
lor de la Metaloglobus — 
ca nici calitatea unor acce
sorii să nu corespundă.

PRONOSPORT
Rezultatele

din 11
exis-
care

concursului nr. 6 
februarie a.c.

Teren 
PlovdivLevski—Spartak

Lokomotiv Plovdiv—Lokomotiv 
Sofia

Marek St. Dimitrovo—Slavia 
Spal—Internazionale 
Catania—Juventus 
Padova—Sampdoria 
Atalanta—Bologna 
Fiorentina—Palermo 
Torino—Udinese 
Roma—Lecco 
Mantova—Lanerossl 
Milan—Venezia

Urnă

RABAT 11 (Agerpres). — într-un 
articol publicat de ziarul „East Afri
can Standard“, Jomo Kenyatta, pre
ședintele partidului Uniunea Națio
nală Africană din Kenya, a cerut a- 
cordarea de urgență a independenței 
Kenyei. Kenyatta a declarat în con
tinuare că va conduce delegația par
tidului Uniunea Națională Africană 
la conferința pentru elaborarea con
stituției Kenyei, care trebuie să se 
deschidă săptămîna viitoare la Lon
dra.

Kenyatta s-a pronunțat, de aseme
nea, împotriva încercărilor de fărî— 
mițare a țării în regiuni autonome.

b

S.U.A. au

MANCHESTER (Anglia). Muncitori greviști din industria electrică 
formează un cordon pentru a împiedica intrarea în uzină a spărgăto
rilor de grevă.

nostru
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(Desene de EM. MIHĂILESCU)

la 9 februarie o

de SUD 
subur- 

a avut 
demori-
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11 (Agerpres). — La 10 
a pledat din Tokio R. 
ministrul de Justiție al

SALISBURY, RHODESIA 
(Agerpres). — într-o

în margineq orășelului mur- 
■®-mură apele Elbei. în jurul 

Elbei țîșnesc sălciile despletite 
peste ape, iar teii și castanii își 
înal(ă spre cer ramurile desfrun
zite. O pădure se revarsă în jur, 
înghifind mica biserică, bătrină 
de peste 500 ani. li calc pragul 
pentru a treia oară, să contemplu 
icoanele profane. Atîrnate în stin
gă ușii, sînt două tablouri stîngace, 
dar cu tîlc adine : pedepsirea mi
nerilor răsculați din Kutna-Hora, 
cetățeni ai micului orășel Pode- 
brady de pe Elba legendară. Cum
plit pedepseau stăpînii : Simon și 
Prușa au fost 
decapitați. Șapte 
mineri au simfit 
pînă la os șfichiul 
sălbatic al biciu
lui. Cind Kolauch, 
călăul, el însuși 
îngrozit, a refu
zat să-i taie capul lui Czerny, So
cilor a încercat să-l înlocuiască. 
Dar înainte de a apuca să ridice 
securea, minerul și-a rupt frîn- 
ghiile și l-a ucis. Elba murmură 
de veacuri versurile cutremură
toare ale baladelor însîngerate.

De aici pînă la Kutna-Hora, 
drumul nu e lung, iar de la Kutna- 
Hora pînă în satul Kacina, doar o 
zvîrlitură de băț. In palatul știi 
„Empire“, care îl imită pe ce] din 
Gatcina al țarilor ruși, se află 
instalat muzeul științelor agricole. 
Ați auzit de „plugul din Praga“ ? 
Timp de peste cinci secole, o 
gheară de fier legată de un trunchi 
de lemn a zgîriat pămîntul pe 
aceste meleaguri. Plugul cu roți 
al verilor Frantisek și Vaclav Ve- 
verka a apărut abia prin 1827. E 
tot aici, în sala muzeului din mi
cul sat — și proiectîndu-1 spre 
peisajul fabricii de mașini agri
cole Agrostroj din orașul Jicin, 
ai crede că au trecut de atunci 
milenii.

— Aici se afla un biet atelier 
întunecos, mă informează însoțito
rul meu, tov. Heiduk. Acum, nu
mai hala cea nouă se întinde pe 
mai bine de un hectar. Pentru

campania agricolă trecută, am pri
mit sarcina să dăm 3.000 de com
bine. în februarie 1961 am intro
dus procedeu] construcției pe 
bandă a cite 10 mașini, iar la 29 
martie au ieșit primele 180. în 
mai aveam 1.300, iar în iunie alte 
1.300. In iulie, ultimele combine 
se aflau pe ogoare. Cifrele reflec
tă ritmul în care a crescut califi
carea colectivului nostru. Și încă 
ceva : prin intervenția parcului 
nostru de mașini, ăm evitat pier
derea a mii de vagoane de ce
reale.

