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Regiunea Bacău
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Constructorii bucureșteni, care au de ridicat in acest an peste 13.000 
apartamente, desfășoară o însuflețită întrecere pentru executarea unor 
lucrări de bună calitate și scurtarea termenului de predare. Ei folosesc 
tot mai mult metodele industriale

ședință plenară, 
a ales comitetul 
Consiliului gene-

Fotoreportaj
de GH. PETRESCU și M. CIOC

Fotografia nr. 5 
pe șantierul blo- 

Nord — podul Ba- 
întreprinderii de 

Aici, deși lucrările 
mai de mult, însem- 

material lemnos 
diferite locuri, fiind

Prin grija 
și statului 
în ultimii 
s-au creat

Regiunea Mureș--' 
Autonomă Maghiară

Zilele acestea, In satele Inoteștl, Colceag șl Degerați s-a Încheiat 
colectivizarea agriculturii. Secretarul comitetului comunal de partid din 
comuna Colceag, tov. Ioniță Paraschlv, împreună cu un grup de co
lectiviști au trimis o telegramă Comitetului raional do partid șt Statului 
popular raional Mizil prin care anunță acest eveniment.

(Foto : R. Oostln)

de aici 
zootehnic
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CRAIOVA 
nostru). — 
în comuna

Seara, în sala de marmură a Ca
sei Scînteii a avut loc o masă tovă
rășească cu prilejul închiderii lu
crărilor primei conferințe pe țară 
a U.C.F.S. (Agerpres)

SATU MARE (coresp. „Scînteii).— 
Gospodăriile colective din Păulești, 
Cărășeu, Medieșu Aurit, Petin și 
din alte comune din raionul Satu 
Mare, au hotărît să extindă supra
fețele cultivate cu legume cu 280 ha. 
Ele vor vinde în acest an circa 7300 
tone legume, de patru ori și jumă
tate mai mult decît în 1961.

Muncitori de la întreprinderea de 
construcții și montaje energetice 
nr. 1 din Capitală la montarea unor 
noi linii electrice.

(Foto : Gh. Vințilă)

marea familie

Șantierul 
după altul 
transformă 
magistrală, 
fierarii, betoniștii. dulgherii. Cele mai 
bune rezultate le obține brigada con
dusă de Zaharia Dumitru, fruntașă pe 
șantier. In luna ianuarie ea a economi
sit importante cantități de material 
lemnos, cuie ș.a. în fotografia nr. 1 : 
o parte din membrii brigăzii lui Za
haria Dumitru discutind planul lucră
rilor.

Și constructorii de pe șantierul de 
locuințe din B-dul Dinicu Golescu au 
obținut succese importante. Printr-o 
mai bună organizare a șantierului, 
desfășurînd un ritm viu de lucru 
chiar și în anotimpul friguros, ei au 
reușit să dea în folosință 225 aparta- 
nente cu 68 de zile înainte de termen. 
) contribuție deosebită la grăbirea 
itmului lucrărilor a adus și echipa 
le betoniști condusă de comunistul 
bn Fumea, pe care — în fotografia 
ir. 2 — ÎI vedeți lucrînd la turnarea 
lăcii de beton peste ultimul etaj al 

docului nr, 4.
Vizita noastră pe Calea Griviței a 

coincis cu montarea ultimului panou

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — 
In cursul anului 1962, numărul ci
nematografelor sătești va crește în 
regiunea Bacău cu încă 80. Dintre 
acestea, 5 s-au și deschis. Ele func
ționează în comunele Nicolae Băl- 
cescu, Păunești, Șerbănești și altele.

Pînă în 1945 în cadrul actualei re
giuni Bacău nu exista nici un sin
gur cinematograf sătesc, 
permanentă a partidului 
nostru democrat-popular, 
15 ani în regiunea Bacău 
180 asemenea cinematografe.

Creșt
a colectiviștilor

primavara și vara, 
sistemul 
fluores- 
mărirea

Buhuși, Butnărești, raionul Roman, Ho- 
mocea, raionul Âdjud, și altele s-a în
cheia! în Ultimele zile colectivizarea.

Ieri/în ■ regiunea Bacău s-au inaugu
rat noi gospodării colective în satele 
Sfrugari, raionul Moinești, Băimac, ra
ionul Bacău și în alte sate.

Precum se știe, în 6 regiuni ale 
țării — Dobrogea, București, Ba
nat, Cluj, Galați și Hunedoara 
— și într-un număr important 
de raioane din celelalte re
giuni, colectivizarea agricultu
rii a fost încheiată.

Masele țărănimii pășesc cu în
credere pe calea marii gospodă
rii colective, hotărîte să-și fău
rească o viață îmbelșugată și fe
ricită — ceea ce demonstrează 
justețea politicii partidului nos
tru de construire a socialismului 
la sate. La baza acestor succese 
stă forța de atracție a gospodă
riilor colective puternice din 
punct de vedere economic-orga- 
nizatoric, care obțin realizări tot 
mai mari în. creșterea producției 
agricole, în ridicarea nivelului de 
trai al colectiviștilor, munca po
litică și organizatorică desfășura
tă zi de zi de organele și orga
nizațiile de partid pentru convin
gerea țărănimii asupra avantaje
lor și superiorității muncii în 
gospodăria colectivă.

Odată cu încheierea 
zării a noi raioane, se 
numeroase gospodării 
în celelalte raioane ale țării și 
se stabilesc măsuri de întărire a 
gospodăriilor colective existente 
și, în primul rînd, a celor tinere, 
pentru folosirea marilor posibili
tăți create prin colectivizarea a- 
griculturii.

bări și răspunsuri în 
care erau lămurite cele 
mai diferite probleme 
ale muncii în gospodă
ria colectivă.

Noii colectiviști din 
Ghindeni au și început 
munca. Astfel, au trans
portat mari cantități de 
gunoi de grajd pentru 
amenajarea a 500 m.p. 

■răsadnițe,. De-.asemenea, 
Sta trecut la săparea 
gropilor pe cele 10 ha. 
care vor fi plantate cu 
pomi.

Duminică, în regiunea 
Oltenia a avut loc inau
gurarea altor gospodării 
colective la Pîrșani, 
Leotești, raionul Balș. 
Tîrnava, raionul Băilești 
și altele. In ultima săp- 
tămînă în regiune s-au 
inaugurat 17 noi gos
podării colective în care 
au intrat peste 4300 fa
milii cu o suprafață de 
13.200 ha.

Gîulești-stadion, Unul 
se ridică blocurile care 
șoseaua într-o mare 

Sus, pe schele, lucrează

s-au încheiat lucrările 
pe țară a Uniunii de

n urma dezvoltării și întăririi gos- 
crescut bunăsfa- 
sporit veniturile 

ridicat case noi, 
aparate de 
bine. La 

ridicat 
radio,
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animale, obțlnînd pe această cale 
mari venituri bănești. Din valorifica
rea produselor vegetale și animale 
gospodăriile colective au realizat a- 
nul trecut 27.000.000 lei, cu 42 la sută 
mai mult față de anul 1960. Aproa
pe 20 gospodării sînt milionare. 
Valoarea zilei-muncă în gospodării
le colective din raion a fost în 
1961 în medie de 32 lei. Numai în
tr-un an peste 300 de țărani colec
tiviști și-au construit case noi, iar 
un număr de aproape 10.000 și-au 
cumpărat televizoare, aparate de 
radio, mașini de spălat etc.

In noile gospodării colective ca 
și în cele mai vechi se desfășoară 
acum o activitate intensă pentru ca 
în acest an toate să obțină realizări 
cît mai însemnate. Se definitivează 
planurile de producție, se foc pre
gătiri pentru executarea lucrărilor 
agricole la timp, pentru dezvoltarea 
legumiculturii.

Colectiviștii din acest raion au 
adresat o chemare către toți țăra
nii întovărășiți și Individuali din 
regiune, îndemnîndu-i să pășească 
pe calea gospodăriei colective.

Concurs pentru noi modele 
de încălțăminte

SUCEAVA (coresp. 
„Scînteii"). — Peste 300 
de țărani colectiviști și 
întovărășiți din comuna 
Dimăcheni, raionul Doro- 
hoi, s-au adunat ieri în 
sala căminului cultural 
pentru a se întîlni cu bri
gada științifică venită 
de la centrul de raion. 
Membrii brigăzii au dat 
răspunsuri la întrebările 
puse de participanți. 
Multe din acestea s-au 
referit la probleme pri
vind organizarea și re
tribuirea muncii în gos
podăria colectivă, folo-

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romine.

Delegații și invitații au ovaționat 
îndelung pentru Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său Cen
tral în frunte cu. tovarășul 
Gheorghe Ghéorghiu-Dej, pentru 
scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă, pentru pace și 
prietenie între popoare.

Cuvîntul de închidere a fost ros
tit de tov. Aurel Duma.

în încheiere, participantă la con
ferință au intonat Internaționala.

alte forme 
de masă 
țăranilor

(trimisul 
Duminică 
Ghindeni, 

raionul Craiova, a avut 
loc inaugurarea unei 
gospodării colective în 
care au intrat 500 fa
milii cu peste 1100 7ia. 
Ce i-a îndemnat pe ță
ranii de aici să facă 
acest pas ? Cu cîțiva 
ani în urmă, la Ghin
deni au luat ființă 
două întovărășiri agri
cole. Recoltele au cres
cut de la un an la al
tul. Gospodăriile colec
tive din jur cum sînt 
cele din Coțofenii din 
Față, Almăju, Bratovo- 
iești și altele, realizau 
însă recolte și venituri 
mult mai mari. Orga
nizația de bază a popu
larizat aceste rezultate 
în scopul Convingerii 
întovărășiților din co
mună să transforme 
întovărășirile în gos
podărie colectivă.

Astfel, cu ajutorul

TERORIȘTII DIN O.A.S. continuă a- 
tentatele. Agenția „Union Française 
d'information“ anunță că membrii 
Partidului Comunist Francez, care 
fac de pază la clădirea Federației 
pariziene a P.C. Francez, au desco
perit și au făcut inofensivă o bombă 
cu plastic, în dimineața zilei de 25 
februarie pe Champs Elysée din 
Paris s-a produs o explozie în fața 
olădirii ziarului de dreapta „Figa
ro“. Au fost rănite două persoane.

IN INSULA BUKA, care face par
te din Noua Guinee de est, aflată 
sub dominația colonialiștilor aus
tralieni, au fost bperate numeroase 
arestări. Agenția Reuter transmite 
că la 22 februarie autoritățile colo
nialiste au arestat peste 100 de per
soane. Motivul arestării este parti
ciparea la ciocnirea care a avut 
loc la 19 februarie între locuitorii 
Insulei Buka și poliția colonialistă.

IN PARCUL HIBIA a avut loc un 
miting ai oamenilor muncii din

Se dezvoRâ rețeaua 
cinematografică

de lucru, de mare productivitate.
la unul din cele 7 blocuri construite 
din prefabricate. Utilizînd macaraua 
reversibilă (fotografia nr. 3) construc
torii de aici au montat cite 4 aparta
mente pe zi.

Anul acesta, pe șoseaua Giurgiului 
se înaltă un nou ansamblu de locuin
țe. Aici vor fi construite 2.560 de a- 
partamente, toate din panouri mari. 
Folosirea prefabricatelor asigură un 
grad ridicat dc mecanizare. Utilizînd 
o pereche de macarale la un singur 
bloc, constructorii montează 4 apar
tamente pe zi (fotografia nr. 4).

Dacă pe majoritatea șantierelor exis
tă preocupare pentru folosirea cu 
grijă a materialelor, mai sînt și unii 
șefi de șantier care se dovedesc a nu 
fi buni gospodari, 
redă un aspect de 
cului nr. 2 Gara dc 
sarab, aparținînd 
construcții nr. 4. 
au fost terminate 
nate cantități de 
stau risipite prin 
supuse deteriorării.

sirea îngrășămintelor or
ganice și minerale și a 
altor metode avansate 
de lucru pentru sporirea 
producției agricole.

Astfel de brigăzi s-au 
mai deplasat și în sa
tele Dersca, Vlădeni, 
Cloșca și Carasa.

De la începutul anu
lui și pînă acum, celé 
cinci brigăzi științifice 
din orașul Dorohoi au 
avut peste 30 de întîl- 
niri la care au partici
pat aproape 5.000 de ță
rani colectiviști și înto
vărășiți.

Noi unități de deservire

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — Zi
lele acestea, la Luduș a fost terminată 
construirea unui complex modern de de
servire, cu 8 ateliere ; alte două com
plexe de deservire vor fi date în folo
sință în cursul acestui an la Tg. Mureș 
și la Toplifa.

au cumpărat mobilă! 
etc.

Aceste rezultate au fost pe larg 
popularizate de către organizația de 
bază în rîndul întovărășiților din Bro
dești. La căminul cultural, la gazeta 
de perete, la panouri demonstrative 
au fost popularizate realizările gospo
dăriilor colective, privind sporirea re
coltelor, a șeptelului, creșterea venitu
rilor gospodăriilor colective și ale co
lectiviștilor.

