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Cu încredere

Pe drumul bunăstării
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").. — 

Gospodăriile colective din Căldă- 
rești, Vilcele, Ciorăști, Baba Ana, 
Ahpzru, Condur atu, Romînești și din 
.multe alte comune din regiunea 
Ploiești au obținut anul trecut pro
ducții medii la ha. de peste 2.000 kg. 
griu, 3.000 kg. la porumb boabe, 
1.800 kg. la floarea-soarelui, aproa
pe 30.000 kg.. Ta sfecla de zahăr. 
Aceste producții întrec cu mult 
cele obținute de țăranii întovărășiți 
și cu gospodărie individuală. Din 
creșterea animalelor și cultura legu
melor,- multe gospodării au, realizat 
însemnate venituri bănești.

Ca urmare a creșterii. producției 
și. dezvoltării averii obștești au spo
rit, și veniturile colectiviștilor. La 
gospodăriile colective din Baba Ana 
și Ciorăști, valoarea zileirmuncă ' a' 
atins 50 lei. Colectiviștii din Tîtn- 
bqiești, raionul Rm. Sărat., ' au pri
mit, in afară de produse, cîte 28 lei 
la' fiecare zi-muncă'.

Organele și organizațiile de par
tid, sfaturile populare au intensifia 
cat munca de popularizare a reali
zărilor gospodăriilor colective frun
tașe. La căminele culturale s-au ți
nut conferințe, seri de întrebări și 
răspunsuri, adunări populare la 
care au fost ' invitați să vorbească 
președinți și brigadieri din gospo
dăriile colective.

Ca urmare, tot mai mulți țărani 
întovărășiți și cu gospodării indivi
duale se înscriu în gospodăriile co
lective' existente sau formează al
tele noi. Ieri, în comunele Inotești, 
raionul Mizil, Florești, raionul Cîm- 
pina, Chiojd, raionul Cizlău, și la 
Răzvad — tfrașul Tirgoviște, ' s-au 
inaugurat noi gospodării colective.

De la începutul acestei luni și 
pînă îp prezent s-au înființat în re
giune 15 gospodării colective, Jp a- 
ceste unități, precum și în gospodă
riile existente au intrat în această 
perioadă 43.275 familii cu aproape 
80.000 na.

Crește numărul 
codectiviștiior

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
în ultima vreme un număr tot mai 
mare de țărani întovărășiți și cu 
gospodărie individuală din regiu
nea Argeș pășesc pe calea gospo
dăriei colective. O puternică înrîu- 
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NOAPTEA. IPIFRIIN CAPITAEA

Depla- 
.antișoc" 

cîntl bol- 
suporta 

Ia spital. 
M. Andreescu)

(stînga sus) are 
de turnare a 
la etajul 3 
30. Folosin- 
metodă, se 

noaptea. Pa- 
uzină

Primul popas. Șantierul 
de construcții „I.T.B. Obor" 
de pe șoseaua Ștefan cel 
Mare. Pentru a se putea lu
cra și la temperaturi scăzu
te, pe șantier a fost aplicată 
pentru prima dată în iarna 
aceasta metoda turnării be
tonului cu încălzire. In fo
tografie 
loo operația 
planșeului de 
de la blocul 
du-se această 
poate lucra și 
tru blocuri mari, 
termică și șapte unități co
merciale vor fi date ast
fel în folosință înainte de 
termen. „antișoc" (fo- 

dreapta jos), 
șă plece în 
la bord apa- 

administrat 
transfuzii și inter

venții chirurgicale, 
sarea mașinilor 
se face atunci 
navul nu poate 
transportarea

(Foto

Stația centrală de sal 
vare din Capitală. Una din. 
tre mașinile 3 
tografia din 
se pregătește 
cursă. Ea are 
rate pentru 
oxigen,

Fotoreporterul nostru a vizitat în timpul nopții citeva ?< 
locuri de muncă din Capitală, lată unele aspecte sur- y 
prinse de obiectivul aparatului fotografic. z

La fabrica de pîinc 
„Steagul Roșu”, munca nu 
încetează toată noaptea. Pe 
măsura fabricării, pîinea 
este expediată la centrele 
de desfacere. De curînd, 
în raionul Tudor Vladimi- 
resou se experimentează 
metoda aprovizionării cen
trelor de pîine în timpul

nopții. Avantajele? Recep
ția pîinii se poate face de 
două ori : și la fabrică și la 
centrele de desfacere — 
fapt care permite ca în 
rețeaua comercială să ajun
gă pîine de o calitate tot 
mai bună ; dimineața, vîn- 
zătorii nu se mai ocupă 
cu descărcatul pîinii, de
servirea cetățenilor desfă- 
șurîndu-se astfel mai re
pede.

In fotografie.: (stingă jos) 
se încarcă pîinea de la fa
brica „Steagul Roșu”.

Pe șantierele de construcții din Brașov

De ce rezultate diferite?

rire asupra lor exercită gospodăriile 
colective fruntașe.

în raionul Drăgănești-Olt, de 
exemplu, gospodăriile colective din 
Stoicănești, Crîmpoia, Drăgănești, 

• Călinești au convins prin realiză
rile lor sute și mii de țărani să in
tre în G.A.C. Colectiviștii din Stoi
cănești, ale căror realizări au fost 
prezentate și în filmul „într-un sat 
de pe Argeș“, au obținut anul tre
cut pe întreaga suprafață cultivată 
producții medii la . ha. de 1.600 kg. 
griu și 3.100 kg. porumb, au dez
voltat puternic sectorul- zootehnic 
Averea obștească a acestei gospo
dării colective se ridică acum la 10 
milioane lei.

Munca desfășurată de organiza
țiile de partid pentru popularizarea- 
realizărilor gospodăriilor colective a 
avut - ca rezultat convingerea mase
lor largi de țărani' din raion că a- 
cfeșt’a este drumul spre un trai îm
belșugat. Zilele trecute în raionul 
Drăgănești Olt s-a încheiat colecti
vizarea agriculturii.

Și alte gospodării colective " din 
celelalte raioane ale regiunii sînt 
un îndemn pentru întovărășiți 
și ' țăranii individuali. La Scor- 
nicești, Piatra Sat, Teslui (Sla
tina), la Strîmbeni, Teiul, Rociu 
(Costești), la Mogoșani, Topoloveni, 
Broșteni (Găiești) etc. aproape că 
nu e duminică în care colectiviștii 
de aici să nu primească vizitatori, 
întovărășiți și țărani cu gospodărie 
individuală din celelalte sate. Co
lectiviștii îi invită pe oaspeți să 
Vadă cum trăiesc, arătîndu-le case
le noi, ce venituri au, cum își or
ganizează ei munca.

Realizările gospodăriilor colective, 
viața nouă a membrilor colectiviști 
șînt larg popularizate de către or
ganele și organizațiile de partid, fo
losind forme ale muncii politice de 
masă dintre cele mai variate, cum 
sint vizitele, serile de întrebări și 
răspunsuri, seri de calcul, „călăto
riile pe hartă“ etc. Ca urmare, 18 
comune din raionul Slatina și 16 co
mune din raionul Costești au acum 
agricultura colectivizată. în total, de 
la începutul anului și pînă acum în 
G.A.C. din regiune au intrat peste 
44.000 familii cu 106.000 ha.

Paralel cu munca de colectiviza
re, organele și organizațiile de par
tid din regiunea Argeș își îndreap

tă atențiă spre întărirea economico- 
organizatorică-a. gospodăriilor colec
tive. în prezent, membrii colecti
viști sînt îndrumați să pregătească 
temeinic campania agricolă de pri
măvară.

Convinși de fapte

CRAIOVA (coresp. „Scînfeii"). — 
Despre producțiile și veniturile mari 
ale multor gospodării agricole colec
tive din raioanele Segarcea, Calafat, 
Băileșli sau Corabia s-a aflat în 
toată Oifenia. Multi țărani întovărășiți 
și cu gospodărie individuală au vizi
tat gospodăria colectivă din comuna 
Rastu, raioniil Băileșli. Anul trecut a- 
ceasfă gospodărie a obfinut în medie 
la ha. 2.038 kg, grîu și 3,170 kg. po
rumb. boabe; ea are acum 1.059 capete 
bovine, din care 306 vaci cu lapte, 690 
porci, din care 125 scroafe fătătoare, 
2.150 oi și. mii de păsări. Multe alte 
gospodării colective, cum sînt cele 
din Gighera, Cetate, Poiana Mare, Dă- 
buleni, au obfinut realizări care dove
desc că gospodăria colectivă este sin
gurul drum spre o viafă îmbelșugată 
a fărănimii.

S-a schimbat și se schimbă fa)a sa
telor colectivizate, viaja țăranilor co
lectiviști. Așa, de exemplu, colectiviș
tii din comuna Gighera și-au construit, 
în ultimii ani peste 200 case noi, și-au 
cumpărat 450 biciclete și motorete. Va
loarea zilei-muncă la gospodăria co
lectivă „Viată nouă” din Urzicufa a 
fost în anul trecut de 34 lei.

Organizafiile de parlid popularizea
ză larg realizările gospodăriilor colec
tive, organizînd vizitarea lor și a ca
selor colectiviștilor de către întovără
șiți și țărani cu gospodărie individua
lă; ele inițiază seri de calcul, de în
trebări și răspunsuri etc. Convingîn- 
du-se ' de superioritatea gospodăriei 
colective un număr fot mai mare de ță
rani întovărășifi și cu gospodărie in
dividuală' pășesc cu încredere pe a- 
cest drum. De la începutul anùlui și 
pînă în prezent s-au inaugurat în re
giune 21 noi gospodării colective, iar 
în cele existente au intrat peste 41.000 
familii cu peste 100.000 ha. în prima 
decadă a acestei luni au fost, primite 
în rîndul colectiviștilor peste 13,000 
familii cu 35.000 hectare.

Sărbătorirea
Zilei ceferiștilor
Oamenii muncii din țara noastră 

au sărbătorit ieri într-un cadru fes
tiv cea de-a 29-a aniversare a eroi
celor lupte ale ceferiștilor și petro
liștilor din februarie 1933 și „Ziua 
ceferiștilor'’.

La adunarea festivă, care a avut 
loc în cursul dimineții la Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicați
ilor, au participat tovarășii Dumitru 
Simulescu, ministrul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Constantin 
Ion, secretar al Comitetului orășe
nesc București. al P.M.R., Dumitru 
Diaconescu, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, ceferiști care au luat parte 
la desfășurarea luptelor revoluțio
nare și la grevele din februarie 
1933, activiști de partid, de stat și 
ai organizațiilor obștești, muncitori 
din depourile C.F.R. și din alte în
treprinderi și instituții din Capitală.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Gheorghe Ionescu, președintele Con
siliului sindical orășenesc Bucu
rești.

Despre semnificația' și importanța 
evenimentelor din februarie 1933 a 
vorbit tov. Alexandru Grecu, pre
ședintele C.C. al Uniunii sindicate
lor din întreprinderile de transpor
turi și telecomunicații.

Luînd apoi cuvîntul tov. Dumitru 
Simulescu, ministrul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, a arătat, 
printre altele, că prevederile șese- 
nalului cu privire la modernizarea 
transporturilor se realizează cu suc
ces în toate întreprinderile feroviare 
din țară. Anul trecut o serie de sta
ții C.F.R. au fost echipate cu insta
lații de centralizare electrodinamică, 
a crescut transportul mărfurilor, s-a 
îmbunătățit mult rulajul vagonului- 
marfă. Muncitorii ceferiști, a subli
niat vorbitorul, nu precupețesc nici 
un efort pentru a reduce în conti
nuare staționarea vagoanelor, pen
tru regularitatea și siguranța circu
lației, ei economisesc importante can
tități de combustibil.

In încheiere a urmat un frumos 
program artistic.

★

Adunări consacrate sărbătoririi 
luptelor și grevelor din februarie 
1933 și Zilei ceferiștilor au avut loc 
în Timișoara, Craiova, Iași și în alte 
centre feroviare din țară.

(Agerpres)

LA REȘIȚA

Se extind procedeele 
tehnologice avansate

REȘIȚA (coresp. „Soînteii"). — 
In secția iorjă a Combinatului me
talurgic din Reșița, colectivul se 
preocupă îndeaproape de perfec
ționarea proceselor tehnologice pen
tru îmbunătățirea calității pieselor 
pe care Je execută și reducerea 
consumului ăe metal.' '" '

Pînă nu de mult, bielele pentru 
co.mpresoare se executau prin for
jare liberă, ceea ce ducea la un 
consum mare de metal și, în același 
timp, la irosirea multor ore de mun
că pentru prelucrare. Acum, bielele 
se execută prin matrițare. Primele 
rezultate arată că greutatea fiecărei 
biele s-a redus cu 25 kg., ceea ce 
înseamnă economisirea a mii. de 
kilograme de metal anual.

O brigadă fruntașă din secția de țesătorie a fabricii textile „Dacia“ din Capitală : brigada con
dusă de Ioana Damian. Ea își depășește cu regularitate sarcinile de producție, dînd lucru de bună cali
tate. în fotografie : (de la stînga la dreapta) Olga Bălan, Ileana Hali, Ioana Damian șl Adriana Hoisanu.

................. ' 1 --------

(Foto : M. Cioc)

Utilaje noi
în aceste zile, fabrica „Mătasea Populară'1 din Ca

pitală a primit mașini noi de dublat și răsucit măta
sea. Cu ajutorul acestor mașini se va obține, pe-lîngă 
o productivitate mărită, și o îmbunătățire a calității 
țesăturilor din mătase naturală și'o mai mare varie
tate a sortimentelor. Noile mașini urmează să intre 
în funcțiune în cursul lunii viitoare,''

Sesiune 
științifică
CLUJ (coresp. 

„Scinteii"). — Șim- 
bătă, în aula uni
versității „Babeș- 
Bolyay" a avut loc 
deschiderea sesiu
nii științifice a 
cadrelor didactice 
de la Institutul Po
litehnic din Cluj. 
Prima comunicare 
din cadrul sesiunii 
a fost cea a confe
rențiarului' 1 'Co'ns^ 
tantin Olah des
pre : „Congresul
al XXII-lea al 
P.C.U.S. și crearea 
bazei tehnice mate
riale a comunismu
lui în U.R.S.S?".

Apoi, în cadrul 
secțiilor : științe
sociale, construc
ții, tehnologia cons
trucției de mașini, 
tehnologia prelu
crării la cald și fi
zica metalelor, ma
tematică etc., au 
fost abordate 56 de 
teme. Lucrările se
siunii au continuat 
și duminică.