Hala cea mare vuiește fără în
trerupere, din 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. zori pînă în zori. 
— , i.i Freamătul nu în-De sa corespondentul cetează nici du

minica. Sudori, 
lăcătuși, montări,

''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN  ̂ parcă iau cu a-
salt o uriașă ne

văzută bandă rulantă.
— Sarcina planificată, îmi spu

nea tov. Heiduk, înseamnă o ma
șină la o jumătate de oră. Apoi 
a adăugat :

Du-te la Kacina și vei vedea 
muzeul întunericului : de la plu
gul cu brăzdat din piatră pînă la 
foile volante, care, pe la sfîrșitul 
secolului 18, îi învățau pe țăranii 
noștri cum se cultivă cartofii cu 
mina goală. Erau cîrtițe : și mine
rii, și țăranii. Iar domnii huzureau. 
A trecut aproape jumătate mile
niu de la decapitarea minerilor 
din Podebrady, — dar azi urmașii 
lor de la Agrostroj construiesc 
combine Radkovac. într-un sens, 
parcă am trecut o prăpastie. 
Timpul însă trece încet, foarte 
încet...

Am replicat : — Nu sînt de a- 
cord. în ziua de 29 martie ați nu
mărat numai 180 combine. în 
iunie însă ați construit 1.300. Nu
mai în trecut, vremea se tîra ca 
un melc. Acum...

Am rîs amîndoi, strîngîndu-ne 
mina cu căldură. Șl ne-am urat 
„recoltă bună pentru 1962“.

H. LIMAN
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ce a fost întîmpinat R. Kennedy 
în Japonia

tre Statele Unite a experiențelor 
nucleare și au condamnat acțiunile 
de represiune dezlănțuite împotriva 
comuniștilor și organizațiilor demo
cratice din S.U.A.

Robert Kennedy, din a cărui ini
țiativă a fost organizată aceasta în
tîlnire, a întrebat dacă. Consiliul 
general al sindicatelor aprobă de
clarația Partidului socialist că im
perialismul american este dușmanul 
poporului japonez. Secretarul gene
ral Ivài a declarat ferm că Con
siliul general al sindicatelor din 
Japonia împărtășește părerea for
mulată de partidul socialist.

După cum relevă ziarele japoneze, 
în timpul vizitei sale R. Kennedy 
a fost întîmpinat peste tot de de
monstranți care scandau : „Yankei, 
cărați-vă acasă I“, „înăpoiați-ne 
Okinawa 1", „Jos bazele americane I“.

TOKIO 
februarie 
Kennedy, 
S.U.A., încheindu-și vizită de o săp- 
tămînă în această țară. Scopul vi
zitei lui R. Kennedy a fost de a 
stabili „contactul cu toate păturile 
poporului japonez". Dar după cum 
a recunoscut însuși R. Kennedy la 
conferința de presă din 10 februa
rie, el nu a putut să îndeplinească 
sarcina ce i-a fost fixată.

El nu a reușit să vorbească în 
fața studenților Universității din 
Waseda care l-au primit cu ostili
tate.. Au refuzat să se întîlneasqă 
cu ministrul american și studenții 
din regiunea industrială Kănsai, 
muncitorii de la o mare fabrică 
textilă din Kioto. Proprietarii aces
tei fabrici, au putut mobiliza numai 
o parte din muncitorii temporari, 
special angajați pentru a întîm'pina 
pe ministrul american.

La 9 februarie, în timpul întîl- 
nirii cu liderii Consiliului general 
al sindicatelor din Japonia și Fe
derației sindicatelor neutre, două 
dintre cèle mai mari organizații 
.sindicale din Japonia, aceștia au 
expus principalele cereri ale po
porului japonez față de guvernul 
american. Ei au cerut anularea Tra
tatului de securitate japono-ameri- 
can, restituirea către Japonia a 
insulei Okinawa, ocupată ilegal de 
S.U.A. în numele oamenilor muncii 
japonezi, liderii acestor sindicate au 
protestat împotriva reluării de că-

O nouă scădere 
a rezervelor de aur 

in S. U. A.

I. DAMIANdeja utilajul 
noului 

de lu-

realiza.

în 
la 
se 
na

NEW YORK 11 (Agerpres). — Po
trivit Biroului federal de rezerve, 
în săptămîna încheiată la' 7 februa
rie rezervele de aur ale 
scăzut cu 25.000.000 dolari — a treia 
scădere din primele cinci săptămîni 
ale anului curent. în total de la în
ceputul acestui ăn pierderile de aur 
ale S.U.A. se ridică la 100 milioane 
dolari. în prezent aceste rezerve se 
cifrează la 16.790.000.000 dolari, cea 
mai scăzută cifră din 1939.