Popularizînd documentele Consfătui
rii pe țară a țăranilor colectiviști, agi
tatorii, tovarăși din activul fără de 
partid și deputății sfatului popular au 
arătat perspectivele de dezvoltare a 
agriculturii prin trecerea țărănimii la 
gospodăria colectivă. Toate acestea au 
făcut ca țăranii întovărășiți din comu
nă să facă cerere de înscriere tn gos
podăria colectivă, a cărei Inaugurare 
• avut loc Ieri,

în urma muncii politice desfășurate 
de către organele și organizațiile de 
partid pentru popularizarea avantaje
lor muncii în gospodăria colectivă,, în 
cursul săptămînii trecute pe cuprinsul 
regiunii au fost inaugurate 36 noi gos
podării colective care cuprind peste 
8.500 familii cu aproape 24.000 ha.

Mulți întovărășiți din Brădești, ra
ionul Odorhei, au vizitat gospodăriile 
colective din satele Rareș, Sinpetru, 
Orășeni. Ei au văzut că aceste gos
podării s-au dezvoltat mult. In medie, 
acestea cresc 50 de taurine la 100 ha 
teren agricol. Numai în cursul unui 
singur an, colectiviștii din raionul O- 
dorhei și-au construit sute de case noi, 

iparafe de radio

PITEȘTI (coresp .„Scînteii”). — Sînt în foi lucrările pen
tru pregătirea stațiunilor de odihnă de pe Valea Oltului 
în vederea apropiatului sezon balnear de , 
S-au terminat lucrările de racordare a Govorei la 
energetic național, precum și cele de iluminare 
cenfă a întregii localități. S-au luat măsuri pentru 
capacității de cazare și îmbunătățirea 
servirü vizitatorilor. La Călimănești va 
fi dată în curînd în folosință vila 
„Oltul", reconstruita și modernizată.. In 
frumoasa stațiune Olănești este gata 
un bloc alimentar — alcătuit dintr-o 
mare cantină cu mai multe bucătării, 
Tot aici se va deschide un complex 
comercial ce cuprinde magazjne de 
produse alimentare și industriale^ uni
tăți de alimentație publică. Anul aces
ta numărul celor venifi aici pentru 
odihnă și tratamente va fi de aproape 
58.000— cu 3000 mai mare față de-. 
anul trecut.

Tokio. în rezoluția adoptată, pqrti- 
cipanții la miting au cerut în una
nimitate încetarea imediată a tra
tativelor japono-sud-coreene și res
tabilirea imediată a relațiilor diplo
matice dintre Japonia și R. P. Chi
neză. După miting au avut loc pe 
străzile principale'din Tokio o de
monstrație a oamenilor muncii.

LUPTA POPORULUI SPANIOL îm
potriva terorii franchiste se extin
de. Agenția France Presse anunță 
că studenții din Barcelona au or
ganizat o demonstrație în fața clă
dirii universității cerînd eliberarea 
a trei colegi arestați. Poliția fran- 
chistă a împrăștiat cu 
demonstrația.

INFLAȚIA DIN COREEA 
căpătat un caracter tot 
Potrivit datelor „Băncii cc 
sfîrșitul lui ianuarie cantitatea de 
bani aflată în circulație s-a ridi
cat la cifra uriașă de 321.800 mi
lioane de hvani.

TIMIȘOARA 
(coresp. „Scîn
teii”).— Ieri sea
ră a avut loc 
în sala clubului 
C.F.R. „16 Fe
bruarie“ din Ti
mișoara un festi
val al dansului 
organizat de Con
siliul local al 
sindicatelor.

La reușita fe
stivalului și-au 
dat concursul 
formațiile de 
dansuri partici
pante la cel de 
al 4-lea concurs, 
regional. La a- 
ceastă manifes
tare artistică au 
participat sute de 
tineri și tinere 
din oraș.

îndrumate cu grijă de către organele 
de partid și de stat, cea mai mare parte 
a gospodăriilor colective din regiunea 
Bacău au obținut an de an rezultate 
lot mai însemnate pe drumul consoli
dării lor economice și organizatorice, 
în raionul Tg. Neamț de exemplu, gos
podăriile colective aii recoltat în 1961 
aproape 1900 kg. grîu și 2600 kg. 
porumb boabe în medie la hectar în 
timp ce întovărășirile din raion au cu
les doar 1319 kg. grîu și 1620 kg. po
rumb boabe la ha.

Gospodăria colectivă din Ciorani. a 
recoltat îr. medie peste 2000 kg. grîu 
și 3400 kg., porumb boabe la ha ; gos
podăria colectivă din Cleja, înființată 
cu un an în urmă, a recoltat și ea 
2800 kg. porumb boabe la ha.

podăriilor colective a 
rea colectiviștilor, au

r. Colectiviștii și-au 
au cumpărat mobilă, 

radio, s-au îmbrăcat mai 
Țibucani, 368 colectiviști și-au 
case noi, 767 au aparate de 
285 au mașini de cusut.

Organizațiile de partid au 
larizat pe larg realizările 
dăriilor colective, viața nouă a 
fivișfilor. Au fost organizate vizite la 
gospodăriile fruntașe, la căminele cul
turale s au ținut conferințe, s-au orga
nizat seri de întrebări și răspunsuri, 
seri de calcul, călătorii pe harfă, la 
cercurile de citit s-au purtat discuții 
despre avantajele gospodăriilor colec
tive, s-au organizat înfîlniri ale colecti
viștilor cu întovărășiți!. Toate acestea 
au făcut să crească simțitor numărul 
întovărășiților care cer să ttansforme 
întovărășirile lor în gospodării co
lective sau să fie primifi în gospodă
riile existente.

în numeroase comune ca Racova și 
Romîni, din raionul Buhuși, Ștefan cel 
Mare, Girov șl Dobreni, raionul Piatra 
Neamț, Arteoani șl Scorțenl, raionul
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Ion, Borlga Dumitru, Capră Petre, 
Cîrțînă Constantin, Costea Mircea, 
Duma Aurel, Fota Bitoleanu, Föld- 
vări Tiberiu, Ghibu Emil, Lăptoiu 
Avram, Login Maria, Mureșan 
Alexandru, Olteanu Miron, Șiclovan 
Ion, Tulpan Ion, Voichiță Victor.

Din biroul Consiliului general 
fac parte tovarășii : Aurel Duma, 
președintele Consiliului general 
U.C.F.S.j Balaș Ion, Ghibu Emil, 
Lăptoiu Avram, Olteanu Miron, 
Voichiță Victor, vicepreședinți ai 
Consiliului general U.C.F.S., Șiclo
van Ion, Fota Bitoleanu, Costea 
Mircea, membri.

Comisia centrală de revizie a ales 
ca președinte pe tov. Coloman Ma- 
ioreanu.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, delegații au adoptat o scri
soare a Conferinței U.C.F.S. către

PLOIEȘTI (prin telefon de la co
respondentul Agerpres); — Ieri, în 
raionul Mizil s-a încheiat colectivi
zarea agriculturii. Din marea fami
lie a colectiviștilor 
38.322 familii unite 
colective cu 83.357

Pentru atragerea 
citori pe calea gospodăriei colecti
ve, organizațiile de partid din acest 
raion au desfășurat o intensă mun
că de popularizare a succeselor 
obținute de către gospodăriile co
lective din cuprinsul raionului și re
giunii. Prin vizitele făcute la 
gospodăriile colective fruntașe ca 
Baba Ana, Amaru, Săhăteni, Vadu 
Săpat și prin 
muncii politice 
făcut cunoscute 
citori succesele colectiviștilor. Gos
podăriile colective din raion au 
obținut anul trecut o producție cu 
508 kg. grîu și cu aproape 900 kg. 
porumb la ha. mai mare decît cele 
obținute de întovărășiți. Colectiviș- 

ferme de

Extind suprafețele 
cultivate cu legume

fac parte acum 
în 57 gospodării 
ha. teren.
țăranilor mun-

gospodar» <
comitetului raional de 
partid s-a organizat o 
expoziție de fotografii 
care reprezintă diferite 
aspecte din activitatea 
gospodăriilor colective 
din regiunea Oltenia.

De asemenea au fost 
organizate vizite la gos
podăriile colective din 
Cetate, Seaca de Cimp, 
■Ciupercenii- Noi,Dăbu- 
leni și altele. La Ce
tate întovărășită au 
aflat că gospodăria co
lectivă a obținut în 
anul trecut în medie la 
hectar 1730 kg. grîu, 
2900 kg. porumb și re
colte mari la 
turi.

Colectiviștii 
au un sector 
care cuprinde 170 vaci 
cu lapte, 1000 oi și alte 
animale.

Mulți întovărășiți din 
Ghindeni au făcut 
pasul spre gospodăria 
colectivă în urma a- 
dunărilor de între-

Dumlnică 
Conferinței 
Cultură Fizică și Sport.

In cursul dimineții delegații au 
aprobat Statutul U.C.F.S.

S-a trecut apoi la alegerea orga
nelor de conducere ale U.C.F.S. 
Prin vot secret, delegații au ales 
Consiliul general al U.C.F.S., for
mat din 101 membri și 20 de su- 
pleanți, Comisia centrală de revizie 
formată din 13 membri. Au fost 
alese de asemenea birourile federa
țiilor sportive.

Delegații au adoptat apoi hotărî- 
rea conferinței.

In prima sa 
Consiliul general 
executiv și biroul 
ral.

Din comitetul executiv fac parte 
tovarășii : Ardeleanu Aurel, Balaș

Recent, UCECOM a organizat 
un al doilea concurs de încălțămin
te cu tema: „Cele mai noi și’mai 
originale modele de încălțăminte 
pentru femei, bărbați și copii“. Con
cursul — care va avea loc în zilele 
de 6—7 aprilie a.c.—va constitui un 
bogat schimb de experiență prin an
trenarea uniți număr mare de crea
tori, meșteri, tehnicieni și coopera
tori care vor realiza modele de în
călțăminte pentru toate sezoanele.
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Pe ecranele cinematografelor

unui comitet sindical
zi, kilometri întregi pin'd 
și să se întoarcă de a4. 
a cuteza să-i adresele 
cuvînt fetei iubite. Sirin 

intervențiile mucalite ale 
cantonier (o savuroasă 

cunoscutului actor A.

JS-, La alegerea
în ultimele șăptămîni, în toate 

secțiile uzinelor „23 August“ din Ca
pitală au avut loc alegeri sindicale. 
Zilele acestea s-a desfășurat aduna
rea de dare de seamă și alegere a 
noului comitet sindical de la secția 
motoare. Au participat pește 200 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri.

Rezolvarea problemelor 
de producție - preocupare 

de seamă

ce se obțin în urma aplicării iniția
tivei. De asemenea, au fost organi
zate periodic consfătuiri ale celor 20 
de organizatori de grupe sindicale 
cu privire la diferite probleme ale 
luptei pentru îmbunătățirea calită
ții. Acestea au contribuit în însem
nată măsură la redțțcerea simțitoa
re a procentului de rebuturi sub cel 
admis.

— Anul trecut — a spus maistrul 
Alexandru Cek — am obținut unele 
rezultate în ridicarea calității mo
toarelor. Am redus procentul 
de rebuturi de la 0,6 la sută la 
0,3 la sută. E un succes ! In secția 
noastră sînt însă destule posibilități 
pentru a produce motoare de cali
tate mereu mai bună. în acest scop, 
putem ridica indicii de utilizare a 
mașinilor, putem folosi mai chibzuit 
materia primă și materialele.

O serie de vorbitori ca Ion Matei, 
Constantin Zaharia și alții, au rela
tat faptul că a crescut nivelul 
care se desfășoară și
consfătuirilor de producție, 
au constituit mijlocul 
bun de mobilizare a 
muncii din secție la 
problemelor producției, 
membri și candidați de
făcut în cadrul consfătuirilor pro
puneri prețioase pentru mai buna 
organizare a muncii și a producției, 
iar biroul organizației de bază a 
controlat cum sînt traduse în viață 
propunerile bune, ceea ce a stimu
lat mult inițiativa muncitorilor și 
tehnicienilor.

„Vom trece curînd la construirea 
unor noi tipuri de motoare — a spus 
în continuare inginerul Teodor 
Has. Le vom realiza lucrînd în 
parte cu mașini noi. E nevoie 
așadar de cadre cu o califi
care tot mai înaltă. în această pri
vință, comitetul sindical, primind 
tot sprijinul din partea organizației 
de partid, trebuie să 
muncă sistematică și 
fie organizate cursuri 
conferințe despre cele
metode de muncă, schimburi de ex
periență etc.

— Noi ne îndeplinim planul, chiar 
îl depășim — a arătat tovarășul 
Ilie Maier. Dar uneori lucrăm „în 
asalt“.. Serviciul planificării și servi- 

■ ciul'Tehnic nu asigură totdeauna 
lansarea la timp a comenzilor de 
producție. Acest lucru duce'..la. în
târzierea livrărilor de către secțiile 
calde către secția motoare. Nu
asigură decalajul minim necesar în
tre uzinaj și montaj...