Un aspect de la expoziția cu ( 
vînzare de conserve din car- ( 
ne, legume și fructe, organiză- $ 
tă de Ministerul Industriei Aii- ) 
montare la magazinul „Delta ) 
Dunării nr. 1“ din Capitală, ( 

(Foto : Agerpres) ?

De cîțiva ani, construcțiile de locuințe din orașul Brașov sînt . 
executate de două mari Unități : grupul de șantiere „Steagul Roșu“ 
și întreprinderea nr. 3 construcții. Deși vecine, desfășurîndu-și acti
vitatea în aceeași localitate, totuși cele două unități obțin rezultate 
care diferă, mult între ele.. Cum se explică aceasta?

Rk4F.ergi. .pe... șantierele Steagul 
*V'®-Roșu. Ce întîlnești aici? în pri
mul rînd o bună organizare și simț 
gospodăresc. Maiștrii, șefii de brigadă 
își cunosc bine atribuțiile. Probleme
le de ordin general, care interesează 
întreg șantierul, se discută în con
sfătuirile de producție și în adună
rile de partid ce au loc cu regula
ritate. în general, orice neajuns se 
rezolvă prin maistru sau șeful de 
brigadă respectiv.

Constructorii folosesc larg me
toda lucrului „în lanț”, care 

s-a dovedit în decursul tim
pului foarte eficace. Trecerea 
de la o lucrare la alta se face 
astfel în etape, pe baza unui 
grafic precis, care este respec
tat. întocmai. în felul., acesta1, 
fiecare brigadă și muncitor1, 
știe cît și ce are de lucru1, 
răspunde de calitatea opera-) 
țiilor efectuate. Pentru întări
rea, și mai mult a răspunderii 
fiecărui constructor față . de 
calitatea lucrărilor, s-a iritror 
dus metoda predării acestora 
pe faze, cu proces verbal. 
Acest procedeu dă posibilitàtè 
ca eventualele defecțiuni să 
fie remediate pe loc, înainte 
de a se trece la faza dé lucru 
următoare. întrecerea sociaj- 
listă ce se desfășoară pe șăn- 
tiere are ca obiectiv principal 
calitatea lucrărilor pe faze, 
în acest fel au scăzut mult, la 
recepția locuințelor, obiecțiile 
privitoare la calitate.

La grupul de șantiere „Stea
gul Roșu“ sînt oameni cu ini
țiativă, care studiază și caută 
să aplice mereu noul în pro
ducție. Aici s-a introdus și se 
folosește cu bune rezultate me
toda lucrului pe brigăzi de 
specialitate și complexe. A>’

Concursul 
artiștii or 
amatori

■ CONSTANȚA (co
resp. „Scînteii"). — 
în satele regiunii 
Dobrogea continuă 
faza intercomunălă 
a celui de-al III- 
lea festival bienal 
de teatru „I.L. Ca- 
ragiale".

Duminică, la cen
trele din comunele 
Negru Vodă. Fiii-: 

.mon' Sîrbu, Me- 
reni și Saligny 
și-au disputat în
tâietatea numeroase 
formații de ama
tori din satele Cer- 
chezu, Darabani, 
Iulia, Nalbant etc.

apărut astfel loturi și brigăzi distinc
te: de fundații și montaje, de finisa
je, de amenajări exterioare etc. Sta
bilitatea oamenilor la executarea a- 
nurriitor lucrări a dus la speciali
zarea lor. Lună de lună se lu- 

- crează tot mai rapid. Sporind pro
ductivitatea muncii, constructorii 
trustului V au reușit să predea 
un bloc cu 60 apartamente din pa
nouri mări prefabricate în mai pu
țin de 4 luni de zile.

Cheia de boltă în realizarea unei 
bune organizări a muncii pe șan
tier, economicoasă, cu randament 
mare, constă tocmai în faptul că pe 
șantierele trustului se folosesc tot 
mai larg metode industriale de lu
cru. Constructorii trustului V, tra- 
ducînd în fapt îndrumările date de 
partid, au trecut încă de acum doi 
ani la ridicarea blocurilor de lo
cuințe din panouri mari prefabri
cate. De aceea și rezultatele sînt 
mult mai eficiente.

• — Ca șef al șantierului și ca unui 
care am lucrat mult timp la con
strucții după vechile metode, cla
sice — spune tov. inginer Emil 
Speli — pot arăta că a construi din 
prefabricate înseamnă un mare a- 
vantaj din mai multe puncte de ve
dere. Prin folosirea panourilor mari 
prefabricate noi construim acum un 
bloc de locuințe în circa 4 luni. Dar 
folosirea blocurilor din panouri mari 
prefabricate mai înseamnă totodată 
economisirea cherestelei și a altor 
materiale mult cerute în alte ramuri 
ale industriei. în plus, munca oa
menilor de pe șantiere devine mai 
ușoară, mai plăcută, căci operațiile 
grele sînt preluate de utilaje și a- 
gregate.

’''“sigur. în extinderea lucrului cu

DE PESTE HOTARE
„POLITICA S.U.A. FAȚA DE CUBA 

CREEAZĂ O PRIMEJDIE SERIOASA 
PENTRU PACEA SI SECURITATEA 
INTERNAȚIONALĂ" — se spune în 
declarația guvernului U.R.S.S. dată 
publicității la 18 februarie. în de
clarație se arată că „Uniunea So
vietică a fost și va fi și pe viitor 
de partea poporului cuban și a 
luptei sale juste, i-a acordat și îi 
va acorda și pe viitor ajutor“ (Tex
tul Declarației în pag. IV-a).

„SĂ FACEM O COTITURĂ SPRE 
PACE" — sub această lozincă con
tinuă de două zile demonstrația stu
denților americani, denumită „mar
șul studenților la Washington" (tele
grama în pag. IV-a).

NOI ACTE TERORISTE AU FOST 
SĂVÎRȘITE DE O.A.S. ÎN FRANȚA 
ȘI ALGERIA. Ele au provocat nume
roși morți și răniți.

ZIARUL DANEZ „CHRISTELIGT 
DAGBLAD” CONDAMNĂ PLANURILE 
DE ÎNZESTRARE A R.F.G. CU ARMA 
ATOMICĂ. Ziarul cere personalită
ților politice din Danemarca să nu 
admită acest lucru. Această proble
mă a devenit din nou actuală, scrie 
ziarul, în urma știrilor sosite din 
Paris că De Gaulle ar dori ca Ger
mania occidentală să fie înzestrată 
cu arma atomică.

„NUMĂRUL PERSONALULUI MILI
TAR AMERICAN ÎN VIETNAMUL DE 
SUD SE RIDICĂ LA APROXIMATIV 
5.000 ȘI CONTINUĂ SĂ CREASCĂ" 
— scrie Homer Bigart, coresponden
tul din Saigon al ziarului „New 
York Times". Ziaristul arată că „sînt 
gata toate pregătirile pentru acțiuni 
intense" (împotriva patrioților sud- 
vietnamezi.).

panouri prefabricate pe șantierul 
Steagul Roșu mai sînt destule lu
cruri de făcut. Nu se poate spline că 
au fost puse pe deplin în valoare 
toate avantajele pe care le oferă 
aplicarea acestei metode industriale. 
Fapt este că întreg colectivul-șan
tierului a căpătat experiență în a- 
ceastă privință — o experiență care 
se cere dezvoltată continuu.

GSIă vizităm și cîteva din șantie- 
^-^rele întreprinderii 3. Aici nu 

se construiesc blocuri din panouri 
mari prefabricate, ci se lucrează 
mai mult după procedee tradi
ționale. Organizarea și buna gos
podărire sînt însă absolut necesare 
indiferent de procedeul de-lucru. 
Și în cadrul întreprinderii există 
unele șantiere unde grija pentru 
buna organizare a muncii este evi
dentă. Dar pe multe din șantierele 
acestei întreprinderi stăruie unele 
neajunsuri provenite tocmai din 
lipsa de organizare. Pe unele șan
tiere nu Există o răspundere pre
cisă față de lucrări. Se dau uneori 
dispoziții peste capul maiștrilor și 
șefilor de șantiere. Acest lucru nu 
poate fi decît dăunător. în primul 
rînd, așa cum s-a subliniat și într-o 
recentă ședință a biroului Comi
tetului regional de partid Brașov, 
simțul de răspundere al conducăto
rului respectiv scade. Cu nimic 
n-a contribuit la întărirea rolu
lui șefului de șantier și la ridi
carea simțului de răspundere al 
directorului întreprinderii faptul 
că într-un timp tov. Vichente Cara
ba, vicepreședintele comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regional 
Brașov, s-a transformat într-un al 
doilea șef al șantierului de locuințe 
„Tractorul". S-a observat chiar un 
lucru contrar : tovarășul Iosif Al
bert, directorul întreprinderii de 
construcții nr. 3, a înțeles că în fe
lul acesta e scutit de o serie de 
■'bligații privind buna organizare a

CONST. CĂPRARI, 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în nag. Il-a)
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Combaterea bolilor și dăunătorilor 
din răsadnițe

PentruPentru obținerea unor producții 
mari și cît mai timpurii de legume 
este necesar să se asigure răsad să
nătos și viguros. Aceasta impune ca 
încă din aceste,zile cînd se face se
mănatul în răsadnițe să se ia o serie 
de măsuri.

în primul rînd este necesar ca să- 
mînța să provină numai de la plante 
sănătoase, iar înainte de semănat să 
se facă tratarea lor cu o soluție de 
piatră vînătă în concentrație de 0,5 
la sută. Semințele de roșii se tratea
ză cu această soluție timp de 10 mi
nute, iar la celelalte specii — timp de 
15 minute. Cele de varză se țin în 
apă caldă de 50 de grade timp de 20 
de minute.

în vederea prevenirii bolilor este 
necesar să se facă și dezinfecta
rea tocurilor și ramelor cu o soluție 
de formalină 2 la sută sau’de sodă 
caustică 1 la sută, dizolvată în apă 
caldă. Se face de asemenea dezin
fectarea pămîntului folosit în răsad
nițe, cu minimum 15 zile înainte de 
semănat. în acest scop se întrebuin
țează o soluție de formalină 2 la 
sută în cantitate de 20—30 litri la

este 
nătos 
încă '

asemenea, se smulg plantele bol
nave, iar solul din răsadniță se tra
tează cu pulbere de pucioasă sau 
praf de var.

Pentru combaterea coropișnițelor 
se fac momeli toxice din uruială și 
aldrin 5—6 la sută sau alte sub
stanțe toxice. Momelile se încorpo
rează în sol printre rîndurile de ră
sad, folosind cantitatea de 8—10 gr. 
la m.p. de răsadniță. Pentru comba
terea șoarecilor se folosesc momeli 
de uruială cu arsenit de calciu 10-15 
la sută și untură topită sau alte mo-

meii toxice care atrag șoarecii și 
totodată li distrug.

Dacă în răsadnițe apar păduchii 
de frunze, musculițe albe de seră, 
ș.a. se vor face stropiri repetate cu 
„Ekatox 20” în doză de 0,15 la sută 
sau „Ekatox 50” în doză de 0,06 la 
sută — produse ce se găsesc în co
merț.

Prin aplicarea complexului de mă
suri pentru combaterea bolilor și 
dăunătorilor în răsadnițe se obțin 
răsaduri bine dezvoltate care în 
cîmp dau plante viguroase și asigură 
sporuri mari de recoltă.

ing. agr. ION I. MIRICA 
cercetător, 

stațiunea experimentală Greaca, 
regiunea București

Aprovizionarea cu materialele

București

necesare

iii s&aielui“
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“

„Copiii soarelui" e scrisă de Gorki 
în închisoarea Petropavlovsk la înce
putul anului 1905, 
tere a revoluției 
epocă în care, ca 
se despicau apele,

țează o 
sută în 
m. p. Se va avea grijă ca pămîntul 
tratat să nu înghețe, deoarece în a- 
cest caz formalina nu se evaporează 
și astfel micșorează procentul de ră
sărire a plantelor. Rezultate bune 
se obțin și prin tratarea solului cu 
soluție de piatră vînătă în concen
trație de 0,5 la sută, lucrare care se 
face cu o zi înainte de însămînțare.

După răsărirea răsadului se ur
mărește îndeaproape creșterea lui, 
avînd grijă să se facă o bună aeri
sire, iluminare și încălzire a răsad
nițelor.

Pentru combaterea manei la varză 
și a septoriei la roșii — două boli 
care se pot dezvolta încă din răsad
nițe — se vor face stropiri cu zeamă, 
bordeleză în concentrație de 0,3 —
0,75 la sută în funcție de vîrsța ră
sadului. în soluția pentru stropit 
varza trebuie să se adauge substanțe 
adezive : lapte, melasă etc., altfel so-: 
luția nu se prinde de frunze. Prin 
aplicarea a cel puțin 4 strgpiri cu 
zeamă bordeleză la toate răsadurile 
se obțin plante viguroase.

Atunci cînd răsadul începe să 
cadă, avînd tulpina înnegrită, trebuie 
să se facă o aerisire puternică și ex
punere la soare a răsadnițelor. De

în legătură cu felul 
cum se face în prezent 
aprovizionarea cu ma
teriale pentru cultiva
rea legumelor în 1962, 
ne-am adresat Direcției 
Comerciale din Cen- 
trocoop. Iată ce am 
aflat :

Fondul de marfă a-

tăților cooperației de 
consum satisface, în 
general, nevoile. Totuși, 
datorită faptului că în 
acest an trebuie să se 
dezvolte puternic ba
zele legumicole în ju
rul unor orașe și cen
tre muncitorești, sînt 
necesare noi măsuri 
care să asigure mate
riale ca cherestea, gea
muri, cuie etc. în sor
timentele și cantitățile 
cerute. încă de la sfîr- 
șitul lunii octombrie 
1961 Centrocoopul a 
trimis uniunilor regio
nale din întreaga țară 
instrucțiuni care obli
gau unitățile de desfa
cere să satisfacă cu 
prioritate cererile uni
tăților contractante de 
legume și totodată in
dicau stabilirea canti
tăților de materiale cu 
care trebuie completat 
necesarul, în sortimen
tul cerut. în noiembrie,

(Urmare din pag. I-a)

muncii pe șantierele din cadrul uni
tății de care răspunde;

La întreprinderea 3 sînt destule, 
cadré pregătite, șefi. de șantiere și 
de brigadă în ale căror sectoare de 
muncă treburile merg bine. Se 
simte totuși nevoia ca nivelul pro
fesional al unora dintre maiștri și 
șefi de brigadă să crească la 
nivelul exigențelor sporite. De 
aceea, așa cum pe șantierele „Stea
gului Roșu" s-au deschis cursuri 
pentru finisori și alte categorii de 
muncitori, tot așa și aici este nece
sar să ia ființă mai multe 
cursuri de calificare și specializare. 
Și eficacitatea acestor cursuri va fi 
cu atît mai mare, cu cît va exista 
o grijă mai permanentă pentru^a- 
tragerea și 
pe șantier, 
tuației care

Așa cum 
făcută de

cantități însemnate de giunii 
materiale au și intrat 
în depozitele regiunilor 
București, Banat, Cri- 
șana, Oltenia, Dobro- 
gea și Ploiești, cu des
tinație specială — 
„pentru legumicultură".