®o------

Demonstrajie împotriva 
discriminării rasiale 
în Rhodesia de sud

bie a orașului Salisbury, 
lôc 
strație de protest a elevilor împo- 
triva discriminării rasiale practicate 
în școlile Rhodesiei de sud. Demon
strația, la care au participat 1)000 de 
copii africani, a fost organizată după 
ce reprezentanții Direcției pentru 
problemele învățămîntului au decla
rat că toate locurile din ’ școlile su
burbiei sînt ocupate și ca atare co
piii africani nu pot fi primiți în școli*

i



4 S C î N T E I A Nr. 5437

ultimele ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI
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Sistemul mondial socialist — sprijin puternic 
al omenirii progresiste în lupta pentru pace

Chemarea C.C. al P.C.U.S. adresată alegătorilor
MOSCOVA 11 (Agerpies). — TASS 
C.C. al P.C.U.S. a dat publicității 

la 11 februarie o chemare adresată 
tuturor alegătorilor, în legătură cu 
alegerile în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. care vor avea loc la 18 
martie. .

P.C.U.S., se subliniază în chemare, 
„va continua și pe viitor să înfăp
tuiască în mod activ și consecvent 
politica de coexistență pașnică a 
statelor cu orînduiri sociale dife
rite“.

Totodată, C.C. al P.C.U.S. subli
niază că „prin forțele unite ale pu
ternicului lagăr socialist, ale state
lor iubitoare de pace nesocialiste, 
ale clasei muncitoare internaționale 
și ale taturor forțelor care apără 
cauza păcii, poate fi preîntîmpinat 
un nou război mondial“.

In chemare se arată că P.C.U.S. 
va continua și pe viitor să lupte în 
mod activ și consecvent pentru 
dezarmarea generală și totală, 
pentru preîntîmpinarea unui nou 
război, va urmări cu vigilență unel
tirile agresorilor și va menține la 
înălțimea cuvenită oapacitatea de 
apărare a țării, va sprijini lupta 
sfîntă pentru libertate și indepen
dență a popoarelor asuprite, va în
tări prietenia și colaborarea cu ță
rile sistemului mondial socialist, cu 
toate popoarele.

C.C. al P.C.U.S. relevă că, în cei 
patru ani care au trecut de la ulti
mele alegeri, sistemul mondial so
cialist s-a întărit, a devenit un pu
ternic, sprijin al omenirii progresiste 
in lupta pentru pace și securitatea 
popoarelor.

C.C. al.P.C.Ü.S; subliniază că pu
terile imperialiste, în primul rînd 
imperialismul american, principalul 
reazem' al -reaoțiunii mondiale — 
desfășoară cursa turbată a înar
mărilor.

Puterile imperialiste se împotri
vesc înfăptuirii-propunerilor sovie
tice privind dezarmarea, au dus în 
ImțSas tratativele, cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară, au recurs la acțiuni care 
au. complicat situația ■internațională.

Uniunea Sovietică luptă cu per
severență împotriva planurilor mili
tarismului renăsciit vest-german, 
pentru, lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, de
clară C.C. al P.C.U.S., arătînd că 
guvernul sovietic a explicat în mod 
consecvent și cu răbdare necesita
tea urgentă a încheierii Tratatului 
de pace german și a normalizării 
pe această bază a situației din 
Berlinul occidental.

Statul sovietic a sprijinit în mod 
neabătut și va continua.să sprijine 
lupta justă pentru eliberare națio
nală- a popoarelor Asiei, Africii, 
Americii Latine.

Comitetul Central relevă în che
marea sa către alegători că „Sar
cinile planului septenal se îndepli
nesc cu succes“. Industria se dez
voltă înfr-un ritm înalt. Creșterea 
medie anuală a producției indus
triale a fost în primii trei ani al 
septenaluluî de 10 la sută, în loc 
de 8,3 la sută cit era . planificat.

în patru-;aiji au fost construite și

date în exploatare 4.000 de mari 
întreprinderi industriale.

Relevînd avîntul agriculturii, C.C. 
al P.C.U.S. a comunicat că în țară 
au fost valorificate circa 42 de mi
lioane de hectare de pămînturi în- 
țelenite. Recolta globală anuală de 
cereale a ajuns în U.R.S.S. la 8—8,5 
miliarde puduri.

Partidul Comunist, se arată în 
chemare, a considerat întotdeauna 
și consideră drept principala sa 
sarcină grija pentru creșterea bu
năstării poporului. In patru ani ve
nitul național al U.R.S.S. a crescut 
cu 38 Ia sută, au sporit veniturile 
reale ale muncitorilor, funcționari
lor și colhoznicilor. .