Noului comitet sindical I s-a 
rut să vegheze la respectarea strictă 
a disciplinei tehnologice, să contri-

buie activ la asigurarea ritmicității 
în producție. Fiecare dintre vorbi
torii care s-au referit la problemele 
producției au făcut numeroase 
propuneri : să fie școlarizați mai 
mulți muncitori pentru lucrul pe 
mașinile cu comandă-program ; co
mitetul sindical să organizeze mai 
temeinic întrecerea socialistă între 
ateliere ; să fie organizate mai mul
te demonstrații practice ale frunta
șilor în fața tovarășilor lor de mun
că etc.

t-r

socialiste. Graficele de

Darea de seamă prezentată de tov. 
Matei Alexandru, președintele co
mitetului sindical de secție, și dis
cuțiile au scos în evidență nume
roase realizări obținute de colecti
vul secției. Anul trecut, planul pro
ducției globale a fost îndeplinit în 
proporție de 104,8 la sută, produc
tivitatea muncii a crescut peste sar
cina de plan cu 6,3 la sută. S-au 
realizat in plus 28 motoare de 450 
și 190 c.p. și alte produse. Prin re
ducerea prețului de cost au fost 
realizate economii peste plan în va
loare de 416.000 lei.

Cum au fost obținute aceste succe
se de seamă ?

Sub îndrumarea biroului or
ganizației de bază, comitetul 
de secție sindicală s-a ocupat cu 
atenție, în primul rînd. de antrena
rea în întrecerea socialistă a mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor. 
S-a organizat publicitatea în jurul 
întrecerii
producție au fost completate la zi, 
panourile cu fruntașii în producție 
au fost și ele în atenția comitetului 
sindical. Anul trecut s-au organizat 
mai multe schimburi de experiență. 
A existat o preocupare continuă 
pentru îndeplinirea prevederilor 
contractului colectiv.

Un puternic spirit combativ, ho- 
tărîrea de a îmbunătăți neconte
nit activitatea, de a descoperi mereu 
noi rezerve interne ale producției 
au caracterizat dezbaterile . adună
rii. Ca niște vrednici gospodari, 
participanții la discuții s-au ocupat 
cu acest prilej de problemele îm
bunătățirii procesului de producție, 
ale calității produselor, de ridicarea 
productivității muncii.

Mai mulți participant la discuții 
au arătat că anul trecut, după pu
blicarea Directivelor C.C. al P.M.R. 
cu privire la crltêriile^principaîè ~
ale întrecerii socialiste, aci, în sec
ția motoare a uzinelor „23 August", 
s-a născut valoroasa inițiativă „pla
nul personal de măsuri pentru îm
bunătățirea calității produselor“. Bi- 
nTpițl organizației, <ie bază din sec
ție a îndrumat comitetul sindical 
și grupele sindicale să urmă
rească și să popularizeze rezultatele

la
eficacitatea 

Ele 
cel mai

oamenilor 
rezolvarea 
Numeroși 

partid au

desfășoare o 
susținută. Să 
de calificare, 
mai avansate

se

ce-

LUI ÂLIOSA•
care nu pot pricepe ce anume îl 
face pe omul acesta să mărșăluia* 
scă, zi de 
la canton, 
colo fără 
măcar un 
amuzante 
bătrînului 
apariție a
Gribov de la M.H.A.T.), „inițiative
le“ Zinei, care-1 pun în încurcătură 
pe nehotărîtul ei cavaler. Dar a- 
tunci cînd Alexei — un brigadier 
vînjos și obișnuit să „joace tare" cu 
femeile — o jignește cu grosolănie 
pe Zina, dragostea lui Alioșa apare 

în toată puritalea 
și profunzimea ei, 
iar întîmplarea de
termină o schim
bare și în ati
tudinea celorlalți 

membri ai brigăzii, care înțeleg că au 
împins gluma prea departe. Cu tonul 
degajat adoptat pe parcursul între
gului film, cineaștii ne vorbe; 
despre frumusețea sufletească 
unor tineri educați în spiritul mo
ralei comuniste, despre demnitate, 
despre prietenie, despre respectul 
față de om. Scurtul episod din dor
mitorul brigăzii, cînd Alexei e«te 
„chemat la' ordine“, sau acela cînd 
este obligat să-i ceară scuze Zinei 
sînt, în acest sens, convingătoare, 
fără nici o urmă de didacticism 
și fără ca replicile să fie cît de cîl 
ostentative, moralizatoare.

In „Dragostea lui Alioșa" nu este 
vorba nicidecum numai despre 
Alioșa și numai despre dragostea 
sa. Cineaștii schițează și profilul 
altor membri ai brigăzii de pros
pecte, to îndeamnă — fără a pă
răsi umorul și lirismul — să medi
tezi la unele probleme serioase de 
viață.

Iar dacă filmul te amuză și, în 
același timp, te convinge și te emo
ționează — la aceasta contribuie 
în cea mai mare măsură nivelul 
înalt al interpretării actoricești. Ab
stracție făcînd de jocul nu întotdea
una egal de firesc al interpretei Zi
nei, ca și de unele lungimi, filmul 
este cizelat cu finețe, cu grijă pen
tru amănunt. în ce privește rea
lizarea plastică, „Dragostea lui A- 
lioșa" impune prin compoziția in
teresantă a cadrelor și vădește 
măiestria operatorului K. Petricenko, 
care știe să pună admirabil :.în va
loare frumusețea peisajului, orizon
tul larg al stepei.

D. COSTIN

Spectatorii se amuză, aplaudă 
și., meditează. Filmul se bucură de 
succes deși întîmplările înfățișate 
pe ecran n-au nimic ieșit din co
mun, iar eroii sînt oameni dintre 
cei mai obișmiiți. Cit despre Alioșa 
(excelent interpretat de. Leonid 
Bîkov), el cîștigă de la început 
simpatia publicului, chiar dacă este 
atît de puțin arăto.g și atît de ne- 
îndemînatec — un fel de încurcă- 
lume care devine, pe drept cuvînt, 
ținta ironiei tovarășilor săi.

Cine e, de fapt, Alioșa ? Un ado
lescent ce visează să devină geolog 
dar care, deocamdată, este simplu 
muncitor într-o 
brigadă de pros, 
pecțiuni aflată în 
deplasare în ne
mărginita stepă 
rusească. îl ve
dem cu capul în nori, încercîndu-și 
puterile în arta de a manevra sonda 
de foraj, ca și în arta... culinară —i se 
oferă felurite posibilități de a se 
face util, dar Alioșa rămîne Alioșa, 
și numai faptul că are un zîmbet 
dezarmant îl apără de mînia celor 
ce au atîta de pătimit de pe urma 
stîngăciilor sale. Primele secvențe 
împlinesc, cu umor, portretul erou
lui principal, un umor plin de căl
dură pentru că, în pofida aparen
țelor, Alioșa este un băiat tare cum
secade. cu reale calități sufletești 
ce n-au fost însă descoperite, pînă 
acum, de către cei din jur. Și iată 
că în acțiunea filmului apare Zina 
(Alexandra Zavialova), nepoata 
cantonierului din vecinătate, iar 
odată cu aceasta începe și... dra
gostea lui Alioșa.

...Pe ecrane au rulat 
filme „de dragoste“, 
arareori am întîlnit — 
opere ale unor cineaști de prestigiu 
— atîta naturalețe, atîta discreție și 
sensibilitate ca în această realizare 
ce reprezintă, de fapt, lucrarea, de 
diplomă, adică debutul tinerilor re
gizori S. Tumanov și G. Sciukin. 
Idila dintre un băiat neajutorat și 
un „drac de fată", forța transforma
toare a dragostei — tema e veche 
de cînd lumea ! în filmul de față 
însă, totul pare nou, are un farmec 
inedit pentru că realizatorii s-au 
străduit să dezvăluie caracterele 
unor oameni de azi, surprinzînd 
poezia tinereții în înlănțuirea fi
rească a unor fapte și amănunte 
pline de semnificație.

Timiditatea lui Alioșa provoacă 
rîsul băieților de viață din brigadă,

Pentru îmbunătățirea 
acfivifăfii social-culfurale
Darea de seamă și participanții la 

discuții s-au referit totodată la pro
blemele legate de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de trai ale 
muncitorilor, tehnicienilor și func
ționarilor. în ultimul an, cîteva zeci 
de familii ale muncitorilor din sec
ție — Cristea Ciobanu, strungar, 
Alexandru Panțuru, ajustor, Ion 
Pan, maistru, etc. s-au mutat în a- 
partamente noi ; în 1961 peste 100 
de muncitori fruntași din secție 
și-au petrecut concediul de odihnă 
în diferite stațiuni balneo-climate- 
rice.

Ocupîndu-se de îndeplinirea pre
vederilor contractului colectiv co
mitetul sindical s-a îngrijit de re
zolvarea unei serii de probleme : a 
fost introdus în secție iluminatul 
cu vapori de mercur, la ușile de la 
intrare au fost puse perdele de pro
tecție contra curentului. S-a asigu
rat, de asemenea, echipamentul de 
protecție necesar, pentru toți mun
citorii au fost organizate controale 
medicale periodice.

— Apreciez ca deosebit de folosi
toare activitatea comitetului sindi
cal pentru organizarea unor confe
rințe interesante — a spus tov. Vic
tor Petrescu, 
conferințele : 
familie în 
„Cartea tehnică, sprijin prețios în 
ridicarea calificării profesionale“, 
„Ce a dat regimul democrat-popu
lar tineretului“. Socotesc însă că 
comitetul nostru sindical ar trebui 
să organizeze mult mai multe con
ferințe instructiv-educative.

— Același lucru cred că trebuie 
făcut și în legătură cu excursiile — 
a continuat tov. Petre Maer. Cine 
dintre noi nu-și amintește cit de 
frumos a fost cînd am mers anul 
trecut la Muntele Roșu, pe litoral, 
la Predeal, 'ëtc.'. Sînt însă'în patria 
rioâsțrăf atâtea locuri pîtbreștî,' mi
nunate.

„Ai|„mai urmat la cuvînt și alți 
tovarăși. Unii au apreciat audițiile 
muzicale, organizate în cadrul cer
cului „prietenii muzicii", cît și fap
tul că în secție s-au procurat bilete 
la teatru și cinema, lunar în valoa
re de' 1.800—2.000 lei. Alții au adus 
critici 'aspre brigăzii artistice de a- 
gitație, care s-a obișnuit mai mult 
cu „turnee în afara uzinei“ (din 16 
spectacole susținute în 1961 numai 
două au fost prezentate în uzină) și 
colectivului sportiv pentru că nu or
ganizează mai multe competiții de 
volei, șah, ping-pong etc. S-au făcut 
cu prilejul discuțiilor o serie de pro
puneri valoroase pentru îmbunătă
țirea continuă a activității social- 
culturale. A fost ales apoi noul co
mitet sindical de secție.

Adunarea a dezbătut temeinic 
problemele ridicate de activitatea 
sindicală în cadrul secției motoare 
a uzinelor „23 August“.

ION SPALĂȚELU
—-——-o»o

Mi-au plăcut mult 
„Despre căsătorie și 
societatea socialistă“,

La Casa de discuri „Elecfrecoid". Presatorul fruntaș Ștefan 
și controloarea do calitate Elena Bîrsan examinează noile discuri pe 
care sînt înregistrate simfonii ale Iui Beethoven.

Expoziție republicană de scenografie
Asociația oamenilor de artă din institu

țiile teatrale și muzicale (A T.M.) împre
ună cu Uniunea Artiștilor Plastici pregă
tesc o expoziție republicană de sceno
grafie, care se va deschide la începutul

lunii martie. Expoziția va cuprinde nu
meroase schije de decoruri și costume 
din spectacole cu piese contemporane și 
clasice, ale teatrelor din întreaga fără.

nenumărate 
dar numai 
chiar și în

C o n c e r t e
• în cadrul ciclului „Muzica de-a 

lungul veacurilor“, miercuri 28 fe
bruarie, la orele 20 va avea loc un 
concert Schumann cuprinzind ciclul 
de lieduri „Dragoste de poet", trei 
fantezii pentru pian și violoncel și

Radu Al-

simfonice
1 martie,

La cercul de citit

Pesfe 1.600 muncitori
și tehnicieni

cititori

,.<x înregistrat în ul-

Mal multe sonde

Pentru copiii

nr.

înscriind
300-550 

Cea mai

viștii au încorporat 
sub brazdă cite 20-30 
tone îngrășăminte na
turale la hectar pe în
treaga suprafață ce 
va fi cultivată cu po
rumb. In livada de 
pomi s-au făcut ară
turi și s-a executat 
stropitul de iarnă, (de 
la Petre Șoj, inginer 
agronom).