Cu toate acestea, ba
zine legumicole mari

București cu în
semnate cantități de 
material lemnos.

întîrzierile în aprovi
zionarea cu materiale 
a unităților producă
toare de legume împie
dică construirea răsad
nițelor la vreme. De 
aceea, Ministerul Eco-

Teatrul de Operă și Balet al 
H. P. Homîne a înscris de curînd 
în repertoriu! său un nou spec
tacol de balet cuprinzînd patru 
lucrări : „Șeherazada" de Rim
ski-Korsakov, „Simfonia fantasti
că" de Berlioz, „Bolero" și „Vals"'I If

Banat și București — 
au rămas „descoperi
te" cu unele cantități 
de material lemnos și 
geamuri pentru răsad
nițe. Cei 299.000 m.p. 
de geam horticol tre
buia să se afle, pînăla 
1 februarie, în gospo
dăriile colective produ
cătoare de legume, dar 
furnizorii n-au respec
tat termenele de livrări. 
Unitățile furnizoare de 
material lemnos din 
regiunile Bacău și Mu- 
reș-Autonomă Maghia
ră nu respectă ter
menele de livrare. De 
exemplu, unitățile a- 
parținînd Direcției Re
gionale a Economiei 
Forestiere (D.R.E.F.)- 
Tg. Mureș nu au livrat 
în luna ianuarie pen
tru regiunea Banat de- 
cît o treime din can
titatea planificată pe a- 
ceastă lună. Și D.R.E.F. 
Bacău este datoare re-

Ministerul Comerțului, 
toate organizațiile co
merciale sînt chemate 
să urgenteze livrările 
de materiale, mai ales 
de cherestea. La rîndul 
lor, comitetele executi
ve ale sfaturilor popu
lare au datoria sa cu
noască în amănunțime 
nevoile gospodăriilor 
colective și să le spri
jine în mai buna folo
sire a materialelor de 
care dispun. Nu trebuie 
să se permită ca 
unele materiale desti
nate răsadnițelor să fie 
folosite în alte scopuri.

Este important ca și 
materialele ce se gă
sesc pe plan local — 
araci, sîrmă, țăruși 
pentru spaliere, rogo
jini —- să fie procurate 
din vreme. Cooperati
vele de consum tre
buie să fie bine apro
vizionate cu aceste 
materiale și cît mai 
repede posibil.

CĂLITATEA LUCRĂRILOR
...este un obiectiv principal în 

întrecerea pe care o desfășoară > 
cele 4 brigăzi din sectorul care s 
execută reparațiile de utilaje în < 
portul Galați. Ele se îngrijesc de l 
asemenea de economisirea mate- ) 
rialelor și a energiei electrice. 5 
Echipele conduse de Ionel Grosu < 
și Hristache Grigoriu, făcînd re- i 
parații de bună calitate, au eco- ? 
nomisit, de la începutul anului, > 
materiale în valoare de aproape S 
10.000 lei. (De la Anton Lobodă, ( 
docher). <

de Ravel.
în clișeu : o scenă din baletul 

„Șeherazada".

Concerte

piesă e străbătută de certitudinea 
mărețelor lucruri pe care le poate 
realiza savantul, artistul, pentru 
oameni, alături de ei.

Protasov, Copurnoi, Vaghin sînt 
trei tipuri distincte. Dacă Protasov 
crede în oameni, fără să fi găsit 
încă drumul spre ei, Cepurnoi nu 
mai crede în nimic, disprețuiește 
oamenii, iar cînd speranța unei dra
goste curate, singurul fir care îl 
mai ținea legat do viață, pare a se 
prăbuși, el se sinucide. Gh. Oancea 
a reușit să dea personajului o duri
tate în care simțim nu forță sufle
tească, ci blazare și tristgțe. Inter- 

pretarea autenti- 
___ — că și sigură a a- 

PE SCENELE TEATRELOR “•X’J'.'S 
___ ____________ actor atenției pu

blicului și a lumii 
teatrale. Pictorul Vaghin — interpre
tat de V. Rebengiuc cu sobrietate și 
finețe — încearcă să transforme sin
gurătatea artistului într-un „nobil" 
orez, dar răceala sa mîndră, dis
tantă sună sec, anacronic.

Mesajul adînc al „Copiilor soare
lui" este conținut în cuvintele Elenei: 
„Arta trebuie să înnobileze pe oa
meni". De altfel, Elena are un suflet 
bogat și mult bun simt Și ne-ar fi 
plăcut ca acest rol (încredințat actri
ței Gina Potrini, care adoptă o ținu
tă scenică plină de prestanță și un 
ușor aer melancolic), să fie inter- • 
pretat cu mai multă căldură, ba 
chiar cu elan în uncie clipe. Unul 
din personajele cele mal complicate 
și mai dificile ale piesei e Liza. Im
presionată puternic de evenimente
le petrecute în faimoasa „duminică 
sîngeroasă" — la care se referă cu 
groază — Liza își dă seama de pră
pastia care se cască între . coreul ei 
de intelectuali și masele populare. 
Artista Clody Bertoia a făcut bine, 
după părerea mea, preoentînd spai
mele și apelurile ei la non-vio’onță 
ca manifestări ale unui suflet 
slab și exaltat, capabil doar — așa 
cum îi spune Elena — „să plîngă, 
tiemurînd de frică". In același timp 
însă, personajul n-a avut acea spon
taneitate a reacțiilor, specifică unei 
fete foarte tinore și a căpătat pe 

Acest 
'cusur a fost parțial remediat în re
prezentațiile mai recente, actrița ju- 
cînd mai sobru și accentuînd obser
vațiile lucido ale Lizei asupra con- 

____—1 se 
ss pareEgorj 1: interpretat de’ Mircea

în plină creș- 
zuse. Era o 

să spunem așa, 
iar intelectualu- 

artă, realitatea însăși 
aleagă, să ia atitu- 

i limpezime acest 
Lenin avea să 

celebrul său 
partid și li- 
—o procla- 

artei și 
burghez.

_ această

îi impunea să aleagă, să 
dine. Exprimînd cu limpez 
imperativ social, Lenin 
scrie, tot în anul 1905, cel 
articol „Organizația de pc 
teratura de pairtid", în ca: 
ma principiul partinității 
combătea individualismul
Piesa lui Gorki 
luptă ideologică. 
Ea reprezenta, în 
condițiile de a- 
tunci, o chemare 
emoționantă adre-
___ ; intelectuali- ~ 
tații ruse de a se apropia de popor, 
de a părăsi terenul sterp ql năzuințe
lor abstracte și, totodată, un aver
tisment împotriva izolării, împotriva 
acelei false „libertăți" singuratice 
și îngîmfate, care-1 transforma, de 
fapt, pe artist într-un prizonier al 
ideologiei clasei dominante.

Meritul regizorilor Liviu Ciulei și 
Lucian Pintilie este mai ales acela 
de a fi dat spectacolului o strălu
cire actuală, prezentîndu-ne zbuciu
mul eroilor goikieni cu înțelegerea 
și perspectiva omului de azi. Acest 
succes este cu atît mai îmbucură
tor cu cîț, într-un spectacol anterior 
al aceluiași teatru cu „Azilul de 
noapte", pus în scenă de L. Ciulei, 
încercarea de a aduce o notă con
temporană căpătase un aspect for
mal, exterior, manifestîndu-se în
deosebi în decor sau machiaj.

In „Copiii soarelui", Liviu Ciulei 
obține o reușită deosebită și ca ac
tor, în rolul principal, al lui Pavel 
Feodorovici Protasov. Prin ideile 
sale științifice și umaniste, me
reu preocupatul savant, care visa 
să creeze viața 
prevedea vremea 
fibrele de lemn și 
în jiletci de stejar, 
te apropiat. Faptele au dovedit și 
au ră-sdovedit că locul firesc al unor 
asemenea oameni — locul pe care 
l-a și ales Imensa lor majoritate — alocuri un caracter straniu, 
este cot la cot cu masele celor ce 
muncesc, înfăptuitoare ale noii so
cietăți. în interpretarea lui Ciulei, 
Piotasov apare ca un copil

• Concertul săptămlnal al orchestrei 
simfonice a Radioleleviziunii va avea loc 
in ziua de 22 februarie la orele 19,45 in 
Studioul Radioleleviziunii, cuprinzînd trei 
concerte de vioară : Concertul în sol ma
jor de Mozart, Simfonia spaniolă de Lalo 
și Concertul nr. 1 în re major de Paga
nini, în interpretarea .violonistului Ion 
Voicu. Dirijează Iosif Conta.
• Duminică 25 februarie, la orele 11 

va avea loc în Sala Palatului R. P. Ra- 
mîne concertul simfonic al orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu". Dirijor : Mihai Brediceanu. So
liste ale concertului sînt pianistele lulrane 
Lerche și Ingeborg Herkomer din R. D. 
Germană. Programul cuprinde Suita sim
fonică pe teme dobrogene de Paul Je- 
lescu (primă audiție), Concertul pentru 
două piane și orchestră în mi bemol ma
jor de Mozart, Concertul pentru două 
piane și orchestră în re minor de Poulenc 
(primă audiție) și „Mathis pictorul” de 
Hindemith.

COLECTIVIȘTII 
DîN COCÀRGEAUA

...raionul Fetești, și-au propus 
să vîndă anul acesta statului, pe 
bază de contract, cantități mari 
de produse vegetale și animale. 
Consiliul de conducere al G.A.C., 
ținînd seama de propunerile fă
cute în adunarea generală, a con
tractat 3420 tone sfeclă de za
hăr, 500 tone porumb, 500 tone 
grîu, ■ 380 tone floarea-soarelui, 
9000 hectolitri lapte, 9600 kg. 
lină, 1400 porci grași etc. In fe
lul acesta gospodăria va realiza 
venituri sporite față de anul tre
cut. (De la Anghel Costică — co
lectivist).

MEMBRII CERCULUI 
DE ARTĂ PLASTICĂ

...din Rm. Vîlcea au deschis re
cent, într-una din sălțle casei 
raionale de cultură, o expoziție 
cuprinzînd 35 de lucrări. Du
mitru Chiriac, tehnician la uzi
nele de produse sodice din Go
vora, Victor RS.ceanu, elev la 
școala tehnică P.A.L., și alții ex
pun peisaje, portrete de fruntași 
din uzine și școli etc. (De la 
Al. Rezea, tehnician).

în eprubeiă și 
cînd vom toarce 
ne vom îmbrăca 
ne este azi foar-

Pe ecranele Capitalei
Săptămîna aceasta încep să ruleze 

pe ecranele cinematografelor din Ca
pitală filme noi. Printre acestea se nu
lipară produefia studioului „M.osfilm'j,in
titulată „Dragostea lui Alioșa” — un 
film despre viafa și munca tineretului 
sovietic, filmele „Sentinja”. o realiza
re a studiourilor franceze, și „Perle 
negre", o realizare a studiourilor iugo
slave.

nu dispune de suficiente cadre de 
montorij

Cauza adevărată este că la unii 
tovarăși din conducerea» trustului 
local de construcții se manifestă 
încă-destul conservatorism cînd este 
vorba de adoptat soluții construc
tive moderne. în proiectele ce le exe
cută D.S.A.P.C.-Brașov va trebui să 
se prevadă astfel de soluții care să 
permită maximum de industrializare 
și mecanizare, folosirea largă a pre
fabricatelor.

Comitetul executiv al sfatului 
popular regional este dator să spri
jine mai eficient activitatea trustu
lui local de construcții. înființarea 
unei baze de reparat și întreținut 
utilajul de pe șantiere, de pildă, 
este un lucru a cărui rezolvare nu 
mai poate fi tărăgănată. Și în alte 
probleme comitetul executiv n-a 
manifestat suficient interes. Așa că 
atunci cînd semnalăm lipsuri la în
treprinderea 3 construcții — pro
ductivitate scăzută, preț de cost ri
dicat, calitate uneori necorespunză
toare — ne gîndim și la cei din 
conducerea trustului local de con
strucții, dar și la membrii comitetu
lui executiv.

cest punct de vedere în cele două 
unități de construcții ? La grupul de 
șantiere „Steagul Roșu", transpor
tul se face mecanizat cu o macara- 
scară. Are și întreprinderea de con
strucții nr. 3 o macara asemănătoa
re dar nu o folosește din plin. în 
timp ce aceasta zăcea în Bd. Lenin 
nr. 100-102, pe șantierul de la „Trac
torul" ridicarea materialelor se fă
cea cu frînghia sau pur și simplu 
manual. O lună 
caraua așa.

Pe șantiere, spun muncitorii, s-ar 
putea așeza linii decauville pentru 
ca transportul la distanțe mai mari 
să se facă cu vagoneți. Ar trebui, de 
asemenea, organizate stații de be
toane care ar duce la îmbunătățirea 
simțitoare a calității de construcții, 
sporită mecanizarea escavațiilor și 
altele. Multe alte lucruri s-ar putea 
face pe linia mecanizării și indus
trializării muncii pe șantier, dacă 
din partea serviciului tehnic și a in
ginerului șef ar exista mai multă 
preocupare.

în scriptele trustului V construc
ții sînt înregistrate mii de lei la ru
brica de lucrări de mică mecanizare. 
Din aceste fçnduri s-au cumpărat 
unelte șl s-au efectuat lucrări care 
aduc un spor mare de productivi
tate, ușurînd totodată efortul mun- 

T- ..." • s-a introdus 
vopsitul și șlefuitul mecanic al tîm- 
plărlei, s-au confecționat lopeți me
canice cu telecomandă, se realizea
ză zugrăvitul cu pompe speciale etc. 
în general, deși mai există unele 
lipsuri — aici acțiunea de mecani
zare a șantierelor se face organizat, 
după un plan bine chibzuit.