în U.R.S.S. se construiesc în pre
zent, calculat la mia de locuitori, 
de două ori mai multe locuințe de- 
cît în S.U.A. și Franța și de peste 
două ori mai multe decît în Anglia 
și Italia.

In chemarea adresată alegători
lor, C.C. al P.C.U.S. amintește te
zele, de cea mai mare importanță, 
ale Programului construirii socie
tății comuniste în U.R.S.S.

„Putem afirma încă de pe acum cu 
convingere că planul septenal va 
fi nu numai îndeplinit, ci și depășit".

Chemarea relevă în continuare 
că adevărata libertate și înflorirea 
personalității există numai 
cietatea socialistă.

Comitetul Central al 
cheamă muncitorii, țăranii 
lectualitatea să-și dăruiască toate 
forțele măreței cauze a construirii 
comunismului.

Puternică mișcare de protest 
m întreaga Frau|ă

PARIS 11 (Agerpres). — TASS : 
Reprimarea sîngeroasă de către po
liția din Paris a demonstrației paș
nice a oamenilor muncii din capi
tala Franței a stîrnit un puternic 
val de proteste în rîndul uniunilor 
sindicale și al diferitelor partide po
litice din țară.

Conducerea Partidului Socialist 
Francez, Partidul radical, Asociația 
republicană a foștilor combatanți, 
Liga internațională de luptă împo
triva rasismului și antisemitismului 
au dat publicității un comunicat 
comun, în care îi cheamă pe mem
brii lor și pe toți democrații să or
ganizeze în ziua înmormîntării vic
timelor o manifestație în memoria 
celor căzuți în Piața Bastiliei.

Biroul național al Partidului so
cialist unificat îi cheamă pe mem
brii săi să participe activ la mani-

festațiile,. grevele și mitingurile care 
vor avea loc la Paris în ziua fune
raliilor victimelor terorii poliție
nești.

Comitetul antifascist de vigilență 
al funcționarilor de la posturile de 
radio și televiziune a dat publici
tății un comunicat, în care declară 
că „se alătură protestelor organiza
țiilor sindicale și ale tuturor repu
blicanilor împotriva represiunilor 
polițienești".

Conducerea Uniunii femeilor fran
ceze a dat publicității o declarație 
în care se spune că milioanele de, 
femei franceze se înclină în fața 
victimelor poliției. Organizația chea
mă pe toate femeile din țară să 
transforme ziua funeraliilor victi
melor samavolniciei polițienești în 
Ziua națională antifascistă.
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Circumscripțiile 
unde vor candida 

conducătorii sovietici
.MOSCOVA' 11 (Agerpres). — 

TÄSS : Ziarele'care apar la Moscova 
au publicat la 11 februarie o scri
soare deschisă a lui Nikita Hrușciov, 
Leonid Brejnev, Frol Kozlov, Alexei 
Kosîghin, Anastas Mikoian, Mihail 
Suslov și a altor conducători ai 
P.C.U.S. și ai guvernului sovietic, 
adresată comisiilor circumscripțiilor 
electorale-pentru alegerile de depu- 
,tați în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Avîndu-se în vedere că un candi
dat poate figura numai într-o sin
gură circumscripție electorală, pen
tru alegerea ca deputat al Sovietului 
Suprem, fiecare dintre conducătorii 
P.C.U.S. și-a dat consimțămîntul, la 
recomandarea Comitetului Central 
al partidului, să candideze într-una 

( din circumscripțiile electorale unde 
a fost propus.

Nikita Hrușciov și Leonid Brejnev 
vor candida la Moscova, Frol Koz
lov — la Leningrad, Alexei Kosîghin 
— la Ivanovo (R.S.F.S.R.), Anastas 
Mikoian — în Armenia, Mihail Sus
lov — la Saratov.

Ceilalți conducători ai partidului 
și guvernului și-au dat consimțămîn
tul să candideze în diferite circum
scripții din R.S.F.S.R., Ucraina, Uz
bekistan, Bielorusia, Gruzia și Ka- 
zahstan.

La 10 februarie la Teatrul Mare din 
Moscova a- avut loc o adunare cu pri
lejul împlinirii a 125 de ani de la 
moartea marelui poet rus Alexandr 
Sergheevici Pușkin.

Au fost de față tovarășii : M. A. 
Suslov, P. N. Demicev, L. F. Iliciov, 
B. N. Ponomariov, A. N. Șelepin.

în prezidiul adunării se aflau cunos- 
cufi scriitori, savanji, muncitori, artiști, 
colhoznici, elevi. La loc de cinste 
se aflau de asemenea-strănepoți ai lui 
A. S. Pușkin. •

Adunarea a fost deschisă de acade
micianul V. Vinogradov. Poetul Ale
xandr Tvardovski a vorbit despre 
personalitatea și opera marelui clasic 
aJ literaturii ruse și universale.