Peste 1.300 de noi

...de la Uzinele „Inde
pendența"-Sibiu ur
mează cursuri de per
fecționare tehnică în 
cadrul a 48 de cercuri 
de ridicare a califică
rii. Ei sînt grupați 
pe meserii și grad 
de pregătire profesio
nală, fapt care asigură 
însușirea temeinică a 
cunoștințelor predate.

Printre cercurile cu ■mTf’aiSi.Tu.i, ™ 
foarte bunejezulțade Biblioteca

raională din Lugoj. 
Rezultate bune au ob
ținut și bibliotecile 
Comunale, 
și ele cîte 
noi cititori.
bună s-a dovedit a fi 
biblioteca din Chiză- 
tău, care a împrumu
tat cititorilor peste 
1800 volume, în ace
eași perioadă. In pre
zent, la bibliotecile 
comunale se fac pre
zentări de cărți, se or
ganizează seri de în
trebări și răspunsuri, 
concursuri ghicitoare 
etc. legate de sporirea 
producției agricole, (de 
la Nicu Dumitrescu, 
activist de partid).

sînt cele conduse de 
inginerul G. Schuster 
de la sculărie și 
maistrul V. Ungurea- 
nu de la turnătoria 
mare, (de la ing. Octa
vian Moga).

Il Il II
3.150 litri lapte de la 
fiecare vacă.

In consfătuirile de 
producție din luna ia
nuarie, mulgătorii s-au 
angajat să aplice cu 
strictețe cunoștințele 
căpătate la cursurile 
agrozootehnice, pen
tru ca și în timp de 
Iarnă producția de 
lapte să se mențină 
ridicată. Ca rezultat 
al unei bune furajări 
ți îngrijiri a vacilor 
de lapte, îngrijitorii 
Mititica Constanța, Bă
la Constantin, Bucățea 
Florea și mulți alții 
obțin zilnic de la fie
care vacă furajată în
tre 10-12 litri lapte, 
față de 8-10 litri cit 
este planificat, (de la 
Iile Lăpădat, inginer 
agronom).

Comisia de femei

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"), — în 
serile de iarnă, de două ori pe săplă- 
mînă, spre casa colectivistului Neculai 
Agiigoroaie din comuna Broscăuji, raio
nul Dorohoi, se îndreaptă numeroși ță
rani muncitori. Aici activează cercul de 
citit condus de învățătoarea Elena A- 
mărfoaie. Cu regularitate se citesc ma
teriale cum sînt ; Chemarea consfătuirii 
pe (ară a colectiviștilor, Statutul model 
al gospodăriilor xolec.'ive, broșuri care 
popularizează munca și viața în gospo
dăriile colective, diferite lucrări litera
re etc.

In ultima vreme au fost citite, printre 
altele, articole și reportate din presă 
despre regiunile Banat, Cluj, Galafi și 
Hunedoara unde s-a încheiat colectivi
zarea agriculturii. Se tac de asemenea 
calcule comparative, pe bază de date 
concrete, între recoltele și veniturile 
jinute de colectiviștii din comunele 
vecinate și țăranii întovărășiți din 
în luna decembrie anul trecut a 
ființă în sat și o gospodărie colectivă. 
De la constituire și pînă acum, peste 100 
noi familii au făcut cerere să fie primite 
în rlndul colectiviștilor.

Trio în re minor pentru plan, vioa
ră și violoncel. Iși dau concursul : 
Dan lordăchescu, Valentin Gheor
ghiu, Ștefan Gheorghiu și 
dulescu.

® Concertul orchestrei 
a Radioteleviziunii de joi
orele 19,45 (Studioul de Concerte al 
Radioteleviziunii) va fi dirijat de 
Carol Litvin. Programul cuprinde : 
Concertul pentru orchestră de Sigis
mund Toduță ; Concertul în fa mi
nor pentru pian și orchestră de 
Bach și Concertul în re major pen
tru pian și orchestră de Haydn — 
solistă Viktoria Svililikova (R.' S. 
Cehoslovacă); Simfonia g IlI-a 'cu 
orgă de Saint Saëns (La orgă: Hel
muth Plattner).

Filmele s ă p t amin ii
Tn cursul acestei șăptămîni va rula ' semnat de Diihos Rendis, și loan Gri

pe ecranele Capitalei noul ffim romî- ..<1----
nesc „Străzile au amintiri", producție a 
Studioului

Curs pentru președinți
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 

La Casa agronomului din Brăila 
s-a deschis zilele acestea un curs 
de pregătire a președinților din gos
podăriile colective din raioanele Bu
jor, Tecuci, Focșani și Panciu. Timp 
de o săptămînă, celor 120 pre
ședinți din gospodăriile colective 

vor preda lecții despre

de gospodării colective
organizarea și retribuția muncii în 
gospodăria colectivă, agrotehnica 
principalelor plante agricole, dez
voltarea creșterii animalelor, cum 
se poate obține o producție de 5000
kg. porumb boabe la ha. în terenuri 
neirigate etc.

Vor fi studiate temeinic documen
tele consfătuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști.

=♦♦♦=

...inactive din cadrul 
schelei Tîrgoviște au 
fost redate, recent, în 
producție. Un mare 
merit în această acțiu
ne are colectivul secției 
de reparații capitale a 
sondelor, condusă de 

Rădulescu. 
conduse de 

I. Bănică și 
precum și 

conduse de

tov. Gh. 
Brigăzile 
maiștrii
P. Safta, 
echipele 
sondorii-șefi V. Făl- 
cuța, D. Ieculescu, P. 
Zbîrnea și S. Enache 
au redat producției 
unele sonde cu 16 zile 
mai devreme. Datori
tă acestui fapt, petro
liștii au extras pînă 
la 15 februarie cu 22 
la sută mai mult țiței 
față de prevederile 
planului, (de la A. Ră- 
dulescu, tehnician).

■...din circumscripția o- 
rășenească nr. 18 din 
Rm. Vîlcea desfășoară 
o bogată activitate. La 
cercul de citit, ce se 
întrunește din două în 
două șăptămîni, au loc 
convorbiri pe teme in
ternaționale, „călăto
rii" pe hartă, discuții 
despre creșterea și e- 
ducarea copiilor, sfa
turi gospodărești etc. 
Femeile iau parte și 
la întreținerea curățe
niei în curți și pe tro
tuare, la înfrumuseța
rea cartierului. Cele 
mai harnice gospodine 
s-au dovedit a fi Ma- 
ria Alexandru, Lucre- 
ția Tomescu, Paras- 
chiva Cercelaru și Ana 

Pranischi. (de la Alex. 
Rezea, tehnician).

La gospodăria
colectivă

....din blocul de la 
23 de pe bulevardul 
Nicolae Bălcescu din 
Capitală a luat ființă 
recent un cerc în ca
drul căruia se organi
zează seri de basme și 
poezii, vizionări de 
diafilme, vizitări de 
expoziții și muzee, și
atunci cînd este ca- Minerii din Șorecanl 
zul, ajutorarea elevilor 
mai slabi la învățătură. 
Cei 42 de copii din 
bloc precum și invita
ții lor din blocurile 
vecine au participat 
cu mult interes la pri
ma ședință a cercului.
(de la Ion Rupprich, 
muncitor).

Anul trecut

...raionul Huedin, au țț 
primit vizita unui co
lectiv de la Teatrul 
Național din Cluj. Ac
torii au prezentat pen
tru mineri și familiile 
lor mai multe specta
cole cu piesa „Tache 
Ianke și Cadîr“. Spec
tatorii au apreciat în
deosebi jocul actorilor 
Ion Tudorică, George 
Gherasim și Gheorghe 
Radu; (dé lă Gheorghe >'

...din comuna Peci- 
neaga, regiunea Do- 
brogea, pregătirile pen
tru campania de pri
măvară sînt termina
te. Au fost reparate 
toate mașinile cu care
se va, lucra în primă- ...gospodăria de stat 
vară. Întreaga canti- Segarcea, regiunea Ol- 
tate de sămînță a fost tenia, a realizat, îri 
condiționată. Colecti- medie, o producție de „gen Rusu, funcționar).

' semnat de Dnhos Rendis șt loan Gri- 
gorèseu, iar-.'regia de Manolé Mardis. 

Va fi prezentai de asemenea marele 
„Bucureștii'. Scenariul, estb film sovietic „P&ce noului venit“, dis

tins la Festivalul In
ternational al Fil
mului de la Veneția 
— 1961 cu premiul 
pentru originalitate 
și spirit creator și 
cu premiul criticii 
italiene. Filmul e 
realizat de regizorii 
Alexandr Alov și 
Vladimir Naumov, 
iar în rolul princi
pal apare actorul 
Alexandr Demia
nenko, cunoscut pu
blicului nostru din 
„Întîlnire pe cablu". 
Un alt film care va 
intra pe afiș este 
„Nana", producție 
a Studioului din 
Gruzia.

In clișeu : O scenă reprezentînd 
prima întîlnire a eroilor din „Stră
zile au amintiri“.
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IN OLTENIAEA j Propaganda prin conferințe

LUNI 26 FEBRUARIE e Muzică 
simfonică — orele 9,20 — I • Cîntă co
rul și orchestra Casei raionale de cul
tură din Piatra Neamț — orele 10,08 —
I » Muzică din opere — orele 11,03 — I 
• Opere inspirate din lucrările lui Vic
tor Hugo — orele 12,15 — II 9 Lucrări 
de Karl Philip Emanuel Bach — orele 
13,22 — II o Din cele mai cunoscute me
lodii populare romîncști — orele 14,00 
— Io Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale — orele 15,00 —
II o Fragmente din opera „Cosi fan 
tutte“ de Mozart — orele 16,25 — I o 
Vorbește Moscova — orele 16,30 — II o

Prietena noastră, cartea — orele 17,30
— o Concert al orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii din Kiev condusă de 
Constantin Bobcscu — orele 18,00 — I e 
Muzică de cameră de Mihail Jora — 
orele 18,39 — II » Din creația corală a 
compozitorilor noștri — orele 19,00 — II 
e Program pentru iubitorii muzicii 
populare rominești — orele 19,25 — I o 
Ghid muzical — orele 19,40 — II o Pa
gini orchestrale din opere — orele 21,30
— Ie Tangouri de concert — orele 
22,30 — I o Concert de muzică populară 
rusă — orele 22 — II e Muzică simfonică
— orele 23,00 — I.

muniste, factor hotărîtor în con
strucția victorioasă a orînduirii so
cialiste“ și altele tratează numai 
teoretic fiecare temă și într-un lim
baj greu de înțeles pentru mulți 
dintre auditori. Nu este popularizată 
nici experiența gospodăriilor colecti
ve fruntașe din regiune cum sînt 
cele din raioanele Segarcea, Băilești, 
Calafat și din alte raioane, iar te
matica, în general, nu este axată pe 
problemele specifice regiunii.

Lipsurile amintite sînt și o urmare a 
faptului că între filiala S.R.S.C., or
ganele agricole, Institutul agronomic 
din Craiova, stațiunile experimen
tale și gospodăriile colective frun
tașe din regiune este o slabă legă
tură.

în Oltenia există suficiente forțe 
și cadre cu înaltă calificare și cu o 
bogată experiență în domeniul agri
culturii care pot fi folosite, cu bune 
rezultate, în desfășurarea propagan
dei prin conferințe. Se impune însă 
ca filiala regională S.R.S.C. din Cra
iova 'să-și îmbunătățească activita
tea. Este de datoria Comitetului re
gional de partid Oltenia să îndrume 
și să sprijine mai concret această 
activitate, să asigure ca în conferin
țele ce se expun la sate să fie tratate 
problemele actuale ale politicii parti
dului la sate, în strînsă legătură cu 
situația și sarcinile concrete locale.

raionul Calafat, s-a .ținut conferința 
„Fondul de bază și rolul său“. S-au 
expus în întreaga conferință numai 
noțiuni teoretice, fără să se țină 
seama de situația concretă, de pro
blemele practice din cele trei gos
podării colective care au o expe
riență bogată în ce privește dez
voltarea fondului de bază. Pe co
lectiviștii de aici îi preocupă acum 
probleme privind dezvoltarea secto
rului zootehnic, aplicarea retribuției 
după producția obținută și altele. Ei 
și-au exprimat dorința de a asculta 
astfel de conferințe.

Acum, .cînd în regiune zeci de mii 
de țărani muncitori formează noi 
gospodării colective, sau se înscriu 
în cele existente, este necesar ca și 
conferințele S.R.S.C. să răspundă a- 
celor probleme concrete legate de 
colectivizare care se pun în comuna 
respectivă — organizarea muncii în 
gospodăria colectivă, metodele noi 
agrotehnice, construcția de adă
posturi ieftine și trainice pentru a- 
nimale în gospodăriile colective etc.