La trustul regional (director Zeno 
Centea) în ,1961 nu s-a cheltuit nici 
măcar un leu pentru lucrări de mică 
mecanizare.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular regional Brașov acordă 
un sprijin insuficient unității sale 
de construcții. Trecerea la construc
ții din panouri mari prefabricate, 
............. “ ■*----- - de multă

de zile a stat ma-

statornicirea oamenilor 
pentru lichidarea fluc- 
se mai face simțitj aici, 
s-a desprins din analiza 

_____ Comitetul regional de 
partid Brașov în legătură cu acti
vitatea șantierelor de construcții 
din regiune este nevoie să se treacă 
și în unitățile întreprinderii 3 con
strucții la organizarea unor brigăzi 
de specialitate și complexe, să se 
extindă procedeul bine cunoscut în 
construcții al lucrului „în lanț“,’ pe 
bază de grafic, iar fiecare fază de citorilor. Pe, șantier 
lucru să fie preluată cu proces ver
bal. E limpede că în acest fel ter
menele de predare vor putea fi res
pectate și calitatea apartamentelor 
se va îmbunătăți.

Este foarte folositor ca organiza
ția de partid de aici și comitetul 
sindicatului să studieze experiența 
vecinilor de șantier și să aplice tot 
ce e bun la ei. Un schimb sistema
tic de experiență între constructorii 
din Brașov ar duce la îmbunătăți
rea muncii pe ambele șantiere.

O condiție esențială a randamen
tului înalt pe șantiere o consti

tuie mecanizarea lucrărilor și folosi
rea cît

In orașul Brașov se ridică în con
tinuare și în acest an sute și sute 

de apartamente noi. întreprinderii 3 
construcții îi revine un volum mare 
de lucrări. Ca să realizeze în bune 
condiții sarcinile, e nevoie de 
măsuri concrete și eficace mai ales 
pe linia organizării, mecanizării și 
industrializării muncii pe șantiere, 
in același timp este necesar ca în
treprinderea să fie îndeaproape 
sprijinită și de către comitetul oră
șenesc de partid.

it mai deplină a utila- 
Care este situația din a-

de pilda, se taragăneaza de multa 
vreme pe motiv că întreprinderea

Aspect de pe șantierul din cartierul „Steagul Roșu’-Brașov.

PENTRU RIDICAREA 
CALIFICĂRII PROFESIONALE
...a muncitorilor, în întreprin

derile din orașul Giurgiu au fost 
organizate un număr de 27 de 
cursuri la care iau parte peste 
1.150 muncitori. Cunoștințele că
pătate contribuie la îmbunătăți
rea calității muncii la fabrica de 
zahăr „Popa Șapcă", la Șantierul 
naval, I.O.I.L. „Steagul roșu" etc. 
(De la Paul Isar — profesor).

TINERII
...din cele trei brigăzi de mun

că patriotică de la școala agri
colă din comuna Grădinari, raio
nul Drăgășani, au dat ajutor co
lectiviștilor din comuna Strejeștii 
de Sus la terasarea și la nivela
rea terenurilor ce urmează să fie 
plantate cu viță de vie. S-au evi
dențiat în mod deosebit ute- 
miștii : Dumitru Groza, Alexan
dru Marcu, Ion Barbu și alții. 
(De la Mircea Gh. Curea, elev).

In Editura Politică au apărut
— întrebări și răspun

suri despre gospodăria agrico
lă colectivă. 40 pag. — 0,40 lei. 

M. GOGIOIU, S. BRĂTESCU : 
Consolidarea gospodăriilor co
lective — temelia producțiilor 
mari și a bunăstării colecti
viștilor. 56 pagini — 0,70 lei. 

A. STANCIU : Republica Demo
crată Germană — stat al mun
citorilor și țăranilor. 108 pag. 
2,60 lei.

Piotasov apare ca un copil mare,
distrat și stîngaçi, , ideșepri ridicpl.--,țras*®Ior„ sociale. Nereușit mi 

‘ a
descurca în problemele vieții prac
tice, dar înzestrat cu un adevărat 
farmec atunci cînd se mișcă în sin
gurul univers care îi este familiar — 
acela al științei. Cu toată ruperea sa 
de realitate, care atingo proporții gro
tești, ceea ce îl înalță pe Protasov 
este credința sinceră, neștirbită, în 
oameni, pe care-i consideră „copiii 
soarelui", iar scena în care vorbeș
te despre viitorul umanității, des
pre „o muncă liberă, unită, de dra
gul bucuriei de a munci" — scenă 
interpretată cu avînt romantic — 
lasă o impresie de neșters.

In același timp, 
ascuns slăbiciunile 
relevat — mai ales 
tului III și în actul IV — egoismul 
acestuia, care provine din izolare, 
din faptul că „trece pe lîngă oameni 
fără să-i observe". Spectacolul subli
niază importanța criticii gorkiene a 
tot ceea ce poate îndepărta pe in
telectual de popor, critică cu atît 
mai convingătoare cu cît întreaga

' --------------- ................................;. .

prin incapacitatea sa . dp

interpretul n-a 
lui Protasov, a 

în finalul ac-

Citit a-Basta Uniform, inexpresiv.
tent, textul atribuie lăcătușului inte
ligență, iscusință, mult simț al dem
nității, trăsături care n-au apărut în 
spectacol. Ana Megreanu a făcut o 
bună compoziție satirică în rolul 
Melaniei ; în partea a doua a spec
tacolului însă, ezitînd între a trata 
serios sau în ironie remușcările bo
gătașei, jocul actriței a fost nesigur, 
a avut accente false, lacrimogene. 
Alte roluri au fost interpretate cu 
talent de N. Șto'ănescu, Vasile Flo- 
rescu. Dorin Dron (intr-o apariție co
mică demnă de menționat), A. Șo- 
tropa, Rodica Tapalagă și alții.

Decorul simplu, compus cu bun 
gust de Paul Bortnovschi, creează 
„atmosferă" fără a încărca spațiul 
scenic cu detalii de prisos. Mai cu 
seamă verqnda din actele II și IV, 
sub un cer gălbui pe care se profi- ? 
lează siluetele negre ale copacilor, 
sugerează '
pra căreia

o tihnă lîncedă, dsasu- 
se pregătea furtuna.

ANDREI BALEANU

TIEAȚIRJE • (gaoacsagas) •‘Te/ev/z/usie «Radio
TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 

SELECȚIUN1 DIN OPERETE - (ore
le 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala “ ----
(orele 20).

CIRCUL DE
CUS - (orele

Savoy) : REVISTA 62

STAT : BERLINER C1R- 
20).

A orienta just activitatea obștească
diă, să fie la înălțimea 
cerințelor, timpul cadrelor 
didactice trebuie gospo
dărit cu grijă. Este lesne 
de înțeles că, învățătorii 
și profesorii au nevoie de 
răgazul necesar pentru 
studiul ideologic, pentru a 
se ține la curent cu ceea 
ce este nou și înaintat în 
practica pedagogică, pen
tru a aprofunda probleme 
de. specialitate din cărți și 
reviste, pentru 
planuri de lecții bine chib
zuite. Cadrelor didactice 
trebuie să li se creeze 
totodată condiții pentru 
ca să poată desfășura cu 

duminicile să cît mai mult folos întrea- 
ga activitate educativă le
gată de școălă, să parti
cipe activ la manifestările 
inițiate de organizație 
U-T.M. și de pionieri, să 
întărească legătura școlii 
cu familia.

A da o direcție justă 
activității obștești a ca
drelor didactice și a o 
îmbina judicios cu activi
tatea în școală — iată o 
latură inseparabilă o gri
jii pe caTe sînt chemate 
s-o manifeste față de în
vățători și profesori orga
nele locale de partid și de 
sfat.

După orele de școală, 
învățătorii și profesorii se 
află în primele rînduri ale 
celor care desfășoară ac
tivitate obștească în satul 
sau orașul lor. în raionul 
Corabia, zeci de învățători 
și profesori pun mult su
flet în munca politică de 
transformare socialistă a 
agriculturii, popularizează 
succesele gospodăriilor a- 
?:ricole colective fruntașe, 
mpreună cu agronomii, 

cele aproape 80 de cadre 
didactice din comuna Dă- 
buleni fac expuneri în fața 
țăranilor muncitori în le
gătură cu probleme ac
tuale ale întăririi gospo
dăriilor colective. „Lecto- 
rul-povestitor", interesan
tă acțiune culturală iniția
tă în regiunea Ploiești, an
trenează mii de cadre di
dactice care țin confenn- 
țe, inițiază discuții pe di
ferite teme politice, cultu
rale, educative. învățăto
rul este adeseori sufletul 
echipelor artistice de a- 
matori de Ia sate.

Activitatea obștească a 
învățătorilor și profesori
lor are, așadar, o sferă 
foarte largă de manifesta
re. Firește însă că, pen
tru a aduce un folos cît 
mai mare, ea se cere or
ganizată cu pricepere. 
Din păcate, trebuie spus

a cadrelor didactice
că unele organe locale nu 
organizează în mod judi
cios participarea cadrelor 
didactice la viața ob
ștească, nu le solicită în 
acele direcții în. care ele . ............... .......... .......t__
pot aduce ced’ mai mare dent voluntar al [ziarului 
contribuție, care cores
pund cel mai bine pregă
tirii '

îndreptați. spre munci ob
ștești mărunte, care pot fi 
rezolvate de orice salariat 
al unui sfat popular. Bu
năoară, după cum ne 
semnalează un cprespon-

în Braniștea, regiunea 
Gluj, cadrele didactice din 
comună sînt solicitate

în semnări
Iată un exemplu. Sfatul 
popular al comunei Tri- 
fești, regiunea Iași, a ne
glijat să ia măsurile ne
cesare pentru ca școlile 
din comună să fie aprovi
zionate încă din toamnă 
cu lemne de foc. Abia 
după căderea zăpezii s-a 
stabilit locul de unde tre- căminul cultural, la biblio- 

iaibuiau tăiate lemnele, 
unii învățători au fost so
licitați să meargă în pă 
dure pentru a indica tăie
torilor de. lemne parcela 
respectivă. Nu era oare 
firesc oa o asemenea 
treabă s-o fi făcut pădu
rarul comunei?

Se întîmplă, e adevărat, 
în cazuri izolate, oînd în
vățători și profesori sînt

cîteodată .._
facă de serviciu la tele
fonul sfatului popular. ’ Pe 
bună dreptate arată auto
rul scrisorii că, procedîn- 
du-se astfel, munca 
mare utilitate pe care 
putea-o face duminica

de 
ar 

___ în’ 
vățătorii și profesorii la

lecă, este prejudiciată 
în raioanele Ineu, Gura 

Humorului, Aiud timp de 
săptămîni inspectorii sec
țiunilor de învățămînt și 
cultură ale sfaturilor popu 
lare sînt repartizați să re- 
'.olve probleme care n-au 
nici o legătură cu școlile

Merită menționat și un 
alt aspect. Pentru ca acti
vitatea în școală, la cate- FLORICA DINULESCU

CINEMATOGRAFE : NIKITA SER- 
GHEEVICI HRUȘCIOV (film documentar) 
și DIN NOU SPRE STELE : Central (Bd. 
6 Martie 2). DRAGOSTEA LUI ALIOȘA 
— cinemascop : Patria (Bd. Magheru 
12-14), București (Bd. 8 Martie 6), Arta 
(Cal. Călărași 153). CETATEA HURRAM- 
ZAMIN — cinemascop : Republica (Bd. 
Magheru 2), Elena Pavel (Bd. 6 Martie 
14), Gh. Doja (Cal. Grlvlței 80), Flacăra 
(Cal. Dudești 22), 23 August (Bd. Dimi
trov 118), Libertății (Str. 11 Iunie 75). 
CURSA DE 109 KILOMETRI :, Magheru 
(Bd. Magheru 29). V. Alecsandri (Str. 
Grigorescu 24), Maxim Gorki (Cal. vic
toriei 48), înfrățirea între popoare (Bd. 
Bucureștii-Noi), Alex. Sahia (Cal. Văcă
rești 21). SENTINȚA rulează la cinema
tografele r. C. Frimu (Bd. 6 Martie 16), 
V. Roaită (Bd. 1 Mai 57). FII FERICITA, 
ANI ! : Lumina (Bd. 6 Martie 12), Gri- 
vița (Piața Ilie Pintilie 2). Munca (Șos. 
Mihal Bravu 221), Iile Pintllie (Șos. Co- 
lentina 84). CER SENIN : T. Vladimi- 
rescu (Cal. Dudești 97). TOM DEGEȚE
LUL : victoria (Bd. 6 Martie 7), 13 Sep
tembrie (program special pentru copii 
dimineața) (Str. Doamnei 9), Moșilor 
(Cal. Moșilor 221). SECERIȘUL VERDE : 
Tineretului (13 Decembrie 5-7), Cultural 
(Cal. Grlviței 196). DOUA VIEȚI — am
bele serii — rulează după-amlază la 
cinematograful 13 Septembrie (Str. 
Doamnei 9). UN CROS NEOBIȘNUIT — 
PIONIER IA Nr 1/1962 - JOC LA FLA- 
MINZI - POȘTAȘUL - LEUL ȘI AR
MONICA - IN MAREA DE RĂSĂRIT : 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 18). PERLE 
NEGRE ; Alex. Fopov (Cal. Grlviței 
137). FRUMOASA LURETTE : 8 Martie 
(Str. Buzeștl 9-11), Popular (Str. Mătă- 
sari 31). EL HAKIM : C-tin David (Șos. 
Crîngași 42). S-A FURAT O BOMBA : 
Unirea (Bd. 1 Mai 143), Volga (Șos. Iile 
Pintilie 61). 30 Decembrie (Cal. Feren
tari 86) O ÎNTIMPLARE EXTRAORDI
NARA
(Str. Avrig 1). INSULA : Miorița (Cal. 
Moșilor 127). PRIMELE ÎNCERCĂRI - 
ambele serii : 16 Februarie (Bd. 39 De
cembrie 89). FĂCLII — cinemascop : M. 
Eminescu (Str. M. Eminescu 127), Dru
mul serii (Str. Drumul serii 30). SOSEȘ 
TE CIRCUL : 8 Mai (Str. Lizeanu 19). 
PROFESORUL MAMLOCK : Floreasca 
(Str. G. Bizet). IN NOAPTEA SPRE 13 : 
N. Bălcescu (Cal. Rahovel 151). Olga 
Banele (Cal. 13 Septembrie 196). CAI
DUL • Luceafărul (Cal. Rahovei 118). 
CIRCUL FĂRĂ CUPOLA rulează la ci
nematograful G. Bacovfa (Șos. Giurgiu
lui 3). MUZICANTUL ORB rulează la 
cinematograful Aurel Vlaicu (Șos. Co- 
troceni 9). IVAN CEL GROAZNIC — 
ambele serii rulează In cinematograful 
B. Delavrancea (Bd. Libertății 70.72).