A urmat apoi un program artistic la 
care și-au dat concursul numeroși ac
tori-și cînfăreji.

n
în so-
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P.C.U.S. 
și inte-

PARIS. Una din marile demon strațil ale populației împotriva acțiu
nilor teroriste ale bandelor de asasini ale O.A.S.Plenara C. C. al P. C. Francez

In pofida
S.U.A. la tratativele de la Geneva, 
fabricanții de armament, conducăto
rii Pentagonului, o serie de senatori 
republicani și democrați etc.

Drept pretext pentru reluarea ex
periențelor în atmosferă se aduc 
considerente de ordin militar. Nu e 
prima ddtă cînd experți și căpetenii 
ale Pentagonului dau alarma : so
vieticii au dobîndit superioritate
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Comentariul zilei
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PARIS 11 (Agerpres). — Plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez, care a avut loc 
în suburbia pariziană Choisy-le-Roi, 
și-a terminat lucrările în seara zilei 
de 10 februarie.

La 11 februarie ziarul „L’Huma
nité Dimanche“ a publicat un co
municat cu privire la lucrările ple
narei în care se spune :

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Francez s-a întrunit în 
dimineața zilei de 10 februarie la 
Choisy-le-Roi. Participanții la ple
nară au cinstit printr-un minut de

Proiectantul-șef al motoarelor cosmice 
sovietice povestește

Cele șase motoare ale 
rachetei, reprezentînd o 
forță de 20 milioane 
CP au plasat nava cos
mică „Vostok-1“, avînd 
o greutate utilă de 4,725 
kilograme, pe o orbită 
dinainte stabilită pe care 

cu 
viteza fără precedent de 
28,000 kilometri pe oră I 

Ce reprezintă 20 mili- 
CP ? Această cifră 
egală cu

Ziarul „KOMSOMOL
SKALA PRAVDA" a publi
cat în rezumat un articol 
semnat de proiectantul- 
șef al motoarelor cosmi
ce (articolul va apare in
tegral în numărul din fe
bruarie al revistei „Avia
ția i Kosmonavtika"), în a efectuat un zbor 
care autorul scrie despre 
marile succese repurtate 
de specialiștii sovietici în 
domeniul construirii de 
motoare puternice pentru 
rachete. Aceste motoare, 
remarcă autorul, au fost 
create de numeroase in
stitute de cercetări știin
țifice și uzine, care au lu
crat ca un mecanism 
de ceas, bine pus 
punct.

Racheta cosmică 
mai multe trepte, cu aju
torul căreia au fost lan
sate în Cosmos navele 
„Vostok-1“ și „Vosfok-2“, 
este o instalație de mare 
precizie. Fiecare treaptă 
a rachetei își are propria 
ei instalație de motoare. 
De îndată ce procesul de 
ardere a combustibilului 
se termină, treapta rache
tei care și-a îndeplinit 
funefia devine inutilă. 
Desprinderea și aruncarea 
ei permit celeilalte părți 
a rachetei să dezvolte o 
viteză sporită.

oane 
esfe 
unui număr de aproape 
500.000 de automobile 
„Moskvici", 
puterea a aproape 1.000 
de avioane dintre cele 
mai grele, sau capacita
tea totală a aproape zece 
hidrocentrale uriașe.

Oamenii de știință și 
constructorii sovietici — 
arată autorul — au rezol
vat cu succes problema 
dificilă a rezistenței și 
stabilității la temperaturi 
înalte a materialelor din 
care au fost confecționate 
motoarele de mare capa
citate. în procesul cons
trucției s-a finut seama de 
cerințele . de funcționare 
precisă a tuturor sisteme
lor precum și de cerințele 
privind calitatea com
bustibilului. Cercetările 
capitale s-au efectuat pe 
baza studierii proceselor

de ardere, forjată la ma
ximum, ceea ce a deter
minat în linii. mari succe
sul întregii activități.

Amintind că forța utilă 
maximă a motoarelor-ra- 
chetă ale fiecăreia dintre 
navele cosmice „Vos- 
tok-1“ și „Vosfok-2“ re
prezintă cifra uluitoare 
de 20 de milioane C.P., 
autorul scrie : Calea cre
ării motoarelor puternice 
pentru rachete este spi
noasă. Căutările și expe
riențele noastre nu s-au 
soldat întotdeauna cu 
succesul dorit. Au exis
tat uriașe dificultăți. Dar 
totodată trebuie subliniat 
în primul rînd că savan
tă și proiectanfii sovietici, 
creînd motoarele de pu
tere uriașă pentru rache
te, au merș. pe o cale 
proprie, originală. Carac
teristicile motoarelor so
vietice sînt esențial su
perioare celor americane.