Or, filiala S.R.S.C. din Craiova se 
mulțumește, în multe cazuri, să pri
mească de la București conferințele 
gata redactate și să le expună așa la 
sate, fără să le adapteze nevoilor re
giunii, să exemplifice problemele pe 
care le tratează cu fapte concrete 
din regiune. Chiar cele 7 conferințe 
întocmite de filială în ultimele două 
luni, curii sînt „Mărețul program de

Filiala regională S.R.S.C. și cele 8 
subfiliale ale sale din regiunea Ol
tenia desfășoară o activitate multi
laterală, mai ales la sate, privind 
răspîndirea cunoștințelor științifice 
din diferite domenii de activitate. în 
jurul filialei și subfilialelor există 
creat un activ de circa 2000 intelec
tuali, medici, profesori, juriști, ingi
neri agronomi, activiști de partid și 
de stat, care pe baza unui plan se 
deplasează, individual sau organi
zați în brigăzi științifice, în comune 
și sate unde țin conferințe pe dife
rite teme, răspund la întrebările 
puse de auditori.

De la începutul lunii decembrie și 
pînă în prezent s-au expus în re
giune peste 1000 conferințe. în același 
timp, la sate s-au deplasat 80 brigăzi 
științifice și s-au ținut 18 consultații 
științifice pe teme agrozootehnice.

Multe conferințe cum sînt : „Meto
dele prin care se pot obține 5000 kg. 
porumb boabe la ha. în sistem neiri
gat”, „Metodele sporirii producției 
de lapte”, „Cum se pot preveni o 
serie de boli” și altele, precum și 
conferințe pe teme internaționale 
sînt audiate cu mult interes de ță
ranii muncitori. Unele conferințe 
însă expun numai teze generale și 
uneori sînt foarte lungi, altele nu țin 
seama de necesitățile locale și de ni-

l, "
dezvoltare a agriculturii noastre so
cialiste“, „Creșterea conștiinței co*

........•> > decana uc iieuebxLeslie luucu« ț>i ue in-
v I velul ascultătorilor. Așa de exemplu, 
A i recent, în cadrul celor trei gospodării 
.’> colective din comuna Poiana Mare,

CONST. LINTE 
coresp. „Scînteii“

Filmul documentar NIKITA SER- 
GIÎEEVICI HRUȘCIOV rulează la cine
matograful Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 
221) ; NANA : Sala Palatului R. P. Ro
mine (orele 19,30), București (Bd. G Mar
tie nr. 6), Floreasca (str. J. S. Bach 
nr. 2) ; STRĂZILE AU AMINTIRI — pre
mieră — orele 20.30, la cinematograful Pa
tria (Bd. Magheru nr. 12—14) ; DRAGOS
TEA LUI ALIOȘA — Cinemascop : Pa
tria (după amiază, Bd. Magheru nr. 
12—14), Maxim Gorki (cal. Victoriei nr. 
48), înfrățirea între popoare (Bd. Bucu
reștii Noi), Miorița (Cal. Moșilor nr. 
127), G. Coșbuc (Piața G. Coșbuc nr. 1), 
Drumul serii (str. Drumul serii nr. 30). 
PACE NOULUI VENIT : Republica (Bd. 
Magheru nr. 2). PERLE NEGRE : Ma
gheru (Bd. Magheru nr. 29), Lumina (Bd. 
6 Martie nr 12), Libertății (str. 11 Iu
nie nr. 75). SENTINȚA, rulează la cine
matografele : V. Alecsandrl (str. Gri- 
gorescu nr. 24), I. C. Frimu (Bd. 6 Mar
tie nr. 16), 8 Martie (str. Buzești nr. 
9—11). CETATEA HURRAMZAMIN, Ci
nemascop : Elena Pavel (Bd. 6 Martie 
nr. 14), Alex. Popov (Cal Grivițel nr. 
137), Arta (Cal. Călărași nr. 153), 16 Fe
bruarie (Bd. 30 Decembrie nr. 89), Olga 
Banele (Cal. 13 Septembrie nr. 196). IN 
NOAPTEA SPRE 13 : Central (Bd. 6 Mar
tie nr. 2), Cultural (Cal. Grivițel nr. 
196).. FRUMOASA LURETTE: -Victoria 
(Bd. 6 Martie nr. 7), V. Roaită (Bd. 1 
Mai nr. 57), Flacăra (Cal. Dudești nr. 
22), Aurel Vlaicu (Șos. Cotroceni nr. 9). 
FILME DOCUMENTARE rulează la cine
matograful Timpuri Noi. ULTIMUL 
MEU TANGO : 13 Septembrie (str. Doam
nei nr. 9). PRIMELE ÎNCERCĂRI — 
ambele serii-: Tineretului (13 Decem
brie nr. 5—7). INSULA — Cinemascop : 
Gh. Doja (Cal. Grivițel 80), T. Vladlml- 
rescu (Cal. Dudești nr. 97). CER SENIN : 
Gri vița (Piața Ille Pintille nr. 2). CURSA 
DE 100 KILOMETRI : Unirea (Bd. 1 Mai 
nr. 143), 23 August (Bd. Dimitrov nr. 
118), Volga (Șos. Hie Pintille nr. Gl).

TOM DEGEȚELUL : C-tin David (Șos. 
Crîngași nr. 42). MUZICANTUL ORB : 
la cinematograful Alex. Sahia (Cal. Vă
cărești nr. 21), N. Bălcescu (Cal. Raho- 
vei nr. 151). FĂCLII - Cinemascop : 
Popular (str., Mătăsarl nr. 31), B. Dela- 
vrancca (Bd. Libertății nr. 70—72). CIR
CUL FĂRĂ CUPOLĂ : Moșilor "
Moșilor, nr. 221).
Ia cinematograful Donca 
Avrig nr 1). S-A _ __
BĂ : Ilie Pintilie (Șos. Colentina nr.1 
G. Bacovia (Șos. Giurgiului nr. 3). F' 
DUL VĂRGAT : 8 Mai (str. Lizeanù-U 
19). FII FERICITĂ ANI ! — Lucea&rcu 
(Cal. Rahovei nr. 118).

TELEVIZIUNE. Orele 19.00 — Jurnalul 
televiziunii ; 19.20 — Emisiune de știință 
și tehnică pentru copii : „De la mine
reu la Oțel“ ; 19.40 — Medalion : „A. P. 
Borodin“ de Ștefan Bonea'; 20.20 — Fil
mul artistic „Flăcări în taiga“ — o pro. 

a studioului „Mosnauclfilm“ ;
Telesport. In încheiere : ultimele

(Cal. 
CAIDUL rulează 

Simo (str. 
FURAT O BO,T-

ducție
21.*10 — 
știri.

Timpul, probabil pentru zilele de 27, 
28 februarie șl 1 martie : vremea se men
ține umedă și rece, cu cerul mal mult 
acoperit. Precipitații sub formă de nin
soare vor cădea în cea mai mare parte 
a țării, vînt potrivit din est și nord- 
est Temperatura staționară la început, 
apoi în ușoară creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 3 șl minus 13 
grade, local mal coborîte, iar maximele 
între minus 5 șl plus 5 grade.

1 ■ «
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„Cupa campionilor europeni"

Voleîbahstii de la Rapki-tarești învingători 
i

1 Echipa masculină de volei Rapid- 
București — cîștigătoarea ediției 
de anul trecut a „Cupei campioni
lor europeni" — a debutat cu o vic
torie în noua ediție a acestei 
mari competiții. în meciul sus-

în meciul cu campioana belgiei
ținut duminică seara în sala spor
turilor din Deurne (Belgia) volei
baliștii 
(15—12, 
Brabo
Belgiei, 
miercuri tot într-un oraș

romîni cru învins cu
16—14, 15—11)
Volley Club,

Returul va

3—0 
formația 

campioana 
avea loc 
din Belgia.

DUBLĂ VICTORIE A HOCHEIȘTILOR ROMÎNI ÎN FRANȚA
Echipa de hochei pe gheață a R. P. 

Romîne a susținut două întâlniri ami
cale cu reprezentativa Franței în ora
șul Chamonix. Meciurile au atras un 
numeros public în tribunele patinoa
rului artificial din cunoscuta stațiune 
de sporturi de iarnă. Hocheișfii ro-

mini, cu o bună pregătire tehnică și 
fizică, au lăsat o impresie deosebită 
publicului cunoscător din Chamonix, 
ferminînd victorioși ambele jocuri.

în primul meci, echipa R. P. Romîne 
a cîștigat cu 8—1 (3—0 ; 1—1 ; 4—0), 
iar în ce: de-al doilea meci cu 5—3 
(2-1 ; 1-0 ; 2—2).

Pe piftiile de schi din Poiana Brașov
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

Sîmbătă și duminică, pe pîrtiile de 
la Poiana Brașov s-au <’ ,
concursurile de schi din cea de-a 
Il-a etapă a „Cupei R. P. Romîne“. 
La start s-au întîlnit peste 250 de 
sportivi de la cluburile și asociațiile 
sportive din Brașov, Sinaia, Bușteni, 
precum și schiori din regiunile Ma
ramureș, Cluj, Suceava și Hune
doara.

Atît la probele alpine, cît și la 
fond, concurenții au demonstrat 
buna lor pregătire, obținînd rezul
tate destul de bune. Schiorii clubu
lui sportiv Dinamo-Brașov au reușit 
să-și consolideze și mai mult pozi
țiile cîștigate în etapa I-a, menți- 
nîndu-se în frunte la probele de 
fond, iar sportivii de la Carpați-Si- 
naia în probele alpine.

La întrecerile de slalorp, coborîre, 
sărituri de pe trambulină, au asistat 

desfășurat mii de locuitori ai Brașovului, iubi
tori ai sporturilor de iarnă, și tu
riști veniți din țară și străinătate.

Iată cîțiva cîștigători : Fond 15 
km. seniori : Bărbășescu N. (Bra
șov), 5 km. juniori : V. Alexandres- 
cu (Sinaia). 5 km. senioare : Tom 
Elena (Brașov). 3 km. junioare : Bo- 
gözy Iuliana (Brașov). Slalom — se
niori : Tăbăraș Cornel (Sinaia). ' se
nioare : Ilona Miklos (Brașov), ju
niori : Focșăneanu M. (Sinaia) ; ju
nioare : Focșăneanu Liliana (Sinaia) 
Sărituri trambulină mijlocie : Ion 
Burzoi (Brașov). Coborîre seniori : 
Gohn Kurt (Brașov); senioare: Sche
rer Ana (Brașov).

r ........

Fotbaliști romîni peste hotare

Întreceri de cros 
pe stadionul Dinamo

La startul ciclocrosiștilor

In cursa

Competiția, 
„Flacăra 

la start nu- 
consacrați și 

la cluburile 
Roșie, I.T.B. 
traseului, si-

Cicliștzi bucureșteni s-au 
prezentat ieri la primul ciclo- 
cros al sezonului, 
organizată de clubul 
Roșie“, a reunit 
meroși alergători 
începători de 
Steaua, Flacăra 
etc. De-a lungul
tuat în împrejurimile Fabricii 
de bere Rahova, numeroși spec
tatori au urmărit întrecerea ci
cliștilor. In proba rezervată se
niorilor, primul s-a clasat H. 
Chelaidite (Flacăra Roșie), ur
mat de N. Ciumete (I.T.B.) și C. 
Baciu (Steaua).

Cupa a revenit cicliștilor clu
bului organizator.

• Fotbaliștii de la Progresul Bucu
rești și-au început turneul în Iugosla
via, jucînd la Banja Luka cu echipa 
Borac, din prima categorie a campio
natului iugoslav. Sportivii romîni au 
obținut victoria cu scorul de 1—0, prin 
punctul marcat în minutul 29 de Voi- 
nea. Joi, Progresul București va sus
ține o nouă întâlnire.

® Echipa de fotbal Minerul Lupeni 
și-a încheiat turneul în R. D. Ger
mană întâlnind la Magdeburg echipa 
locală Aufbau, cu care a terminat la 
egalitate 1—1 (1—1). Punctele au fost 
înscrise de Cucu și Kupischs.

• A început turneul internațional de 
fotbal de la Viareggio, rezervat echi
pelor de juniori. Iată rezultatele înre
gistrate în primele întâlniri : Interna- 
zionale — Progresul București 2—1 
(1—0) (punctul echipei bucureștene a 
fost realizat de Voinea). Returul se va 
desfășura marți 27 februarie la Mon- 
tecatini ; F.C. Bologna — Barcelona 
2—1; A.C. Milano — Rijeka 2—0; Fio
rentina — Dinamo Zagreb 3—2; Buda
pesta — Lanerossi 1—0; Torino —
Partizan Belgrad 1—0; Dukla Fraga — 
Sampdoria-Genua 
rino — T.D.N.A.

1—1; Juventus 
Sofia 1-1.

To

la campionatele mondiale de schi

Echipa IX S» $♦
Peste W0.000 de spectatori au asistat 

duminică, la Zakopane, la disputarea 
probei de sărituri speciale de la trambu
lina mare și la festivitatea de închidere 
a campionatelor mondiale de schi (probe 
nordice). Săritorii de. ia trambulină au 
oferit publicului un reușit spectacol 
sportiv, încheiat cu succesul campionului 
olimpic Helmut Recknagel (R. D. Ger
mana). Cele trei sărituri ale învingătoru
lui au măsurat 103 m, 98,50 m și 97 m,

Ioc
Foarte 

sovietic 
cu

— pe prâmial
cu un total de 258,08 puncte, 
bine s-a comportat și sportivul 
Nicolae Kamenski, clasat al doilea
242,02 puncte (două sărituri de 97 m și 
una de 91 m). Peter Lesser (R. D. Ger
mană) a ocupat locul trei, iar norvegia
nul Toralf Engan locul 4.