TELEVIZIUNE : Luni 19 februarie. 
Orele 19.00 — Jurnalul televiziunii.
19,20 — Emisiune de știință și tehnică 
pentru pionieri și școlari, 19,40 - pa
gini din istoria literaturii romîne : 
,,BARBU ȘTEFANESCU DELAVRAH-
CEA", de Al. Săndulescu. 20.25 — Expc 
zițla regională București de pictură, 
sculptură, sl grafică de Mlreea Deac. 
20,45 — Filmul documentar : .PRIN RE
ZERVAȚIA NATURALA DIN vAUCAZ" 
— o producție a studioului de filme do
cumentare din Gruzia 21,05 — Recital 
vocal-instrumental. 21.35 - Telesport. In 
încheiere : ultimele știri.

RADIO. LUNI 19 FEBRUARIE • Tine
rețea ne e dragă - orele 9,00 - I. • Con
cert de muzică corală clasică - orele 
10,08 - I. 9 Fragmente din opera „Faust" 
de Gounod — orele 11.03 - I. • Alma-

1. • Arii 
ri. 

popular - orele 
L „MOS-

ambele serii : Dorica Simo

orele 11.03 - 
nah științific - orele 11.30 
și duete din opere - orele 12.15 
• Concert simfonic r~7 
13,22 - II. 9 Muzică din opereta 
cova- ceriomușki" de Șostakovici - ore
le 14.00 - II • Sonata în sl minor de 
Chopin (interpretează ’Unu LlpatU) — 
orele 14,30 — II e Muzică de cameră de 

- orele 15.10 -1.0 Vorbește 
- orele 16.30 - n. » ..Cantata 

de Laurențiu orofeta - orele 
II 0 Cintă fanfara G.A.C dir 
Cosmești-Iașl - orele 17,15 - L 
șl locuri populare - orete 18,05 
Interpret) Ia microfon - oreie 
II. 0 Jurnalul sate'or — orele 
I. 0 Sonate pentru clavecin — 

orele 20.15 - l. o Tribuna radio - orele 
20,50 - - -
21.00 
pozitorl maghiari 
o Melodii de dragoste - o. ele 22.25 
0 Concert de noapte - orele 23.06

Mozart 
Moscova 
patriei" 
17.00 - 
comuna 
• Doine 
- II. o 
18,39 ■ 
19,00 -

i. • Muzică de balet —
1. « Muzică de jameră de 

orele 22.00

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 februarie : Vreme schimbătoa
re cu cer noros. In jumătatea de nord 
a târli, vor cădea ninsori Izolate. Vînt 
slab pină la potrivit din vest șl nord- 
vest. Temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 0 și minus 10 gra
de iar maximele între minus 5 și plus 
5 grade.

vrameis/ 

*“*r*. Ttr.r miniMiM 
4

orele 
corn

ii.
I.

II.
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supuse

rezultatul de 3

RUGB1

anuală cu 68 ml-

cu un nou proiect
Prezidiului

M. POPESCU

Campionatul republican de lupte

»4«

Urnă

(Desene de EM. MIHĂILESCU)

tanță 
ceasta

Pe podiumul învingătorilor 
și Van der Grieft (Olanda).

că pretin- 
; cu privire 
democratice

Hind, autorii golurilor. Prima

Organizații 
progresiste din S. U.A. 

represiunilor 
polițienești

în limitele de.

Problema locuințelor

trecut — 
Rugb'iștii 
bun din 
„Grivița

în Germania occidentală

Steaua - Cin vița Roșie 3 — 0

De la corespondentul 
nostru la Budapesta

MINERUL - VICTORIOS 
LÀ ERFURT

Grișin (U.R.S.S.), B. Sienin (U.R.S.S.)
(Telefoto : Agerpres)

a trecut nivelurile 
s-au egalat In mod 
ce privește produc- 
- această „pîine a 

In privința investițiilor

demonstrează intenția a- 
,de a lupta.:, pe un front 

sfîr-
Roșie-București și Știința-Petroșeni. 
în prima repriză nici una dintre e- 
ehipe n-a reușit să înscrie, Studenții 
din Petroșeni au jucat mai organizat 
în repriza secundă și au înscris 11 
puncte — după ce Flacăra Roșie a 
condus cu 5—0. Scor final 11—5 pen
tru oaspeți.

în celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : Metalul- 
Progresul 6—0 (3—0); Dinamo-I.T.B. 
0—0 (după prelungiri).

Exprimat în 
totalizat 
final —

JAPONIA. Aspect de la mitingul de protest împotriva concedierilor al 
muncitorilor portuari.

Dar 
mai' 
cursa 
tanțe 
rat rezultatul obținut 
de I. Nilsson pe distan
ța de 10.000 metri — 
16'29"4/10. Dar cine a 
devenit învingător în

In industrie, agricultură șl construc
ția de locuințe, U.R.S.S. a și între
cut considerabil Statele Unite (ab
stracție făcînd de alte investiții, 
cum ar ii investițiile pentru con-

clasamentul final, ca să 
spunem așa, . campion 
absolut al lumii ? Spor
tivul 'sovietic Viktor 
Kosioikin. Iată toate re
zultatele sale : 500 de 
metri — 43"6/10 ; 5.000 
de' metri — 8'4"9/10 ; 
1.500 de metri — 2'18" 
și 10.000 de metri — 
16'45' 
puncte, el a 
în clasamentul 
188,340.

Kosicikin a 
un nou record

Vechiul orășel Văc cunoaște 
azi o nouă tinerețe. La cîteva sute 
de metri de bătrîna Dunăre și la 
cîțiva kilometri de carierele de 
piatră calcaroasă de la Naszaly, 
aici, la Văc, se construiește cea 
mai mare fabrică de ciment din 
R. P. Ungară. Un șir de blocuri 
noi ce străjuiesc șoseaua ne în- 
tîmpină la hotarul orașului.

Despre viitoarea „cetate a ci
mentului" ne vorbește Mikô 
Balăzs, directorul fabricii, venit

februarie o declarație a 
C.C. al P.C. din Japonia.

In declarație se arată 
sul nou proiect de lege 
la menținerea ordinei < 
nu este decît o variantă a vechiu
lui proiect de lege cu privire la in
terzicerea violențelor politice. El 
este îndreptat, spre înăbușirea acti
vității organizațiilor democratice și 
a luptei drepte a poporului japonez 
împotriva Tratatului de securitate ; 
japono-american, pentru indepen
dență, democrație, pace și neutrali- , 
täte. Noul proiect de lege, se spune 
în declarație, decurge din pla-^ 
nurile periculoăSe ale reacțiunii ja-? 
ppno-americane care împinge fățiș 
țara pé calea intensificării alianței 
militare japono-americane, a subor
donării continue a Japoniei față da 
politica de război dusă de imperia
lismul american, pe calea reînvie
rii imperialismului și militarismu
lui.

Arătînd că guvernul Ikeda și par
tidul liberal democrat de guvernă-; 
mint, călcînd în picioare normele 
parlamentare, încearcă cu febrilitate 
să strecoare acest proiect de lege 
prin parlament, Prezidiul C. C. al 
P.C. din Japonia cheamă poporul ja
ponez să se unească și mai strîns în 
lupta împotriva alianței militare ja
pono-americane și să acționeze cu 
hotărîre pentru a obține respinge
rea acestui proiect de lege reacțio
nară.

Concursul de înot și sărituri or
ganizat sîmbătă și duminică la ba
zinul Floreasca de clubul „Steaua“ 
n-a reușit să-și atingă scopul. Pro- 
gramînd numai anumite probe mas- 
clitie pentru seniori,, organizatorii 
c limitat posibilitatea de participa
re a' juniorilor, copiilor și a înotă
toarelor, ceea ce a scăzut mult din 
interesul competiției.

Foarte puține rezultate au ieșit 
din anonimat. Printre ele merită 
menționate doar cele realizate de V. 
Medianu (2’41” la 200 m. delfin), Al. 
Schmaltzer (1’15”6 la 100 m. bras), 
G. Trohani (l’10”8 la 100 m. spate) 
și I. Nagy și T. Ghidali amîndoi cu 
l’03”2 la 100 m. liber). în clasamen
tul pe echipe locul I l-au ocupat re
prezentanții clubului Steaua. Proba 
de sărituri a fost cîștigată de P. De- 
cuseară, urmată de A. Breja și Al. 
Gabor.

Simultan a început desfășurarea 
unei competiții de polo cu partici
parea echipelor Steaua, C.S.S., Ra
pid, Dinamo, Progresul și Știința, 
în primele jocuri ale turneului s-au, 
înregistrat următoarele rezultate : 
Dinamo-Rapid 6—3 ; Steaua-C.S.S. 
7—1.

U. R. S. S. obține succese însemnate 
în întrecerea economică cu S. U. A. i

se înal- 
ateliere 
care a- 

can-

re a avut-o echipa Steaua, care, pe 
linia ascendentă a uliimeloi sale 
evoluții, a prestat în toate partidele 
susținute un joc spectaculos, efica- 
çe, singura întîlnire pierdută fiind 
de altfel cea cu Rapid, la scorul 
strîns de 3—2.

Spre deosebire de Steaua, echi
pa Progresul, care peste puțină vre
me va reprezenta, alături de Rapid, 
voleiul romînesc în cadrul „Cupei 
campionilor europeni“, s-a prezen
tat la un nivel de pregătire nesa
tisfăcător, pierzînd toate partidele 
.spsținuțe. (0—3 c.p Steaua, 2—3 cu 
Dinamo, 2—3 cu Rapid). în întrece- 

' rea feminină (din care lipsește e- 
. chipa.Dinamo),, conduce la capătul 
etapei a 2-a a competiției, echipa 
Rapid, singura neînvinsă, urmată 
de Metalul, C.P.B. și Progresul.

Internazionale—Udinese 
Spat—Florentina 
Lecco—Milan

' J uventus—Palermo
1Venezia—Roma 
Mantova—Torino 
Catania—Padova 
Lanerossl—Bologna 
Sampdoria—Atalanta 
Lazio—Modena 
Messina—Catanzaro 
Napoli—Lucchese

HAMBURG 18 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția France 
Presse, în ultimele 24 de ore în 
nordul Germaniei occidentale și în
deosebi în orașul Hamburg bîntuie 
cele mai puternice furtuni înregis
trate în acest secol. Din cauza vîn- 
tului, care suflă cu o viteză de 160 
km./oră, marea a inundat numeroa
se cartiere ale orașului, a rupt di
gurile principale și, mai ales, pe 
cele secundare. Nivelul mării a cres
cut uneori cu 4,20 metri.

Autoritățile fac cunoscut că pînă 
acum se înregistrează 100 de morți, 
aproximativ 400 de răniți și 40.000 
de locuitori fără adăpost. Numai în 
două cartiere ale orașului, 4000 de 
persoane au fost evacuate, iar alte 
20.000 continuă să rămînă izolate.

Din cauza vîntului puternic, lu
crările de salvare sînt foarte mult 
îngreunate. Helicopterele, trimise 
pentru a salva pe sinistrați nu au 
putut decola pentru a lua pe cei 
care s-au refugiat de furia apelor 
în copaci sau pe acoperișuri.

In Schleswig-Holstein, întreaga 
regiune de pe coasta Mării Nordu
lui a fost declarată zonă sinistrată.

La Bremen, din cauza inundații
lor au pierit, de asemenea, șase 
persoane.

Concursul de atletism din sala Flo
reasca a întrecut și cele mai optimiste 
așteptări în ce privește rezultatele înre
gistrate. Ner-am adresat iov. Gh. 
Zlmbreșteanu, antrenor federal, pentru a 
aprecia acest concurs.

— Concursul are un caracter republi
can — ne-a spus el — șl a reunit concu- 
renfi. din Mediaș, lași, Hunedoara, Cluj, 
Timișoara, Craiova etc. Prima zi, sîm
bătă, a fost rezervată întrecerilor pro- 
priu-zise și am avut satisfacția să înscriem 
în foile de arbitraj 9 recorduri ale R.P. 
Romîne de sală : la greutate femei : Ana 
Sălăian (15 m.); la lungime bărbafi : 
V, Jurcă (7,41 m.) și M, Calnlcov (7,40 
m.); triplu salt: Șerban Ciochină (15,30 
m.j, A. Sfamatescu (5,9 la 50 m.j; N. 
Tothpall (5,9 la 50 m. juniori); Felicia 
Grama (6,4 la 40 m. garduri); Crista 
Marksai (6,5 la 50 m.); Maria Vaida 6,7 
la 50 m. junioare) slot performanțe va
loroase. Apreciem ca pozitive aceste re
zultate mai ales că atlejii se alla Intr-o 
fază de pregătire în care se urmărește 
în primul rînd îmbunătățirea calității lor 
fizice.

Ca aspecte negative trebuie semnala
tă absența nemotivată a unor atleji și at
lete ce continuă să manifeste indiferență 
față dé concursurile de sală.

Rezultatele înregistrate sînt edificatoa
re și constituie un îndemn pentru loji de 
a continua cu mai multă perseverentă 
munca de pregătire.

prime, fiecare cu
50 tone pe oră. La una din mori, 
lucrează acum brigada muncii 
socialiste condusă de Hammer 
Jakab, distins cu Premiul Kos
suth. Membrii brigăzii de mon
taj au încheiat anul de producție 
cu II zile mai devreme.

Pe întinderea cîmpiei, 
ță clădiri, coșuri înalte, 
de reparații construcții 
dăpostesc transformatoarele, 
tina și clubul. Pentru ridicarea 
acestor construcții ■ s-au folosit 
40.000 tone de ciment.

Ciment și var Materiale de 
bază pentru construcții. Fabrica 
din Văc lé va furniza pentru clă
diri de fabrici și uzine, blocuri 
de locuințe, așezăminte social- 
cult.urale. prevăzute a fi cons
truite în actualul, plan cincinal, 
în numele muncii pașnice, se în
trec brigăzile de constructori și 
muncitori pe șantierul din Văc. 
La 7 noiembrie 1963, cînd oame
nii muncii de pe glob vor săr
bători cea de-a 46-a aniversare a 
Marelui Octombrie, la Văc va in
tra în funcțiune, cu întreaga ca
pacitate, cea măi mare fabrică de 
ciment din R. P. Ungară. Capa
citatea fabricii va fi de peste un 
milion tone de ciment pe an.