S-a apropiat timpul, 
scrie autorul, cînd itine- 
rariile navelor cosmice, 
prevăzute cu motoare și 
mai puternice, și mai per
fecționate, vor include 
planetele cele mai apro
piate, iar omul sovietic 
va deveni primul cercetă
tor al acestora.

tăcere memoria celor opt antifasciști 
— victime ale represiunilor polițiste 
în timpul demonstrației de la 8 fe
bruarie.

Paul Laurent a prezentat un ra
port cu privire la lupta antifascistă 
și la problema Frontului unic.

A luat apoi cuvîntul Maurice Tho
rez, secretarul general al P.C.F., care, 
într-o scurtă cuvîntare, a propus în 
numele Biroului Politic ca Partidul 
Comunist Francez să cheme pe toți 
membrii săi și pe toți republicanii ca 
în ziua funeraliilor victimelor din 8 
februarie să înceteze lucrul și să par
ticipe la manifestațiile organizate de 
Partidul Socialist Francez, Confede
rația Generală a Muncii, „Force 
Ouvrière“, Confederația franceză 
a muncitorilor creștini și Federația 
națională a lucrătorilor din învăță- 
mînt. Această chemare a fost adop
tată în unanimitate de Comitetul 
Central.

împotriva transformării N.A.T.O. 
într-o putere nucleară

OSLO 11 (Agerpres). — Norvegia 
se pronunță împotriva transformării 
N.A.T.O. într-o a patra putere ato
mică, a declarat în Storting (Parla
mentul norvegian) H. Lange, mini
strul Afacerilor Externe al Norve
giei. în legătură cu aceasta, într-un 
articol de fond ziarul „Dagbladet" 
scrie :

„Pentru prima dată un lider po
litic marcant al N.A.T.O. s-a pro
nunțat fățiș, clar și precis împotriva 
planurilor vest-germane. Sîntem 
bucuroși că el a făcut aceasta. Nor
vegia privește cu multă neliniște — 
și nu trebuie să existe nici un fel 
de echivoc în această privință — 
ceea ce s-ar putea întîmpla dacă la 
îndemîna vest-germanilor s-ar găsi 
butonul care poate declanșa un 
război atomic“.

La rîndul său ziarul „Arbeider- 
bladet" scrie că nu se pot trece cu 
vederea importantele urmări prac
tice ale transformării N.A.T.O. în
tr-o putere atomică, întrucît Ger
mania occidentală va dispune, în 
acest fel, de arma atomică. Aceasta 
nu va contribui nicidecum la destin
derea încordării în Europa. Din fe
ricire sînt temeiuri să presupunem 
că exemplul Norvegiei va fi urmat 
și de alte țări, conchide ziarul.

„Poporul Argentinei 
nu va rupe niciodată 
legăturile cu Cuba

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 
Opinia publică argentiniană protes
tează categoric împotriva hofărîrii 
luate de guvern, sub presiunea 
cercurilor militare, de a rupe rela
țiile diplomatice cu Cuba. „Poporul 
argentinian, se spune în declarația 
Comitetului național argentinian de 
solidaritate cu Cuba, nu va rupe 
niciodată legăturile cu Cuba“. A- 
ceasfă lozincă figurează în miile de 
manifeste difuzate pe străzile ora
șului.

La 10 februarie numeroși locuitori 
din capitala Argentinei au organizat 
o demonstrație de solidaritate în 
momentul cînd membrii ambasadei 
Cubei la Buenos Aires au părăsit a- 
cest oraș. După cum transmite a- 
genția United Press International, 
cîfeva sute de argentinieni au înso
țit pe diplomații cubani la aeroport 
unde au scandat „Cuba da, yankeii 
nu“. Ei purtau, de asemenea, pan
carte pe care se aflau inscripții de 
solidaritate cu revoluția cubană. 
Poliția a intervenit încercînd să îm
prăștie pe demonstranți.
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HAVANA. Aspect de la Con
ferința 
poarelor 
sprijinul

reprezentanților 
latino-americane 

Cubei revoluționare.

Echipajele avioanelor sovie
tice IL-I8 și AN-10 s-au întors în 
patrie din expediția în Antarc- 
tida după ce au parcurs o dis
tanță de aproximativ 50.000 km.