1n clasamentul pe fări al campionate
lor mondiale de schi de la Zakopane, 
primul loc a fost ocupat de echipa 
U.R.S.S.

ÏN CÎTEVA RÎNDURI

Sosirea ambasadorului
Guineei în R. P. Romînă

Duminică a sosit în Capitâlă Barry 
Boubacar Biro, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Gui
neei în R. P. Romînă.

La sosire Barry Boubacar Biro a 
fost salutat de Nicu Șerban, director 
ad-interim al Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Declarația C. C. al P. C. 

din Germania in legătură 
cu inundațiile din R. F. (i.
BERLIN 25 (Agerpres). — Ziarul 

„Neues Deutschland" a publicat o 
declarație a C.C. al Partidului Co
munist din Germania în legătură cu 
inundațiile care au avut loc în re
giunile nordice ale R.F.G. Comite
tul Central al P.C.G. cere să se efec
tueze o anchetă în legătură cu cau
zele care au făcut posibilă o ca
tastrofă atît de îngrozitoare și pe
depsirea severă a celor vinovați.

După cum se subliniază în decla
rație, încă acum cîțiva ani specia
liștii au cerut în parlament și în 
afara acestuia să fie întărite digu
rile și barajele de pe litoral, pen
tru a feri populația de primejdie, 
însă oficialitățile de la Bonn și 
din guvernele landurilor au ignorat 
aceste avertismente.

Pentru acordarea de ajutor grab
nic celor care au avut de suferit 
în timpul inundațiilor, P.C. din Ger
mania cere să fie creat urgent, din 
sumele prevăzute pentru bugetul 
militar, un fond de două miliarde 
mărci.

La Hamburg și în alte localități, 
care în timpul calamităților natu
rale au avut foarte mult de suferit, 
trebuie să fie instituit un program 
special de construcții de locuințe 
pentru populația sinistrată. Fon
durile pentru acest program trebuie 
alocate de asemenea din bugetul 
militar.

©o-----

8 milioane de oameni 
din K. F. G. cer sporirea 

salariilor

„Tulskaia Magnitka“ și „Lipeț- 
kaia Magnitka" — așa se numesc 
noile furnale înalte intrate în func
țiune la Tuia și Lipețk. Cei ce le-au- 
făurit au închinat realizările lor a- 
propiatelor alegeri de deputați în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S.

„Proaspeții născuți“ au și adău
gat în contul programului de con
strucție a comunismului mii de tone 
de fontă. Ca să ne facem o idee 
despre noii giganți ai metalurgiei 
sovietice, să-i prezentăm In cîteva 
cuvinte :

Prin proporțiile sale, noul furnal 
din Lipețk se numără printre cele 
mai mari din lume. Gigantul de la 
Tuia constituie, la rîndul lui, o mîn- 
drie a constructorilor sovietici de 
furnale. Agregatul funcționează 
după ultimul cuvînt al tehnologiei.

Constructorii comunismului obțin 
zi de zi noi victorii in întrecerea 
cu S.U.A. Pentru a ilustra a- 
cest adevăr, redau mai jos cî
teva cifre interesante puse la dis
poziție de statisticienii sovietici. 
Așa, de pildă, în prezent Uniunea 
Sovietică produce aproape 
oțel cît produc la un loc Anglia, 
R. F. Germană și Franța. în cei pa
tru ani care s-au scurs de 
mele alegeri pentru Sovietul Suprem 
producția de fontă a U.R.S.S. a cres
cut cu 14 milioane tone, producția 
de oțel cu 20 milioane tone, iar a 
laminatelor cu 15 milioane tone ; 
s-au construit și pus în funcțiune 
circa 20 furnale de înaltă produc
tivitate, printre care patru sînt cu
noscute ca cele mai mari din lume.

In fiecare an, siderurgia sovie
tică varsă fluvii de metal.

Bine — se pune întrebarea — dar 
de unde atîta minereu de fier ? In 
legătură cu asta, trebuie să remar
căm că sarcinile cartografilor so
vietici nu sînt ușoare. Intr-adevăr, 
hărțile pămîntului sovietic trebuie 
modificate necontenit pentru a se 
include noile mine și așezări mun
citorești, care răsar una după alta 
în îndepărtata Siberie, în Kazahstan, 
în bazinul Kurskaia Magnitka, unde 
geologii au descoperit în fundul pă
mîntului zăcăminte atît de bogate, 
îneît ar putea satisface întreaga in
dustrie siderurgică mondială pen
tru ’

cartier ce ia 
istoricei șosele

ou mobilă s-a

tot atît

la ulti-

în blocurile de curînd construite, dd 
astădată în uriașul 
naștere de-a lungul 
Volokolamsk'.

Un camion vîrfuit
oprit în fața unuia din blocuri șl 
din cabina șoferului a apărut un 
viitor locatar în persoana muncito
rului Al. V. Novikov, la TÎndul Iul 
șofer pe un șantier de construcții. 
Cunoștința s-a legat repede. L-am 
rugat pe tov. Novikov să ne îngă
duie să aruncăm o privire În noua 
sa locuință. La bucătărie ne oprim 
cîteva clipe pentru ca proaspătul 
locatar să controleze instalația de 
gaz metan. Noul nostru prieten e 
mai mult decît mulțumit. M-am oprit 
la acest „mic amănunt" — plita cu 
gaz m9tan — pe care cetățenii mu
tați în noile blocuri o găsesc gata 
instalată în bucătărie.

Citind Chemarea C.C, al P.C.U.S., 
adresată alegătorilor, nu se poate să 
nu reții, de pildă, faptul că în ul
timii cinci ani 50 milioane de cetă
țeni — aproape un sfert din popu
lația țării ! — au prăznuit mutarea 
în noi locuințe. Unul din principale
le elemente de confort ale acestora 
este gazul metan. In 700 de locali
tăți ale Uniunii Sovietice cetățenii 
beneficiază de avantajele gazului 
metan.

De altfel, Uniunea Sovietică po
sedă cele mai întinse regiuni cu 
zăcăminte de gaze naturale. Un sta
tistician a făcut următoarea soco
teală ; dacă întreaga cantitate de 
gaze naturale pe care o va pro
duce U.R.S.S. în cursul anului 1965 
ar fi arsă într-o singură plită gazul 
ar arde zi și noapte timp de 7 mi
lioane de ani...

103.000 km....

suta de ani !

Juniorilor
Clubul Dinamo-București a or- 

ganizat în incinta stadionului său 
din șoseaua -Ștefan cel Marc un con
curs special pentru, alergătorii de 
cros. întrecerile. a.u , cQpstitțtiț un. 
btin. mijloc'de verificare a stadiului 
de pregătire a unor atleți în vede
rea apropiatelor concursuri de te
ren variat

Deși terenul greu a solicitat par- 
ticipanților eforturi deosebite „ope- 
rînd“ severe trieri în toate probele,. 
cei mai mulți dintre atleți s-au 
prezentat destul de bine pregătiți. 
S-au observat însă diferențe pronun
țate în pregătirea coricurenților. 
Păcat că cluburile nu au acordat su
ficientă atenție acestei competiții, 
prezentând un număr de concurenți 
destul de redus la unele probe (în 
piod special la junioare).

întrecerile au fost viu disputate, 
cîștigătorii meritând mențiuni pen
tru felul categoric în care și-au a- 
sigurat victoria. Am remarcat în 
mod special pe Mircea Nichita, apoi 
succesul neașteptat al constănțeanu- 
lui Ion Buiachi și al ploieștencei 
Elena Bucur, înaintea reprezen
tanților cluburilor bucureștene.

Iată și cîștigătorii probelor : ju
nioare II (600 m.) : Doina Bîrsan — 
Dinamo ; juniori II (1.500 m.) :
Raica — Dinamo ; junioare I (1.000 
m.) : L. Frunză — Rapid ; juniori I 
(3.000 m.) : Ion Buiachi — Farul ; 
renjoare (1.400 m.) : Elena Bucur — 
« e'trolul ; seniori (6.000 
chita — Dinamo.

Ieri. s-au desfășurat la Oradea două 
întîlniri amicale de fotbal: C.S.O. Baia 
Mare a întrecut pe A.S.A. Crișul cu
1— 0; iar echipa Știința. Cluj pe C.S.M, 
Crișana cu 2—1.

Duminică pe. stadionul Giulești, în- ----------- —
tr-un meci de antrenament, echipa de Foeldi, Lucacs (R.P. Ungară) 3—1. 

■fotbal Rapid București Ța învins cu
2— 4 (2—0) pe Metalul Tîrgoviște, Au
marcat C. Iönescu, I. IonesCu și res- 
■bdetiV'Prodänciüdi“'» - .

★
Selecționata de hochei pe gheată a 

U.R.S.S. a învins cu scorul de 9—0 
(4—0; 3—0; 2—0) echipa reprezenta
tivă de tineret a Suediei, Primul 
meci revenise tot echipei sovietice 
(8-1).

gătoare cu 3—0 în finala disputată cu 
Eva Foeldi (R;P. Ungară). Finalele ce
lorlalte probei...S-au soldat cu urmă
toarele rezultate ; dublu bărbați An
dreadis, Miko (R.S. Cehoslovacă) — 
Harrison, Wright (Anglia) 3—1 ; dublu 
femei : Rowe, Shannon (Anglia) —

Echipa Motor Jena din R.D. Ger
mană-s-a calificat-pentru semifinalele 
„Gûpei cupelor” la fotbal, învingînd 
cu 3—1 (1—0) în meciul retur pe 
Leixoes (Portugalia). Prima întâlnire 
dintre cele două echipe se încheiase 
là egalitate (1—-1).

Cu prilejul campionatelor de nata-

ție ale Australiei de la Melbourne, tâ
nărul Kevin Berry a stabilit un nou 
record mondial în proba de 110 yarzi 
fluture cu timpul de 1’00”1/10.

★

Numai trei partide, din cele 11 pro
gramate, s-au terminat după , cinci ore 
de joc în cea de-a 17-a rundă a tur
neului interzonal de șah de la Stock
holm. Marele maestru sovietic Ghel- 
ler, avînd piesele negre, l-a învins în 
38 de mutări pe Bisguier,

în clasament continuă să conducă 
Fischer cu 12V2 puncte (1), urmat de 
Gheller IIV2 puncte (1).

(Agerpres)

BONN 25 (Agerpres). — Presa 
vest-germană relatează că, conform 
datelor furnizate, de Uniunea sindi
catelor din ' Germania occidentală, 
peste 8 milioane de oameni ai mun
cii diri Germania occidentală par
ticipă la lupta pentru sporirea sa
lariilor. De la începutul acestui. an 
aproape toate sindicatele au for
mulat, în numele membrilor lor, 
cereri cu privire la sporirea sala
riilor. _

Primii care au pornit la luptă au 
fost muncitorii din industria meta
lurgică. Ei au desfășurat cele mai 
mari greve perlate din istoria miș
cării muncitorești vest-germane din 
ultimii ani.

Locuinfe noi pentru
50 milioane cetățeni

Am fost de curînd martorul .unui 
fapt devenit obișnuit în viața de 
zi cu zi a Moscovei : mutarea unui 
nou lot de muncitori și funcționari

----------- Obo

Și acum, în încheiere un mic su
pliment de cifre revelatoare, pe care 
le-am notat cu ocazia unei vizite 
la Ministerul Comerțului al U.R.S.S.

Peste trei ani. în Uniunea Sovie
tică se vor produce anual 555 mi
lioane perechi de încălțăminte. 
Imaginați-vă că am pune toate a- 
ceste perechi una lîngă alta. Ca re
zultat am obține un drum de 103.000 
km., de două ori mai lung decît 
toate granițele U.R.S.S. terestre și 
maritime. O asemenea cantitate de 
încălțăminte va fi suficientă ca 
fiecare cetățean să primească anual 
cite două perechi și să mal râmînă 
încă atâtea perechi de bocanci și 
pantofi cit ar putea să încalțe în
treaga populație a unei țări ca In
donezia.

Cifre care vestesc'zorile comunis
mului.

A. MUNTEANU

Un compus artificial apropiat de proteină
MOSCOVA 25 (Ager

pres). — TASS transmite : 
După cum a declarat u- 
nui corespondent al a- 
genției TASS cunoscutul 
bio'fizician Gleb Frank, 
membru corespondent al 
Academiei de Științe a

U.R.S.S., oamenii de ști
ință sovietici au ajuns in 
pragul rezolvării proble
mei obținerii unui com
pus artificial avînd o 
structură apropiată de 
cea a proteinei. El a co
municat că cercetători de

fa Institutul de chimie or
ganică al Academiei de 
Științe, pe care il con
duce, au reușit să repro
ducă aproape integral 
structura colagenului — 
proteină răspîndită in lu
mea organică.