A. POP

în 41"7/10. Ä- 
distanță a fost 

parcursă îritr-un ■ timp 
foarte bun și de pati
natorii Boris Stenin — 
42"l/10 și Vaft der 
Grieft (Olanda) 
42"7./10. în aceeași zi 
în care au avut loc 
cursele de 500 de 
metri, s-a desfășurat și 
întrecerea de 5.000 de 
metri.-Aici a obținut cel 
mai bun rezultat sue
dezul I. Nilsson — 
8'03"2/10.

Duminică au avut loc 
cursele de 1500 și

10.000 de metri. în 
cursa de 1500 metri 
Boris Stenin a reușit să 
obțină un timp foarte 

el cu bun, în special peniru 
Moscova — 2T3"5/10. 

evenimentul cel 
remarcabil, în 

pe diferitele dis- 
trebuie conside-

pe aceste me
leaguri in no
iembrie I960, 
la î cîteva luni 
după începerea 
construcțiilor'.

E bucuros să 
ne facă cu
noștință cu șantierul. Dar la 
insistențele oaspetelui, acceptă
să ne destăinuie și cîteva date 
biografice. Din 1927, adică de 
la vîrsta de 12 ani, și pînă la 
eliberarea țării; a fost muncitor 
la o fabrică de ciment. Împreună 
cu tovarășii săi de muncă a par
ticipat la greva din 1941, — gre
vă de patru luni. „Jandarmii 
ne-au bătut și arestat, dar ne-am 
ținut tari", spune Mik6 Balăzs, 
zîmbind unei amintiri. După eli
berare, comunistul Mik6 Balăzs 
a fost numit director al fabricii 
care-i furase anii tinereții.

Dar să revenim la construc
ție, ne propune el. Acum un an 
și jumătate, clădirile care se în
alță. azi erau doar... pe machetă.

Nu peste mult timp, fabrica 
noastră va începe să producă. 
Primul cuptor, cel al tineretului, 
va intra în funcțiune la 21 mar
tie 1962. Pînă. in 1966 este pre
văzut să se construiască și o fa
brică de var cu o capacitate a- 
nuală de 120.000 tone...

Vreau să spun un cuvînt și 
despre legăturile de colaborare și 
intr-ajutorare frățească dintre 
popoarele și țările lagărului so
cialist — continuă Miko Balăzs. 
Chiar aici, la Văc, avem un e- 
xemplu. Documentația și utilajul 
fabricii noastre, de pildă, sînt

TOKIO 18 (Agerpres). — Sub ti
tlul „Prin unitatea tuturor forțelor 
democratice să fie inmormîntat 
noul proiect de lege cu privire la 
interzicerea violențelor politice’’ zia
rul „AKAHATA” a publicat la 18

Prima etapă a celei de-a 14-a ediții 
a campionatului republican de lupte 
clasice și libere pe echipe s-a dis
putat sîmbătă și duminică în sala Flo
reasca din Capitală. în prima etapă 
s-au întrecut pesle 230 de sportivi din 
cele 30 de echipe participante la 
luptele clasica și libere.

întrecerea luptătorilor s-a bucurat da 
o bună organizare. Luptătorii la rîn- 
dul lor au răsplătii din plin străda
niile organizatorilor, oferind spectato
rilor dispute frumoase 
plinei sportivități.

S-au remarcat în 
luptătorii I. Cernea și 
(Dinamo-București), Al 
Pîrvulescu (Steaua-București), Șt. 
pa (Steagul Roșu-Brașov), și al

Cea mai bună comportare a 
echipa Dinamo, care a învins ca

MOSCOVA 18 (Agerpres). — In
tr-un comentariu consacrat alege
rilor, Ivan Artemov, comentatorul a- 
genției TASS, arată cum s-a schim
bat raportul dintre potențialul in
dustrial al U.R.S.S. și cel al S.U.A., 
în cei patru ani cît a trecut de la 
ultimele alegeri (1958).

în Intervalul 1958—1961 volumul 
producției industriale a crescut în 
Uniunea Sovietică cu aproximativ 
46,5 Ia sulă, iar în S.U.A. — numai 
cu 9 la sută. Acesta este rezulta
tul întrecerii economice dintre cele 
două țări de la ultimele alegeri 
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Dar nici aceste cdre, deși destul 
de elocvente, nu reflectă întreaga 
realitate. Chestiunea constă în 
aceea că în ramurile indus- 
triale-cheie schimbările în fa
voarea Uniunii Sovietice sînt și mai 
însemnate. Astfel, de pildă, în cel 
patru ani U.R.S.S. a sporit produc
ția anuală de oțel cu aproape 29 
milioane tone (de la 51 milioane la 
70,7 milioane tone), in timp ce în 
S.U.A. producția de oțel a scăzut 
cu peste 13 milioane tone (de Ia 
102 milioane Ia 88,8 milioane tone).

în ceea ce privește extracția de 
țiței, S.U.A. au rămas aproape la 
vechiul nivel, pe cînd U.R.S.S. și-q 
sporit extracția 
lioane tone.

în anul care 
celor două țări 
practic în ceea 
ția de ciment - 
șantierelor'

Meciurile de rugbi pentru „Cupa chis” a fost impusă și de starea te- 
6 Martie”, disputate ieri dimineață renului (moale).
pe stadionul LT.B. din Capitală, au Un meci destul de echilibrat a 
atras un numeros public. Faptul se fost acela dintre echipele Flacăra 
datorește mai cu seamă partidei- - -
derbi, în care au apărut cele două 
fruntașe ale campionatului 
Steaua și Griv.ița Roșiei 
militari au reeditat jocul 
toamnă, întrecînd și. ieri 
Roșie”, la limită (3—0), în urma unei 
lovituri de pedeapsă transformată de 
maestrul emerit al sportului Al. 
Penciu. Meciul s-a caracterizat prin- 
tr-o aprigă dispută a înaintărilor 
celor două formații. .Nu-i mai puțin 
adevărat însă că tactica „jocului în- stabilit 

al Mos
covei, a devenit cam
pion mondial, cucerind 
medalia de aur. Meda
lia de argint a revenit 
campionului din anul 
trecut — olandezului 
Van der Grieft, pe lo
cul III s-a situat I. Nils
son (Suedia), iar pe 
locul IV B. Stenin 
(U.R.S.S.).

IGOR IPPOLITOV
Maestru emerit 

al sportului
Moscova, 18 (prin te

lefon).

BONN 18 (Agerpres). — Conform 
relatărilor presei, circa un milion și 
jumătate de persoane din Germania 
occidentală nu au locuințe sau tră
iesc în casc insalubre. Brecht, pre
ședintele Asociației pentru construc
ția de apartamente, a declarat că 
în Geșmania occidentală este ne
voie de cel puțin 2.500.000 camere. 
Foarte mulți oameni, a spus el, lo
cuiesc în barăci militare părăsite, în 
vechile adăposturi antiaeriene, în 
magazii vechi sau în cocioabe pri
mitive din lemn.

PRONOSPORT
Concursul nr. 7 din 18. II. 1962

Teren

stria,'Bulgaria, Cehoslovacia, Finlan
da, Franța, Japonia, Iugoslavia, Ca
nada, Norvegia, R. D. Germană,
R. F.G., Romînia, Elveția, Suedia,
S. U.A., Ungaria, Italia, U.R.S.S. și 
Polonia.

Delegațiile celor 19 țări partici
pante au defilat cu drapelele țări
lor respeotive, apoi s-au aliniat în 
fața tribunei oficiale.

La deschiderea festivă au parti
cipat personalități oficiale ale Fe
derației Internaționale de Schi și 
membri ai guvernului polonez.

Duminică 18, la ora 9 dimineața, 
s-a desfășurat proba de 30 km. fond 
bărbați. Iată rezultatele : locul 1 — 
Manrtyranta Eero (Finlanda) 1 oră,
52 min., 39 sec. și 4 zecimi ; locul 
2 — Stefansson Yonne (Suedia) 
1 ară, 52 min. 49 sec., o zecime ; lo
cul 3 — Florian Giulio (Italia) 1 oră,
53 min. 13 sec. 3 zecimi.

Proba de sărituri pentru combi
nata nordică și proba de sărituri 
«pedale de pe trambulina de 65 
metri au fost ainînate din cauza vis
colului puternic.

Echipa R. P. Romîne va participa 
marți, 20 februarie, la proba de 15 
km. fond la care va lua parte Dinu 
Petre, Drăguș Stellan și Bădescu 
Gheorghe. De asemenea, Joi 22, e- 
chipa R. P. Romîne va participa la 
proba de ștafetă de 4x10 km.

GH. GHEORGHIȚA

a primăverii“

Tradiționala competiție de volei 
„Cupa 16 Februarie", a continuat în 
sala Giulești din Capitală, întrece
rea echipelor masculine luînd sfîr- 
șit cu victoria echipei Rapid, în 
timp cé întrecerea echipelor femi
nine urmează să se încheie săptă- 
mîna viitoare.

Competiția a cunoscut Un frumos 
succes. Zi de zi,.spectatorii au um
plut pînă la refuz sala de sport, ■ 
răsplătind cu aplauze frumoasele 
evoluții ale echipelor participante. 
Atît ,1a întrecerea echipelor mascu
line f cît Și în cea a echipelor fe
minine. a ieșit în evidență fop?ig£y 
superioară a echipelor clubului Ra
pid, mai bine pregătite üric^çmJb.* 
concepție de joc tehnico-tactică 
modernă.

In întrecerea masculină, în afara 
cîștigătoarei, o frumoasă comporta- ■

Cu jocurile disputate ieri in cadrul 
„Cupei primăverii", s-a inaugurat 
nojil : sezon fotbalistic, publicul . bucu- 
rC;ieșn, dornic să-și 'revadă echipele la- 
Vorife,'umplind pînă la refuz stadioanele 
Giulești și Dinamo.

Prințul- joc s-a disputat dimineața pe 
Giulești între Steaua și Progresul. Cele 
două echipe s-au prezentat cu garnitu
rile complete. Jocul a avut o desfășu
rare pasionantă. După primele 15 minu
te, tabela de marcaj arata scorul de’ 3—0 
pentru Progresul, Oaidă. de 2 ori și Ca- 
ricaș printr-un șut de la-, aproximativ 35 
de metri, 
repriză se încheie cu acest scor. La re
luare, deși erau conduși cu 3 puncte di
ferență,: jucătorii. de la Steaua preiau ini
țiativa, dominînd în teren -și arătjndu-se 
mult mai periculoși decît adversarii lor 
In fazele: de poartă; Urmarea ;; Tomeș 
înscrie de două ori, lipsind foarte puțin 
ca echipa Steaua să obțină egalarea. Me
ciul a luai slîrȘit cu 
pentfu Progresul.

primite din R. D. Germană. In
ginerul Szliva Jănos, ce ne în
soțește pe șantier, este absolvent 
al ș Solii politehnice din Lenin
grad. Tot acolo s-a specializat la 
un institut de cercetări. La ram
pa liniei ferate a șantierului sînt 
așteptate piese pentru mașini. 
Tot aici vor sosi vagoane cu 
combustibil și o parte din mate
riile prime, cum ar fi gipsul, im
portate din țările socialiste.

Continuăm vizita pe șantier, o- 
prindu-ne în 
fața unei clă
diri impună
toare. Aici vor 
funcționa 5 
mori cu bile 
pentru măci
narea materiei 
o capacitate de

Nicicînd patinatorii 
nu au evoluat în fața 
unui public cu adevă
rat atît ' de uriaș : 
200.000 de moscoviți- 
au urmărit timp de 
două zile competițiile. 
Vremea nu a: fost fa
vorabilă sportivilor, to
tuși gheața a fost: atît 
de bună îneît a per
mis patinatorilor să 
doboare toate recordu
rile atît ale patinoaru
lui, cît și performanța 
mondială pe distanța 
de 10.000 de metri. Dar 
să relatăm totul pe 
rînd.

Sportivul sovietic Ev
ghenii Grișin a dat din 
nou prilej să se vor
bească de-spre 
admirație. Lui Grișin îi 
aparțin toate recorduri
le pe distanța de 500 de 
metri : recordul mon
dial, cel unional și re
cordurile multor pati
noare din lume.

Sîmbătă, Grișin, în
tr-o formă excelentă a 
parcurs această dis-

șov și A.S. Unio-Șafu-Mare au fost tn- 
vinse de dinamovișfi cu același scor 
32—0. Bine s-au prezentat echipele 
■Steaua și Progresul-Bucureșfi, C. S. O.- 
Reșija, Steagul Roșu-Brașov și, spre sa
tisfacția tuturor, A.S. Vulfurul-Tulcea, 
echipă care a fost promovată anul a- 
cesfa în campionatul republican.

Nu același lucru îl putem spune des
pre echipa C;S.O,-Cluj, care nu s-a 
prezentat în această etapă. Echipa de 
lupte libere A.S.M.-Galați nu s-a pre
zentat nici ea la concurs, cu toate că 
sportivii ei au făcut deplasarea la 
București, pentru faptul că doi dintre 
componenfi : Gh. Crisfea și T. Panait, 
au depășit greutatea categoriilor res
pective. Ei au pierdut astfel toate îr»- 
fîlnirile.

După prima etapă pe primele locuri 
în cadrul grupelor respective s-au clar 
sat echipele : Dinamo-Bucureșfi ;
Steaua-București; Steagul Roșu-Brașov; 
Progresul-București.

Echipa de fotbal Minerul Lupeni 
și-a început turneul în R.D, Germană, 
jucînd la Erfurt ou echipa Iooală Tur
bine. Fotbaliștii romîni au desfășurat 
un joc bun, obținînd victoria ou sco
rul de 2-1 (2-0). Soorul a fost deschis de 
Szoeke în minutul 13, pentru ca după 
numai 5 minute Cuou să înscrie cel de-ai 
doilea punct al echipei romînești. Go
lul gazdelor a fost realizat în minu
tul 84 de Skaba.

I Campionatele mondiale de schi 
varșovia* țpsap ’teiekrnpthb ^îm1-' 

bâtă 17 Î^bfiiărie, la Zakopane (R. P’. 
Polona) a avut loc deschiderea fes
tivă a campionatelor mondiale- de 
ski — probele nordice.

Iau parte 350 de sportivi din Au-

strucții rutiere).
In comparație ou alte ramuri ale 

industriei, în Ș.U.A. se dezvoltă 
ceva mai bine producția de ener
gie electrică, care în patru ani a 
crescut cu circa 22 la sută. In 
U.R.S.S., însă, sporul în acest sector 
a fost de peste 56 la sută.

In cei patru ani care au trecut, 
Uniunea Sovietică a depășit Statele 
Unite în ceea ce privește extracția 
de minereu de fler și cărbune, pro
ducția de cocs, prefabricate din 
boton-armat, locomotive Diesel șl 
electrice pentru linii principale, țe
sături de lină, zahăr, unt, produc
ția de pește.