Premeditarea a intrat în faza 
săvîrșirii. S.U.A. și Anglia au dat 
publicității o declarație comună 
privind pregătirile în vederea unei 
serii de experiențe nucleare în at
mosferă. Anglia a acceptat să pună 
insula Christmas din Pacific la dis
poziția S.U.A. In schimb la poligonul 
din Nevada (in sudul S.U.A.). ur
mează să se experimenteze în co
mun arme nucleare britanice. în
țelegerea anglo-americană nu face 
decît să confirme intenția puterilor 
occidentale de a continua să-și axe
ze eforturile pe înarmarea nuclea
ră, de a duce mai departe politica 
falimentară de pe „poziții de forță“, 
de a agrava și mai mult încordarea 
internațională.

La numai zece zile distanță se 
confirmă pe deplin că tratativele 
tripartite care se desfășurau la Ge
neva în scopul interzicerii experien
țelor nucleare au fost torpilate de 
S.U.A. și Anglia tocmai pentru a 
avea mînă liberă în vederea efec
tuării experiențelor atmosferice a- 
nunțate. Și cînd. făceau acest lucru? 
Tocmai în momentul cînd prin noi
le propuneri prezentate la Geneva 
de delegația sovietică se creaseră 
premize pentru încheierea cu succes 
a tratativelor.

De altfel președintele Kennedy a- 
nunțase încă în toamna anului tre
cut intenția S.U.A. de a relua expe
riențele nucleare în atmosferă. Cele 
subterane au continuat în tot timpul 
ultimei etape a Conferinței de la 
Geneva și, după cum au anunțat 
ziarele americane, la 9 februarie 
S.U.A. au efectuat cea de-a 13-a ex
plozie nucleară subterană.

Hotărîrea comună anglo-america
nă dă, bineînțeles, satisfacție acelor 
cercuri militariste din S.U.A. care 
au cerut insistent reluarea tuturor 
tipurilor de experiențe nucleare. Din 
aceste cercuri fac parte persoane 
sus-puse ca Chet Halifield, președin
tele comisiei mixte pentru energia 
atomică, savantul atomist Edward 
Teller, A. Dean, reprezentantul

; față de S.U.A. în domeniul arma
mentelor ; să intensificăm deci înar
mările pînă cînd vom ajunge din 
urmă și eventual vom întrece Uniu
nea Sovietică. „Cînd experții noștri
— scrie „New York Herald Tribune"
— vor hotărî că noi (S.U.A. — n.ns.) ne 
aflăm într-adevăr în frunte, atunci 
orice acord care interzice experien
țele nucleare în atmosferă va fi în

• avantajul nostru și... ne va pune la 
adăpost avansul“. Calculul este to
tal lipsit și de rațiune și de pers-

; pectivă. Nimeni nu-și poate imagina 
că,’ în timp ce S.U.A. își perfecțio
nează armele, U.R.S.S. va sta pe loc. 
De altfel, prioritatea, după cum re
cunosc ziarele occidentale, nu de
pinde de numărul experiențelor.

. „Numărul total al experiențelor nu- 
; cleare americane — scrie ziarul en

glez „Observer" — continuă să fie 
; mult mai mare decît numărul total 
; al experiențelor ruse". Goana S.U.A. 
. și Angliei după noi experiențe nu 

face decît să ducă la perpetuarea 
unui ciclu de explozii atomice, la

• intensificarea cursei înarmărilor.
Această concepție absurdă este 

■ respinsă categoric de orice om cu 
, judecată. Presa occidentală, după 

cum transmite France Presse, consi- 
. deră că, din punctul de vedere al 

strategiei generale, noile experiențe 
; programate de S.U.A. și Anglia sînt 
. ^totalmente inutile“. Ziarul englez

„Guardian“, referindu-se la implica
țiile politice ale hotărîrii comune 
anglo-americane, scrie că ea nu re
prezintă altceva decît „o provocare 
directă". Consemnînd astfel ostilita
tea opiniei publice, ziarele și agențiile 
subliniază că la întrebarea hamle- 
tiană.— „to test, or not to test" (a 
experimenta sau a nu experimenta) 
majoritatea covîrșitoare a dat de 
mult răspunsul : „NU I“. Grăitoa
re sînt și scenele din parlamentul 
britanic, unde Macmillan, care a- 
nunța tranzacția anglo-americană, a 
fost primit cu huiduieli de laburiști. 
In Japonia, Noua Zeelandă și înalte 
țări știrea a fost primită de aseme
nea cu ostilitate.