★
Lâ Paris, într-un meci de rugbi 

XV, contând pentru „Turneul celor 
cinci: națiuni”, echipa Franței a în
vins reprezentativa Angliei cu 13—0 

. (5—0). în cadrul aceleiași competiții, 
la Dublin, Scoția a întrecut Irlanda 
cu 20—6 (9—0).

★
La Londra s-au desfășurat campio

natele internaționale de tenis de 
masă ale Angliei, Proba de simplu 
bărbâți a fost cîștigată de campionul 
european Zoltan Berczik (R.P. Unga
ră), care l-a învins în finală cu 3—0 
(17, 17, 19) pe Harrison (Anglia). La 
feminin, pe primul loc s-a clasat ju- 
cătoarea engleză Diana Rowe, învin-

m.) : M. Ni-

Martie“

cîții- 
a 

ii- 
a-

PRONOSPORT
Rezultatele concursului nr. 8 

din 25 februarie

V.

Fază din meciul Grivița Roși» — Progresul.

a.c.
teren urnä

Internazlonale — Juventus X 2
Roma — Milan 2 1
Florentina — Mantova 1 1
Bologna — Catania 1 2
Udlnese — Sampdoria X X
Torino — Atalanta X 2
Venezia — Lecco 1 2
Palermo — Padova 1 X
Lanerossi — Spal 1 2
Napoli — Brescia X 1
Genoa — Parma 1 2
Alessandria — Prato X X

Rugbiștii de la Steaua au cîștigat
„Cupa 6

Prima competiție rugbistică a anu
lui — „Cupa 6 Martie" — s-a înche
iat ieri dimineafă cu victoria echipei 
Steaua-Bucureșfi. Formafia campionilor 
s-a dovedit cu adevărat cea mai bine 
pregătită dintre echipele participante, 
în ' meciul decisiv pentru
gârea competiției amintite, Steaua 
avut ca parteneri de întrecere pe 
n?(ji rugbiști de la Metalul. Meciul 

plăcut pu-

Tn (..53a terenului 
alunecos și a tem
peraturii 
ambele formații au 
prestai un joc fru
mos, deschis, 
pase la mînă. 
prima repriză, sco
rul a rămas alb 
(0—0). După pauză, 
rugbiștii militari cu 
o condiție fizică 
mai bună și cu mai 
multă experiență, 
și-au impus supe
rioritatea, înscriind 
două încercări, din 
care una au trans
format-o. Scor final 
8—0.

Echilibrat a fost 
ți meciul dintre 
Grivița Roșie ți Pro
gresul. Faptul nu

constifuie însă o notă bună penfru 
chipa Grivița Roșie, înfrucît lotul 
a avut și de această dată o compor
tare destul de anonimă. Scorul acestei 
partide 0—0.

In celelalte meciuri ale programului 
rugbisfic de pe stadionul I.T.B., echi
pa clubului gazdă a cîștigat cu 19—3 
(13—0) în fața noii promovate Flacăra 
Roșie, iar Dinamo a terminat la egali
tate (0—0) cu Știința Pefroșeni.

(cultura - șjunta -akiW
Ceea ce n u știe Johnny“ Pictorul Siqueiros : deținutul nr. 4.678.860

spectator.

scăzute,

cu 
în

De aurind, în S.U.A. a apărut o 
carte intitulată „Ce știe Ivan și ae 
nu știe Johnny". Autorul acestei 
cărți, profesorul Arthur S. Trace 
jr., compară nivelul de cultură al 
elevilor americani și sovietici. 
Comparația, în mod evident, nu 
este în favoarea primilor.

Profesorul Trace întreabă: ce ci
tesc copiii sovietici și americani 
din clasa a IV-a ? Și răspunde : 
copiii sovietici folosesc cărți cu 
un vocabular de 10.000 de cuvin
te, iar cei americani de 1.800 cu
vinte. Datorită acestui lucru, ele
vii sovietici cunosc numeroase o- 
pere ale lui Pușkin, Tolstoi și Ce- 
hov, în timp ce colegii lor ameri
cani se mulțumesc cu povestirile 
lipsite de pretenții ale unor au
tori puțin cunoscuți.

In țara noastră nu există teatre 
cu un repertoriu permanent. Tru
pele de operă și balet nu sînt 
suficient subvenționate. Teatrul 
nostru, cu rare excepții, pune în 
scenă lucrări sentimentale și „sen
zaționale", datorită cărora „se pot 
face" mai repede dolari. Oricît de 
talentați ar fi actorii, pictorii și 
regizorii și oricît de înalte ar fi 
idealurile spre care năzuiesc ei, 
negustorii îi silesc să coboare ni
velul artistic al creației.

In vara anului 1958, în Uniunea 
Sovietică a sosit Howard Taub- 
man — critic teatral la „New 
York Times". Corespondențele lui 
despre spectacolele pe card le-a 
vizionat au fost citite la noi cu o 
mare atenție. Făcînd bilanțul im
presiilor sale, Taubman a scris : 
„In Uniunea Sovietică există un 
devotament sincer față de artă. 
Aici interpreți pregătiți excelent 
se perfecționează în măiestrie și 
virtuozitate. Aici este respectată 
profesiunea de creator. ...A fi cult 
este considerat ca unul din cele 
mai mari merite".

Reacția americană la această 
„măiestrie și virtuozitate a unor 
interpreți excqlent pregătiți" și-a 
găsit o expresie dintre cele mai vi
zibile în căldura cu care a pri
mit publicul nostru pe dansatorii 
ansamblului lui Moissev în timpul 
celor două vizite ale sale, precum 
și talentatele trupe de balet ale 
Teatrului Mare și Teatrului „Ki- 
rov". '

Aceste trei grupuri au apărut în mului de la San Francisco din 
fața noastră ca o revelație. 1960, filmul sovietic „Baladă sol-

de MURRAY YOUNG 
redactor al revistei „New World 

Review"

Emil

se 
își

or
a

datului" a primit premiul I. După 
aceasta, el a fost prezentat 
țara noastră și pretutindeni s-a 
bucurat de o înaltă apreciere.

Ceva mai înainte, filmul „Zboa
ră cocorii" s-a bucurat de elogii 
pentru felul în care este tratată 
tema lui profund umană. „Soarta 
unui om", care a fost prezentat 
anul trecut, s-a bucurat de aseme
nea de o înaltă apreciere din par
tea celor mai exigenți critici.

Măiestria jocului actorilor, uma
nismul temei, precum și folosirea 
uimitor de inventivă a aparatu
lui de filmat în fiecare din aceste 
filme, stârnesc un interes deosebit 
și despre ele se vorbește ca 
despre exemple în lumina cărora 
trebuie să apreciem calitatea fil
melor actuale ale Hollywood-ului.

în încheiere, referindu-se la 
dezvoltarea schimburilor cultu
rale sovieto-americane, autorul 
scrie : Ambele noastre popoare 
pot folosi din plin moștenirea cul
turală numai în condițiile păcii. A- 
cest lucru devine pe zi ce trece 
tot mai clar pentru noi, cetățenii 
S.U.A. Dansul Ulanovei, 
rea lui Richter, muzica 
kovici ne-au ajutat să 
acest adevăr măreț 
noastre.

în

interpieta- 
lui Șosta- 
înțelegem 
al zilelor

Prin aceasta, ele au sprijinit în 
mare măsură și baletul nostru 
care era amenințat de pericolul 
scăderii nivelului artistic datorită 
cursei turbate după experimente 
de dragul experimentelor.

La concertele date de
Ghilels, David Oistrah, Sviatoslav 
Richter, Mstislav Rostropovici și al
ții, am audiat interpretări extrem 
de interesante ale multor lucrări 
de muzică sovietică, ceea ce a 
lărgit foarte mult concepțiile 
noastre despre realizările ei.

Concertele muzicienilor sovietici 
au produs aceeași impresie asu
pra publicului american, ca și 
spectacolele dansatorilor sovietici. 
Ele s-au desfășurat la un nivel 
înalt, au demonstrat vasta pregă
tire, uimitoarea virtuozitate tehni
că ce se îmbină cu arta admi
rabilă a interpretării. Și america
nii înțeleg că această calificare 
înaltă a muzicienilor sovietici 
explică prin condițiile în care 
perfecționează ei măiestria 
condițiile realității sovietice.

Noi continuăm să credem 
bește în „libera inițiativă" și
ceasta periclitează întreaga viață 
muzicală a S.U.A. De curînd la 
Washington a avut loc o discu
ție publică la care au participat 
artiști și pedagogi de frunte. Aici 
a ieșit la iveală tabloul trist al 
vieții artiștilor-interpreți. Munca 
lor este prost plătită. Repre
zentanți străluciți ai muzicii ca 
Leopold Stokovski au prezis ur
mările cele mai înfricoșătoare 
pentru muzicieni și organizațiile 
muzicale din țara noastră, dacă 
vor continua să depindă numai 
de donații ocazionale sau de su
mele modeste obținute prin vîn- 
zarea biletelor.

în timpul acestei discuții, nu
meroși muzicieni s-au referit la 
Uniunea Sovietică ca la exemplul 
unei țări unde grija față de artiști 
este recompensată prin bogăția 
vieții muzicale de care se bucură 
întregul popor.
. La festivalul, internațional al fil-

(După „Sovietskaia Kultura").

Ziarul Italian 
„Paese Sera" pu
blică o pagină 
specială dedica
tă pictorului me
xican Siqueiros, 
din care spicuim 
următoarele :

„De peste doi 
ani marele pictor 
mexican Siqueiros 
se află între gra
tiile închisorii ca 
un răufăcător, ca 
un hoț, ca un cri
minal. Siqueiros 
este astăzi numă
rul 4.678.860. În
chisoarea nu-l poa
te împiedica însă 
să picteze. Nici un 
artist din lume 
n-a avut vreodată 
un „atelier" 
mănător : |
celulei sale 
adevărate I.,__
de muzeu. Cine a putut să stea de vor
bă cu el l-a găsit slăbit fizicește, dar 
foarte sănătos moralmente. Artistul a 
luptat și continuă să lupte pentru o pic
tură care să poarte un înalt mesaj. Rină 
și publicațiile oficiale subliniază carac
terul patriotic al artei lui Siqueiros.

Viața lui Siqueiros este impresionantă. 
II găsim, pe rind, secretar al sindica-

ase- 
perefii 
: sînt 
fresce

lului metalwgiștilor, organizator de 
greve și demonstrații politice...

Aces’ om, care reprezintă un titlu de 
glorie pentru Mexic, este astăzi un nu
măr — 4.678.860 — într-o închisoare 
întunecată, este omul care, ca orice 
acuzat, apare cu miinile încătușate, in 
timp ce opinia publică din lumea în
treagă cere să fie eliberat".

• Asociația lucrătorilor în do
meniul literaturii și artei din Viet
namul de Sud „Eliberarea“ a tri
mis Conferinței scriitorilor din ță
rile Asiei și Africii, care a avut 
loc la Cairo, un mesaj. în prezent, 
arată ei, Vietnamul de Sud nu se 
deosebește de fel de un uriaș 
lagăr de concentrare, unde se 
chinuiesc 14 milioane oameni. Aici 
sînt batjocorite năzuințele legitime 
ale poporului, sînt supuși represi
unilor lucrătorii din domeniul ar
tei și literaturii. Scriitorii învinu
iesc de aceste acțiuni rușinoase, 
pe imperialiștii americani și clica 
lui Ngo Dinh Diem.

© Un colectiv al Institutului de 
Istorie al Academiei Poloneze de 
Științe lucrează de cîțiva ani, sub

celui de-al doilea război mon
dial". In curînd va apărea o parte 
a lucrării sub titlul „Catalogul 
presei poloneze clandestine în 
timpul ocupației“.

In legătură cu mișcarea de re
zistență poloneză se pregătește 
pentru tipar o lucrare despre or
ganizațiile ilegale poloneze în 
anii 1939—1945, precum și „Cro
nica mișcării de rezistență".

• Pentru a împiedica populari
zarea Rimelor care demască fas
cismul, în Italia, membrii organi
zației fasciste M.S.I. (Mișcarea so
cială italiană) recurg la acțiuni 
de provocare. La Neapole, șase 

conducerea profesorului Stanislaw tineri fasciști au pătruns în sala 
Ploski, la întocmirea unei ample unde rula filmul „Benito Mussolini“, 
lucrări „Istoria Poloniei In anii realizat de Purnas In colaborare

cu Rosselini, au lansat cîteva pe
tarde și au tras în aer cu gloanțe 
oarbe, avînd intenția evidentă de 
a provoca panică și de a între
rupe spectacolul. încercarea lor a 
eșuat însă. Publicul a rămas în 
sală pînă la stârșitul filmului, ex- 
primîndu-și ostiliiatea față de fas
ciști.