U.R.S.S. s-a apropiat mult de ni
velul S.U.A. și sub raportul volu
mului global al producției de uti
laje. In acest an, de pildă, în Uniu
nea Sovietică se prevede să se con
struiască peste 170.000 mașini-unelte j 
pentru prelucrarea metalelor. în 
Statele Unite nivelul mediu anual 
de producție a acestor mașini-unel-" 
te a fost în ultimii cinci ani de 
140.000.

însăși logica faptelor arată că 
sarcina pusă de P. C. al Uniunii So
vietice — de a întrece S.U.A. în ur
mătorii 10 ani în ceea ce privește 
producția pe cap de locuitor — se 
îndeplinește cu succes și va fi în
deplinită.

După-amiaza, pe stadionul Dinamo 
s-au ințîlhiț- celelalte doua echipe bucu- 
reștene -— Rapid și Dinamo, care au 
turjiizat un spectacol fotbalistic plăcut. 
De-a lungul celor 90 de minute de joc, 
echipele au construit numeroase faze 
frumoase de atac, din care au rezuljat 
însă numai două goluri, meritul reve
nind deopotrivă celor două apărări; >

Primul gol l-au înscris rapidiștii prin 
C. lonescu, pentru ca numai după două 
minute,. dihamoviștii să egaleze ptin 
V. Alexandru. Cu rezultatul de 1—1 s-a 
încheiat' întîlnirea. Conform regulamentu
lui Cupei, echipele au beneficiat de cite 
10 lovitu'i de la 11 metri. In urma exe
cutării acestora, partida au cîșfigat-o di- 
namoviștii, cu 6—5, ei marclnd 5 lovi
turi de 11 metri față de rapidiști care 
au concretizat numai 4-

Etapa a doua a „Cupei primăverii" șe 
dispută miercuri cînd au loc jocurile Di
namo — Progresul și Rapid — Steaua.

O declarație a Prezidiului C. C. 
al P. C. din Japonia în legătură 

de lege reacționară

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : Valul represiuni
lor polițienești împotriva Parti
dului Comunist din Statele Unite 
se abate asupra unui număr tot 
mai mare de diferite organizații 
progresiste din țară.

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, secția pentru proble
mele securității interne a Ministe
rului Justiției al S.U.A. a îpeeput 
anchetarea „activității subversive“ 
a cîtorva cluburi publice din New 
York. La 24 ianuarie au fost supuși 
„anchetei“ conducătorii a trei clu
buri de acest fel.

Adjunctul ministrului de Justiție 
al S.U.A., Eagley, a declarat că în 
prezent, pe baza „legii cu privire 
la securitatea internă“ au fost în
treprinse, de asemenea, „anchetări“ 
împotriva activității unei serii de 
organe ale presei americane. Potri
vit acestei legi, după cum se știe, 
organizațiile declarate comuniste 
trebuie să se înregistreze, să prezin
te ministrului Justiției liste cu 
membrii săi, dări de seamă despre 
activitatea financiară, să indice pla
nul clădirilor tipografiilor și am
plasarea utilajelor.

După cum subliniază corespon
dentul agenției Associated Press, 
recentele măsuri ale guvernului a- 
merican 
cestuia „i 
mai larg decît s-a* prevăzut la 
șitul anului trecut“.
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5. S.
cărui tăiș este în-
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18 (Agerpres). — Agenția 
transmis răspunsul guver-

cerință arzătoare a popoarelor Declarația guvernului U. R.
litic închis al 
dreptat împotriva luptei de elibe-
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Uniunea Sovietică a fost și va fi 
de partea poporului cuban

Răspunsul guvernului 
R. P« Bulgaria la mesajul 

lui N» S. Hrușciov
SOFIA 

B.T.A. a 
nului Republicii Populare Bulgaria 
la mesajul lui N. S. Hrușciov din 
10 februarie.

în răspunsul său guvernul Bul
gariei declară că împărtășește 
în întregime considerentele ex
puse în mesajul lui N. S. Hruș
ciov și comunică totodată că 
este pe deplin de acord cu 
propunerea guvernului sovietic ca 
șefii de guverne (de state) repre
zentate în Comitetul celor 18 pen
tru dezarmare, să sosească Ia 14 
martie la Geneva pentru a pune ba
zele lucrărilor acestui comitet și să 
rezolve partea cea mai de răspun
dere și complicată a lucrărilor sale.

Marea demonstrație de la Washington 
americani

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : „Să facem o coti
tură spre pace” — sub această lo
zincă continuă de două zile de
monstrația studenților americani, 
care a fost denumită „marșul studen
ților la Washington”.

Capitala S.U.A. nu a cunoscut 
încă o asemenea demonstrație de 
masă a tineretului pentru pace, îm
potriva cursei înarmărilor, împotri
va intenției guvernului american de 
a relua experiențele nucleare în at
mosferă. La demonstrații participă 
peste 4.000 de studenți. In capitală 
continuă să sosească cu trenuri, au
tobuze și mașini, participanți la 
marș din toate regiunile țării.

11 recunoști după mers
(Desen de B. Efimov din ziarul „Izvestia")

Chemăm guvernul, se spune în 
manifestul studenților, să nu reia 
experiențele nucleare deoarece nu 
este nevoie de ele. Considerăm că 
în momentul de față cînd este ne
cesar un mod de abordare creator, 
țara noastră duce o politică externă 
mioapă”.

La 17 februarie, Casa Albă a fost 
înconjurată de un mare număr de 
studenți purtînd pancarte pe care 
era scris 
cleară”, 
an de cotitură spre pace”.

Reprezentanții demonstranților au 
vizitat la 17 februarie Congresul 
S.U.A. și Departamentul de Stat, 
unde au exprimat un protest hotărît 
împotriva cursei înarmărilor și a 
pregătirilor în vederea unui război 
nuclear. Reprezentanții Departamen
tului de Stat și congresmenii i-au 
întîmpinat însă foarte rece, cu iro
nie. Unul din demonstranți a decla
rat după întîlnirea cu congresmenii 
că aceștia din urmă s-au purtat cu 
studenții „ca și cum ar fi niște co
pii mici care nu înțeleg nimic”.

„Să fie interzisă arma nu- 
, „Să facem din anul 1962 un

MOSCOVA 18 (Agerpres). <— 
TASS transmite : La 18 februarie 
guvernul U.R.S.S. a dat publicității rare națională a popoarelor Ame- 
o declarație în care se spune că T -xî--“
„Uniunea Sovietică a fost și va fi 
și pe viitor de partea poporului cu
ban și a luptei sale juste, i-a acor
dat și îi va acorda și pe viitor a- 
jutor“. ♦

Totodată guvernul sovietic ä rea
firmat declarația lui N. S. Hrușciov 
că Republica Cuba poate erata tot
deauna pe ajutorul și sprijinul po
porului sovietic. „Cunoscutele aver
tismente ale guvernului sovietic la 
adresa dușmanilor Cubei populare foarte nesigur dacă își arogă drep- 
rămîn în vigoare și astăzi".

în declarația guvernului sovietic 
se subliniază că „politica S.U.A. 
față de Cuba creează o primejdie 
serioasă pentru pacea și securitatea 
internațională“.

Guvernul sovietic declară că con
ferința de la Punta del Este „a 
fost organizată ca un fel de proces 
iS™ Cubei revoluționare și ca siau uc b 
împotriva ei“ dC agreS1Une împiedice dezlănțuirea

„Conferința de la Punta del Este 
ilustrează o dată mai mult dispre
țul manifestat de guvernul S.U.A. 
față de normele elementare ale bei”, 
dreptului internațional, față de 
principiile și țelurile Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite“.

Guvernul U.R.S.S. arată în decla
rația sa că, impunînd hotărî
rea de a exclude Cuba din 
O.S.A., S.U.A. nu fac decît să sub
linieze că pentru ele O.S.A. este 

bloc militar-po-

rich Latine“.
Amintind de amestecul brutal al 

S.UA. în treburile interne ale altor 
state, • guvernul U.R.S.S. sublinia
ză : „Nu Cuba încearcă să exporte 
revoluția în S.U.A. sau în vreo altă 
țară, ci Statele Unite exportă con
trarevoluția în Cuba și își caută 
complici în rindul țărilor latino- 
americane“.

Guvernul sovietic declară că gu
vernul S.U.A. pășește pe un teren 

tul de a organiza și conducè o a- 
gresiune împotriva unei alte țări. 
„După cum se știe, Statele Unite 
ale Americii nu dispun de o putere 
militară care să le permită să-și 
dicteze condițiile altor țări“.

„Oamenii de stat din S.U.A. tre
buie să țină seama și să nu uite 
că există alte țări care posedă 
arme nu mâi puțin teribile și care 
stau de strajă păcii și sint gata să unuj nou 
război“.

Guvernul sovietic arată că 
U.R.S.S. „condamnă cu hotărîre 
planurile agresive împotriva Cu-

J AOf

LONDRA. Aspect de la o demonstrație de protest împotriva hotărîril 
Angliei și S.U.A. de a relua experiențele cu armele atomice.

linieze că pentru 
„de fapt încă un

o»o

Un maior din armata Salvadorului dezvăluie 
pregătirile de agresiune împotriva Cubei

MEXICO 18 (Agerpres). — TASS 
transmite : în țările Americii Cen
trale au produs o puternică impre
sie dezvăluirile făcute recent de 
Oscar Rodriguez Simo, maior in ar
mata Salvadorului, fost ministru de 
Război in junta militară, care a ve
nit. la putere în Salvador în urma 
loviturii de stat de la 25 ianuarie 
1961. El a adresat forțelor armate 
ale Salvadorului o scrisoare deschi
să publicată la 4 februarie în zia
rul „EL DI ARI O DE HOY“ din Sal
vador și reprodusă de numeroase 
ziare din țările Americii Centrale, 
în această scrisoare, Simo descrie 
felul în care în această regiune se 
pregătește o agresiune împotriva 
Cubei.

Simo scrie că anul trecut „Guate
mala și Nicaragua s-au pregătit să 
participe la o intervenție in Cuba, 
înainte de a începe operațiunile mi
litare propriu-zise, cele două țări au 
încercat să-și asigure flancurile re
prezentate prin granițele cu Salva
dorul, Honduras și Costa Rica.

Pentru a rezolva această proble
mă, Guatemala a convocat în toam
na anului trecut prima conferință a 
reprezentanților statelor majore ge
nerale ale țărilor Americii Centrale.

La conferința care a avut loc in

orașul Guatemala s-a hotărît crea
rea așa-numitului „Consiliu de apă
rare al Americii Centrale“ pentru a 
lupta „împotriva comunismului".

Nicaragua a reușit să-și acopere 
flancurile întrucît Honduras și Cos
ta Rica au aderat la acord, scrie 
Simo. O parte a flancului de sud 
al ■. Guatemalei a rămas însă desco
perit, întrucît Salvadorul nu a ade
rat la acord".

Scrisoarea lui Simo, în care aces
ta a demascat manevrele anticuba- 
ne ale cercurilor guvernante ale ță
rilor Americii Centrale a stîrnit de
rută în cercurile politice din Gua
temala și Nicaragua. Ambasada 
Guatemalei la San-Salvador s-a 
grăbit să dezmintă afirmația că 
„Consiliul de apărare al Americii 
Centrale“ a fost creat ca organ de 
pregătire a unei agresiuni împotri
va Cubei. Ziarul mexican „El Uni
versal“ a reprodus o știre transmisă 
de corespondentul din San-Salvador 
al ziarului „New York Times“ în 
care se exprima regretul că scri
soarea lui Rodriguez Simo a fost 
publicată întrucît, după cum scrie 
corespondentul, „ea se referă la 
principalele probleme legate de a- 
sigurarea securității“.

Totodată, se subliniază în declara
ție, Uniunea Sovietică știe unde și 
în junii căror state sînt situate 
baze străine și ce fel de baze sînt 
ele.

„Dacă guvernul S.U.A. amenință 
Cuba, el trebuie să tragă conclu
ziile corespunzătoare în ce priveș
te țările unde sînt situate bazele 
militare ale Statelor Unite ale 
Americii. Unii oameni politici din 
S.U.A. mai mizează încă pe politica 
„de pe poziții de forță”, continuă 
să agite armele, să amenințe state 
iubitoare de pace, însă aceste arme 
au două tăișuri”. Ele, se spune în 
încheierea declarației, se pot în
toarce împotriva acelor forțe pe 
care S. U. A. ar dori să le folo
sească pentru a amenința Uniunea 
Sovietică și alte state iubitoare de 
pace.

Poporul argentinian 
este alături de Cuba

HAVANA 18 (Agerpres). —, TASS 
transmite : Hotărîrea condamnabilă 
adoptată de guvernul .Argentinei 
„nu exprimă adevărata,voință a po
porului argentinian, care urmărește 
cu admirație și simpatie lupta eroi
că a poporului Cubei împotriva 
dușmanului din totdeauna al Ame
ricii Latine — imperialismul ameri
can“ — se spune în declarația dată 
publicității la Havana de delega
ția argentiniană care a participat 
la lucrările conferinței popoarelor 
Americii.

In declarație se subliniază că 
presiunea exercitată de monopolu
rile americane, dominante în Ar
gentina, asupra „ierarhiei militare, 
iar prin ea, asupra, guvernului“, 
confirmă în mod incontestabil că 
„suveranitatea Argentinei devine o 
ficțiune“.

.... ,/v '■ vf:

In cursul vizi
tei pe care a fă
cut-o în Grecia șl 
Cipru, primul cos
monaut Iurl Ga
garin a fost în-- 
tîmpinat sărbăto
rește. In fotogra
fie : Primarul Ate
nei conierind Iul 
Iuri Gagarin cea 
mai înaltă deco
rație ateniană șl 
certificatul de ce
tățean de onoare 
al Atenei.

De asemenea, 
în cadrul unul mi
ting care a avut 
loc în orașul Li
massol (Cipru), 
Iuri Gagarin a fost 
ales cetățean de 
onoare al orașu
lui.

Puternicul ecou al inițiativei
U.R.S.S. în problema dezarmării
Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 

șefilor de guverne (de state) ale țări
lor participante la „Comitetul celor 
18“ pentru dezarmare domină ac
tualitatea internațională. Principale
le ziare din întreaga lume își con
sacră comentariile lor propunerii 
formulate de Uniunea Sovietică ca 
lucrările Comitetului să înceapă la 
cel mai înalt nivel. Numeroase 
ziar© de pretutindeni reflectă ecoul 
puternic trezit de noua inițiativă de 
pace a U.R.S.S. în largi cercuri ale 
opiniei publice, care consideră că 
pe baza ei poate fi urnită din punc
tul mort problema-cheie a zilelor 
noastre.