'Peste o lună — la 14 martie — 
urmează să-și înceapă lucrările co
mitetul pentru dezarmare al celor 
18 țări. Puterile occidentale, respin- 
gînd la Geneva propunerile sovie
tice, au cerut ca problema expe
riențelor să fie remisă acestui co
mitet. Oare cu exploziile armelor 
nucleare vor puterile occidentale să 
întîmpine aceste tratative? Oricine 
înțelege că hotărîri ca aceea luată 
recent nu arată dorința de a se a- 
junge la un acord în problema dezar
mării. Realismul și rațiunea impun 
diplomaților occidentali 'părăsirea 
vechii poziții de duplicitate, po
trivit căreia tratativele sînt folo
site ca paravan pentru înarma
re. Opinia publică apreciază, pe 
bună dreptate, că asemenea „mane
vre desfășurate pe un front dublu“
— cum denumește „France Presse" 
combinarea experiențelor nucleare 
cu „sondajele“ diplomatice la Mos
cova — nu pot contribui la găsirea 
unor soluții constructive. Popoarele 
cer puterilor occidentale să priveas
că mai îndeaproape realitatea pen
tru ca încetarea experiențelor nu
cleare, dezarmarea generală și tota
lă, eliminarea surselor de încordare
— țeluri realizabile în condițiile e- 
xistente astăzi — să poată fi tradu
se în viață.

Peste 1.500 
muncitori japonezi 
din orașul Naka- 
minato (prefectura 
Ibaraki) au parti
cipat la o aduna
re de protest îm
potriva bazelor 
militare americane 
de pe pămîntul Ja
poniei. |KI î j '

ROMA. Președintele Italiei, Gronchi, 
l-a însărcinat ou formarea noului gu
vern pe Aimintore Fanfani, lider al 
Partidului Democrat-Creștin, care a 
condus și guvernul precedent.

MOSCOVA. La Moscova a sosit 
Umăr Dani, vicemareșal de aviație, 
comandantul statului major al forțe
lor militare aeriene ale Republicii In
donezia, ca oaspete al lui Konstantin

Verșinin, prim-mareșal de aviație, co
mandantul suprem al forțelor aeriene 
militare ale U.R.S.S. Umăr Dani este 
însoțit de un grup de ofițeri indone
zieni.

„Hotărîre 
lipsită de răspundere“

L. RODESCU

COPENHAGA 11 (Agerpres). — 
TASS : Ziarul social-democrat danez 
„Demokraten“ critică cu vehemență 
hotărîrea S.U.A. de a relua expe
riențele cu arma nucleară în atmos
feră. Trebuie să se facă tot posibi
lul pentru a împiedica îndeplinirea 
acestei hotărîri lipsite de răspun
dere, declară ziarul. Noile experiențe 
cu arma nucleară dăunează cauzei 
păcii, iar în prezent acest lucru nu 
trebuie să fie admis, conchide zia
rul.

HAVANA. în orașul Santa Clara 
s-a inaugurat o expoziție de mașini u- 
nelte și piese de schimb, construite de 
muncitorii și tehnicienii cubani pentru 
fabricile și uzinele a căror activitate 
era amenințată în urma blocadei eco
nomice impuse Cubei de S.U.A. Șînt 
expuse, instalații folosite în rafinăriile 
de zahăr, piese de schimb pentru in
dustria zahărului, mașini pentru in
dustria tutunului, o locomotivă moder
nă Diesel cubană, preoum și nume
roase alte mașini-unelte.

BUDAPESTA. Consiliul Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare a con
vocat pentru 16 februarie a.c. sesiu
nea Adunării de Stat a R. P. Ungare.

LONDRA. Primul ministru congo- 
lez, Adoula, s-a reîntors Ia 10 februa
rie la Leopoldville după călătoria fă- 
oută în Statele Unite ale Americii.

CARACAS. Federația centrelor uni
versitare din Venezuela a dat publi
cității o declarație în care cheamă 
pe studenți, precum și pe tinerii mun-

citori și țărani să intensifice lupta 
împotriva monopolurilor imperialiste 
Federația condamnă politica 
a Venezuelei față

TOKIO. La 11 
din Japonia spre 
nou avion olandez al societății „KLM", 
care transportă, după cum relatează 
agențiile americane, circa 40 de sol
dați olandezi. Funcționarii japonezi, 
care săptămîna trecută au controlat 
încărcăturile și pasagerii oîtorva avi
oane ale societății „KLM", de astă 
dată au permis avionului să-și con
tinue nestingherit drumul.

XIENG KUANG. Prințul Suvanna 
Fumma, primul ministru al guvernu
lui regal din Laos, a expediat o tele
gramă lui Boun Oum în care îi pro
pune din nou să plece în Valea Ulcioa- 
relor pentru a participa la tratativele 
în vederea formării unui guvern pro
vizoriu de coaliție.

CARACAS. în Venezuela, în statul 
Sucre din estul tării, a fost descope
rit un lagăr de instruire a mercena
rilor în vederea unei noi invazii în 
Cuba. Autoritățile venczueleze s-au 
străduit să ascundă opiniei publice a- 
ceste fapte, împiedicând apariția știrii 
în toate ziarele din țară.
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