In țările socialiste-membre ale 
Comitetului, propunerea sovietică a 
fost primită cu o deplină ap-robare.

In răspunsul R.P. Romîne, semnat 
de tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat, 
și Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, se spune : 
„Importanța misiunii pe care o are 
de îndeplinit Comitetul celor 18, ex
periența dificultăților în fața cărora 
au eșuat atîtea comitete și subco
mitete de dezarmare dovedesc pe 
deplin necesitatea ca lucrările a- 
cestui Comitet să se desfășoare 
sub nemijlocita îndrumare a șefilor 
de guvorne (de state) ai țărilor 
membre,

Dînd o înaltă prețuire propunerii 
constructive și realiste a Guvernu
lui Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialisto, guvernul Republicii Popu
lare Romîne își exprimă acordul 
său deplin ca lucrările Comitetului 
de dezarmare să înceapă la cel 
mai înalt nivel, adică prin partici
parea șelilor de guverne (de state)"

In răspunsurile lor, guvernele 
R. S. Cehoslovace și R. P. Bulgaria 
și-au exprimat de asemenea acordul 
deplin cu propunerea guvernului 
sovietic. Intr-un interviu acordat 
ziarului „Izvestia", A. Rapacky, mi
nistrul Afacerilor Externe al R. P. 
Polone, arată că inițiativa sovietică 
a fost primită cu atîta înțelegere 
în Polonia, deoarece este propune
rea cea mai logică.

O atitudine pozitivă față de 
propunerea sovietică s-a mani-

testât și din partea factorilor de 
răspundere dintr-o serie de alte 
țări — membre 
Potrivit ziarului
vernul R.A.U. consideră propunerea 
lui N. S. Hrușciov „ca fiind menită 
să servească cauzei păcii și rezol
vării celei mai urgente probleme 
— problema dezarmării“. Ziarul in
formează despre faptul că președin
tele R.A.U., Nasser, s-a dealarat de 
aoord să participe la lucrările Co
mitetului. Ziarul brazilian „Journal

ale Comitetului. 
„Al Ahram", gu-

do Brasil“ relatează că primul mi-. 
nistru T. Neves „și-a exprimat sa
tisfacția față de invitația adresată 
de primul ministru N. S. Hrușciov 
președintelui Goulart de a partici
pa la tratativele de la Geneva“, 
în răspunsul său, primul ministru 
al Suediei arată că, guvernul Sue
diei acceptă să fie reprezentat la 
Conferința de la Geneva la nivelul 
șefilor de guverne, dacă această 
propunere va fi sprijinită de toate 
țările membre ale Comitetului.

Fruntași marcanți ai vieții publi
ce și ziare din India, Birmania, In
donezia și alte țări consideră pro
punerea sovietică ca fiind de co- 
vîrșitoare însemnătate. „India — 
scrie ziarul „Nav Jivan" —- salută 
propunerea Rusiei. Țara noastră do
rește cu înflăcărare ca tratativele 
de la Geneva cu privire la dezar
mare să fie încununate de succes".

în Anglia, ideea participării șefi- 
or de guverne și de stat lă înce
putul conferinței de la Geneva a 
avut un puternic ecou. „Un succes 
important în problema dezarmării — 
a declarat deputatul Warbey — pot 
obține numai persoanele împuterni
cite să adopte hotărîri importante. 
Ar fl mal bine — a spus el — dacă 
șefii de guverne s-ar întruni înain
te ca miniștrii de externe să Încea
pă tratative". Este grăitor și comen
tariul revistei engleze „Tribune": 
„Aceste tratative nu numai că ar fi

bine să albă loc la cel mai fnalt 
nivel, dar ele sînt posibile numai 
la cel mai înalt nivel... Marile pro
bleme trebuie rezolvate de oameni 
mari".

Mesajul lui N. S. Hrușciov și ră
sunetul lui au pus în grea dilemă 
diplomația occidentală. „Propunerea 
sovietică — a scris •cunoscutul co
mentator Walter Lippmann — pune 
in încurcătură, întrucît din motive 
evidente ea nu poate fi acceptată 
șî din motive la fel de evidente ea 
nu poate fi respinsă într-o formă 
brutală".

Lippmann nu se ocupă de „mo
tivele evidente" pentru care propu
nerea sovietică nu ar putea ii ac
ceptabilă Occidentului ; din presa 
americană rezultă că ele rezidă 
în presiunile acelor cercuri 
S. U. A. care tind, ca 
acum, să obțină stoparea 
cărui progres în problema dezar
mării. în același timp, „motivele • e- 
vidente“ pentru care propunerea 
sovietică nu putea ii respinsă 
pur și simplu apar mai clar în lu
mina relatărilor din presă. Este vor
ba în primul rînd despre ceea ce 
agenția United Press Internațional 
deiinește ca „problema reacției o- 
pinlei publice". „Refuzul ar putea fi 
interpretat ca o lipsă de dorință de 
a duce tratative de pace" — explică 
„New York Times“. Unii ziariști a- 
mericani semnalează că cercurile 
occidentale nu pot ignora forța ideii ■ 
tratativelor la nivel înalt în prin
cipalele probleme internaționale. 
„Vechii dlplomați recunosc — scrie 
corespondentul agenției United 
Press International, Steward Hens
ley — că... psihologia unei întru
niri Ia nivelul cel mai înalt are ten
dința să prindă... Aceasta dă naște
re unor presiuni din partea aliaților 
șl a neutrilor ca și din partea unor 
americani asupra președintelui pen
tru a participa la o asemenea In- 
fîlnire, la care se pol realiza pro
grese în loc să se amine întilnl- 
roa pînă ce se vor realiza progre
sele sperate" (în tratativele la ni
velul tehnicienilor).

Dificultatea în care se găseau ofi
cialitățile occidentale .era cu atît mai. Ü amînat noile experiențe cu arma 
mare cu cît ele cunoșteau reac- nucleară pe care S.U.A. le consideră

din 
și pînă 

ori-

Șl tocmai aceBt lu- 
guvernele oc- 

,r,.r_ -,_4 O
consemnat de altminteri faptul că 
chiar mesajul adresat de Ken
nedy și Macmillan șefului gu
vernului sovietic era menit să cons
tituie doar un camuflaj pentru re
luarea experiențelor. „Experimen
tare paralel cu tratative" (A. Krook- 
„New York Times") — acesta ar fi 
planul occidental. Cît privește confe
rința miniștrilor de externe propusă 
de Occident, scrie „Sunday Times“, 
„ea nu a fost concepută decît ca un 
giulgiu mortuar care să acopere si
criul ce conține ideea interzicerii 

' experiențelor nucleare".
Poziția guvernelor occidentale de 

respingere a propunerii sovietice, 
— poziție care reflectă lipsa dorinței 
de a obține progrese în rezolvarea 
problemei dezarmării — a ridicat un 
puternic val de critici în opinia pu
blică internațională.

„Noi nu considerăm — scrie zia
rul indian „Ariavarta“ — că încerca
rea de a rămîne de o parte, caracte- 
rîzînd propunerea sovietică ca ne
practică, este justă. Dacă țările care 
se bucură în lume de cea mai mare 
influență vor examina problema de
zarmării în mod sincer, evident se 
poate spera că vor reuși s-o rezol
ve". Pentru reacția pe care a pro
dus-o răspunsul guvernului S.U.A.

țkr attt de negativă »Urnită în 
țările neutre de hotărîrea S.U.A. 
și Angliei privind reluarea ex
periențelor nucleare în atmosferă. 
„Angajarea prealabilă față de o 
nouă fază a cursei armelor nuclea
re — scrie „Sunday Times“ — nu 
este cel mal bun vestitor al unei a- 
Bomenea întllnlri la care țări „neu
tre“ vor juca un rol mai important 
decît pînă în prezent“.

în aceste condiții „Daily Express" 
avertiza : „In ochii opiniei publice 
mondiale absența lui Macmillan și 
a președintelui Kennedy de la tra
tative și eventuala reluare a expe
riențelor nucleare în atmosferă ar 
însemna o catastrofă diplomatică".

Tocmai de aceea, puterile occi
dentale și-au iixat — după cum 
mărturisește însuși „New York 
Times" — „ca unul din obiective de 
a preveni adoptarea propunerii so
vietice de vreunul din cei opt neu
tri participanți la Conferință". In a- 
cest scop, după cum scriu ziarele 
occidentale, diplomația americană 
și engleză a exeroitat mari presiuni 
asupra guvernelor țărilor neutre, 
ambasadele S.U.A. și Angliei din 
capitalele respective desfășurînd 
în acest sens o activitate intensă. 
După cum anunță A.F.P., însuși mi
nistrul de Externe al Mexicului a a- 
rătat că a primit o cerere an- 
glo-amencana de a se declara pen- este semni{icalivâ demonstrația de 

două zile în fața Casei Albe a stu
denților americani; demonstrație care 

ri_ .este apreciată ca o manifestație de' 
o amploare fără precedent în ca
pitala S.U.A. Ea s-a desfășurat 
sub semnul luptei împotriva re
luării experiențelor nucleare. împo
triva cursei înarmărilor. Și în Anglia 
hotărîrea guvernului luată în co
mun cu S.U.A. a ridicat vii proteste.

„Nu se poate admite, scrie săp- 
tămînalul „Tribune", ca guvernul să 
fie mereu de qcord cu hotărîrlle a- 
mericanilor. Partidul laburist trebuie 
să ceară să ne alăturăm tratative
lor de pace la cel mai înalt nivel".

Refuzul puterilor occidentale de a 
accepta propunerea sovietică arată 
o dată mai mult cine dorește și cine 
nu ca tratativele în problema de
zarmării să fie rodnice. Prin acest 
refuz,_ însemnătatea propunerii so- 

publicat după vietice nu numai că nu s-a dimi
nuat, dar ea continuă să rămînă la 
ordinea zilei ca 
leaptă pentru un 
tiv în rezolvarea 
mării.

tru punctul de vedere occidental 
privind nivelul reprezentării la Ge
neva.

Aceleași considerente explică și ra
piditatea cu care' a venit răspunsul 
occidehtal și conținutul său, care, 
deși în fond respinge propunerea 
sovietică, încearcă- să creeze im
presia că puterile occidentale ar 
dori de fapt participarea șefilor de 
guvorne la tratativele de la Geneva, 
și că lasă „ușa deschisă" pentru o 
participare într-o fază ulterioară. De 
fapt, imaginea „ușii deschise" este 
apreciată de diferiți comentatori ca 
urmărind să atenueze reacția opi
niei publice internaționale. Ken- 
worty, corespondentul ziarului „New 
Y'ork Times“, scrie că răspunsul oc
cidental urmărește să nu-1 lege pe 
președinte de obligația de a 
participa la Geneva. In același 
„New York Times", într-un ar
ticol redacțional, , .
apariția răspunsului occidental, se 
spunea că dacă cercurile americane 
ar fi acceptat propunerea sovietică 
„aceasta ar fi prevenit sau chiar ar

necesare*.
cru nu-1 doresc 
cidentale. Presa occidentală

fiind soluția înțe- 
început construc- 
problemei dezar-
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Demonstrație a tineretului din Chile In sprijinul eroicului popor al 
CubeL

Noi atacuri banditești 
ale f a s c i ș t i lor din O. A. S.
PARIS 18 (Agerpres). — TASS explodeze, pentru a doua oară în 

transmite : în timp ce propagandă decurs de zece zile, o bombă în 
oficială face o reclamă zgomotoa- fața clădirii organizației locale a 
să așa-numitelor măsuri „severe“ P. C. Francez.

La 17 februarie au avut loc în 
; au 

provocat moartea a 22 de algerieni, 
12 persoane au fost rănite. Deși ac
tivitatea criminală a ultracolonialiș- 
tilor continuă cu aceeași intensita
te, la 17 februarie autoritățile au 
ejiberat din închisoarea pariziană 
„Sânte“ alți patru bandiți fasciști.

ale autorităților împotriva O.Â.S^,' .' '____ _______
ultracolonialiștii își continuă acti- Algeria noi acte teroriste car/ 
vitatea lor teroristă. . -  ----- ■ - —■« -■

în seara zilei de 17 spre 18 fe
bruarie ultracolonialiștii au făcut 
să explodeze la Paris șapte bombe 
care au rănit patru oameni și au 
cauzat mari pagube materiale. în 
arondismentuh al 19-lea al Parisului, 
teroriștii fasciști au făcut să

---------- -o«o

lui francez asupra consecințelor ce 
le poate avea acest act agresiv a- 
supra relațiilor franco-marocane“. ; 

Comandamentul general superior 
al forțelor armate franceze din Al
geria a afirmat într-un comunicat 

■ că cele două avioane care au„bom- 
bardat și mitraliat satul Üjt^“ .u 
fost pilotate de doi militari- caré 

Marocului a adresat un protest ho- n-au avut^ nici un ordin în acest 
tărît, în care, potrivit agenției France sens, dispărînd apoi din unitatea 
Presse, „se atrage atenția guvernu- din care făceau parte.

RABAT 18 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă anunță că 
duminică la ora- 11, două avioane 
franceze au. violat spațiul aerian al 
Marocului și au bombardat satul 
Ujda, omorînd. 4 oameni și rănind 
alți 30.

In ..legătură cu această acțiune
provocatoare a. aviației franceze, ‘ 
Ministerul Afacerilor Externe al •

oao

Evenimentele din
NEW YORK 18 (Agerpres).—For

țele antipopulare din Guyana brita
nică, legate de cercurile imperialiste 
din Anglia și S.U.A., își continuă 
activitatea provocatoare. Potrivit re
latărilor presei americane, sîmbătă 
și duminică forțele conduse de For
bes Burnham și Peter Daguiar, care 
acționează împotriva guvernului 
progresist al lui Cheddy Jagan, au 
distrus mai multe clădiri.

In întreaga țară a fost introdusă 
starea excepțională. La Georgetown, 
capitala Guyanei britanice, se aș-

Guyana britanică
teaptă sosirea unor noi unități bri
tanice.

„Probabil că instigatorii tulburări
lor au obținut deja satisfacerea 
uneia dintre cererile lor — aceea 
de a se amina acordarea indepen
denței" — a scris fără înconjur co
respondentul din capitala Guyanei 
britanice al agenției Associated 
Press. „Toate planurile nrivind a- 
cordarea independenței Guyanei 
britanice au fost amînate pe mulți 
ani", a declarat fățiș într-un discurs 
rostit la radio guvernatorul englez 
al Guyanei.
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