• în 1958, pe lîngă Institutul 
științific de cinematografie și artă 
fotografică din Sofia a fost creată 
o arhivă de fiime

Arhiva de filme 
o colecție foarte 
fondurile arhivei 
unele dintre cele 
ducții ale artei 
mondiale ca „Aii

a statului.
bulgară posedă 
interesantă. In 

se păstrează 
mai vechi pro- 
cinematografice 
Baba și cei 40

de hoți" (1898—1902), „Coliba Iui 
Moș Toma“ (1903) și altele, exem
plare valoroase de Ia începutu
rile cinematografiei bulgare etc.
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NEW YORK. Comisia pentru ener
gia atomică a anunțat la 24 februarie 
că în statul Nevada a fost efectuată 
a 18-a explozie nucleară subterană,

și abia apoi, „dacă aceste 
se vor bucura de succes“, 
cu participarea șefilor de

Mo- 
lume,

In august, la Montevideo

In capitala Bolivie!, La Paz, au avut loc

MOSCOVA. La 24 februarie în Piața 
Roșie din Moscova au avut loo fune
raliile Iui Boris Vannikov, unul din 
organizatorii de frunte ai industriei 
sovietice de apărare, de trei ori Erou 
al Muncii Socialiste. Urna cu cenușa 
defunctului a fost depusă în zidul 
Kremlinului. La mitingul de doliu au 
participat conducători ai partidului 
oomunist și ai guvernului sovietio.

„Cultura" din R.D,

N. S. Hrușciov și persoanele care 
l-au însoțit au vizitat cea mai mare 
întreprindere din oraș — fabrica de 
fibre sintetice.

Șeful guvernului sovietic a fost 
întîmpinat cu căldură de muncito
rii întreprinderii.

REDACȚIA ST ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteti*. TeL 17.80.10, 17.80.20. Abonamentele ae fac la oficlila poștale, factorii poștali *1 difuzor!! voluntari din Întreprinderi șl Instituții, Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

ecou international al

piesa „Citadela sfărfmată” de Horla 
Le vinesen.

noroc 
vana, 
tualul

Cu 
unele 
g'nile 
zarea

guvernului so

Crah iinanciar la Monaco : 
Banca de metale prețioase dă fali
ment, Scandal imobiliar : Con
siliul național al locuințelor (de 
tristă memorie) a delapidat 
120.000.000 de franci de la proiec
tata construcție a „administrației 
grădinii exotice“. Lovitură de 
stat : Rainier al treilea, prinț prin 
grația lui dumnezeu, suspendă 
constituția și parlamentul ales. Un 

Emile

puternice demonstrații 
de solidaritate cu lupta poporului cuban. In fotografie : Polițiștii încear
că să-i împrăștie pe manifestanți cu ajutorul gazelor lacrimogene.

re a trecutului, adaptată perfect 
la... necesitățile prezentului. Prin
țul nu numai că domnește, dar și 
guvernează. Puterea executivă 
este exercitată de un ministru de 
stat (șef al guvernului, numit de 
Franța) sub autoritatea prințului.

Tot el legiferează : inițiativa le
gilor este rezervată exclusiv prin
țului, care le propune unui con
siliu național ales de locuitorii 
statului (numai bărbații au drep
tul la vot). Prințul singur are drep
tul de a promulga legi și ordo
nanțe. Consiliul național, atunci 
cînd există, nu poate decît să-și 
prezinte dorințele sau propuneri 
de legi.

între Franța și

Poporul CuDci a întîmpinat cu recunoștință 
declarația guvernului sovietic

drapelul dinastiei Grimaldi, 

concentrat ai lumii 
capitaliste

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
TASS : Argumentele convingătoare 
formulate de N. S. Hrușciov în me
sajul adresat președintelui Kennedy 
în legătură cu participarea șefilor 
de guverne la începerea lucrărilor 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare și refuzul, practic nemo
tivat. al S.U.A. de a accepta a- 
ceastă propunere au pus presa ame
ricană într-o situație dificilă. Ea nu 
este în stare să explice clar po
porului american de ce Statele Uni
te refuză să participe la tratative 
și la căutarea unei soluții construc
tive pentru o problemă atît de ur-

lează principiile autodeterminării și 
neamestecului.

Popoarele Americii Latine nupot 
rămîne pasive și indiferente deoa
rece sînt violate independența lor 
națională, suveranitatea lor și drep
tul lor de a fi libere.

Față de această situație care im
plică primejdia unei noi agresiuni 
și mai periculoase, toate popoarele 
noastre trebuie să dea o ripostă 
unită și hotărîtă dușmanului co
mun. în acest scop, aducînd la în
deplinire hotărîrea conferinței care 
și-a încheiat recent lucrările, che
măm toate forțele patriotice din 
America Latină să participe la cea 
de-a doua Conferință a popoarelor, 
convocată la Montevideo la 26 au
gust 1962, pentru a apăra drepturile 
noastre fundamentale împotriva a- 
tentatelor asupritorilor”,

VARȘOVIA. La 24 februarie s-au 
deschis la Varșovia lucrările Con
gresului Uniunii Tineretului Sătesc 
din Polonia, Ia care participă 750 de 
delegați, reprezentînd 620,000 de 
membri ai Uniunii. La Congres asis
tă o delegație a F.M.T.D, 
zentanți ai organizațiilor 
din 11 țări, 
R.P. Romînă, 
gară, R. D. 
slovacă,

Wladyslaw 
tar al C.C. 
ouvîntare de salut.

și repre- 
de tineret 

printre care U.E.S.S., 
R.P. Bulgaria, R.P, Un- 
Germană, R. S. Ceho-

Intre Franța și micul principat Monaco a izbucnit un conflict. 
Prințul Rainier al III-lea a cerut rechemarea d-lui Pelletier, secretarul 
de stat, al Monaco-ului. (Potrivit acordului din 1918:, Franța numește 
în acest principat secretarul de stat, cu funcții asemănătoare șefului 
puterii executive). Din informațiile apărute în presa occidentală, con
flictul are la bază o serie de speculații bancare ce au urmat după 
crahul din 1955 al Băncii metalelor prețioase din Monaco, speculații 
în care sint implicate interesele unor mari firme franceze.

Dedesubturile acestui conflict sînt dezvăluite în ancheta publi
cată de ziarul „L’Humanité Dimanche“, sub semnătura lui Maurice 
Maurel.

subliniază, că
S. Hrușciov pri-

Scrisoarea trimisă ziarului „The Times“

vind participarea șefilor de guver
ne la lucrările Comitetului celor 
18 pentru dezarmare, este îndrep
tată spre soluționarea cit mai grab
nică a'problemei dezarmării.

Jivkov stă de vorbă cu alegătorii 
și adresează prin radio un căl
duros salut tuturor alegătorilor 
din țară.

Pentru a ilustra însuflețirea și 
bucuria cu care oamenii muncii 
s-au prezentat la urne, arăt că 
potrivit datelor primite la comi
sia centrală electorală, pînă la 
ora 11, în regiunea Hascevo -Vo
taseră 92 la sută dintre 'alegă
tori, iar în regiunile Vidin, Vrața și 
Ruse— 90 la sută. La secțiile de 
votare nr. 62, 139 și 141 din ra
ionul Vasil Lewski din Sofia, la 

ora 11 votarea 
se încheiase.

După ce a 
votat, muncito
rul Liuben Ar
senov, pe care 

secția nr. 50 din 
a spus : „Votul 

fiecărui om al 
este dat pen-

noi concesii 
pătrunde în

Primul ministru al 
Iranului, AU Amini. în
treprinde un șir de vi
zite în Europa occiden
tală, cu scopul de a ob
ține noi ajutoare pen
tru redresarea econo
miei iraniene aflate în
tr-o situație falimenta
ră. După cum anunță 
agenția 
cadrul.. 1 
de presă 
la Bonn, 
clarat că 
să obțină 
800 milioane dolari din 
partea S.U.A., Marii 
Britanii, Canadei, Ita
liei, Franței, Germaniei 
occidentale și probabil 
și a țărilor scandinave". 
In aceeași zi au luat 
sfîrșit și tratativele sale 
cu cancelarul Adenauer. 
Comunicatul dat publi
cității după încheierea 
lor arată că; Germania resursele Iranului și 
occidentală este gata să întrețin • haosul econo- 
acorde Iranului „un a- mic.

KURSK 25 (Agerpres). — TASS, 
in drum srire Moscova venind de 
la Soci dințr-un concediu de odih- 
riă, N. S Hrușciov s-a oprit la 
Kursk. El a fost însoțit de preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R. Dmitri Poleanski.

Parcă mai frumoasă ca oricînd 
e Sofia în această dimineață 
însorită de iarnă. Mii de drapele 
flutură în bătaia vîntului și pre
tutindeni răsună cintecul. Încă 
din primele ore ale zilei, 
pe străzi domnește o atmo
sferă sărbătorească. Poporul mun
citor bulgar își dă votul candi- 
daților Frontului Patriei, cu con
vingerea de nestrămutat în vic
toria cauzei păcii și socialismului.

Oamenii muncii se prezintă în 
fața urnelor cu 
un bilanț de 
succese și rea
lizări în opera 
de construcție 
socialistă, pe 
calea înfăptuirii politicii Partidu
lui Comunist Bulgar.

Am vizitat în cursul zilei de 
duminică numeroase centre de 
votare și peste tot am -fost mar
torul unui puternic avint patrio
tic, demonstrind unitatea po
porului bulgar în jurul partidu
lui și guvernului.

Este ora 10,10. 
votare nr. 44 din 
Zaimov, sute de

gentă și importantă ca problema de
zarmării.

Ziarele de la Washington au or
ganizat ca la comandă un fel de 
complot al tăcerii în jurul mesaju
lui de răspuns al șefului guvernului 
sovietic.

Această poziție a presei din Was
hington nu poate fi calificată altfel 
decît ca o recunoaștere a slăbiciunii 
poziției S.U.A. Principalele ziare din 
Washington arată că Statele Unite 
continuă să se situeze pe vechile po
ziții — mai întîi tratative la nive
lul miniștrilor sau al funcționarilor 
sus-puși 
tratative 
tratative 
guverne.

Nu există nici un indiciu că Oc
cidentul își va schimba poziția, scrie 
M. Marder, comentatorul ziarului 
„Washington Post and Times He
rald“.

mic război : ministrul de stat 
Pelletier este demis.

De citeva luni principatul 
naco, cel mai mic stat din 
și-a făcut intrarea în actualitate 
și de data aceasta nu pentru a 
ni se relata amănunțit recepțiile 
somptuoase ale frumoasei prințe
se Grace, viața de toate zilele a 
odraslelor ei;..sau încurcăturile fa
miliare ale miliardarului Aristote 
Socrate Onassis, ale soției sale 
Tina sau ale prietenei sale Maria 
Callas...

Francezul mijlociu crede că 
cunoaște acest principat. Zia
rele bine informate l-au dezvă
luit secretele familiei princiare, 
toaletele prințesei Grace, destăinu
irile de alcov ale prințului Rai
nier. Francezii cunosc culoarea 
uniformelor împopoțonate ale ca
rabinierilor prințului, culoarea 
peștilor din muzeul oceanografie,

după venirea lui De Gaulle la 
putere, și-a asumat drepturi ab
solute.

Internaționala banului nu și-a a- 
runcat ancora la Monaco numai 
din simplă simpatie pentru dinas
tia familiei Grimaldi. Sentimentele 
acestor oameni, după cum se știe 
prea bine, sînt la nivelul portmo- 
neului. Motorul esențial al statului 
Monaco este fiscalitatea lui.

Datorită regimului fiscal, supușii 
statului Monaco și francezii do- 
miciliați aici de peste cinci ani, 
cei care vin din străinătate și 
companiile autorizate nu plătesc 
nici un fel de impozite (Această 
situație specială favorizează a- 
facerile marilor bănci și monopo
luri internaționale, care ocolesc 
pe această cale legile fiscale din 
propriile țări. Pentru aceasta, prin
țul din Monaco și camarila sa pri
mesc bacșișuri grase. — N.R.).

Cifra de afaceri globală a în
treprinderilor instalate în Monaco 
a crescut de la 15.000.634.000 franci 
vechi în 1951 pînă la 64.257.000.000 
în 1960. Adică o creștere de 310 
la sută... Paralel cu aceasta, tota
lul depozitelor de bani depuși în 
băncile stabilite în Monaco a 
crescut de la 35.800.000.000 de 
franci în 1960 la 50.600.000.000 pînă 
la data de 30 septembrie 1961.

în sfîrșit, pentru a arăta impor
tanta activitate financiară a Mo
naco-ului, trebuie precizat că a 
cincea parte din totalul ordinelor 
de bursă ce trec zilnic prin bursa 
din Paris sînt provenite din Mo
naco...

mai 
controlau coricesiiinile de jocuri 

și casele de tolerantă din 
dar în mod indirect și de 
guvern al Marii Britanii, 
siguranfă că vă reamintiți 
corespondente apărute in 
ziarului dv. referitoare la 
de avioane de luptă președin

telui Batista chiar și după ce guver
nul S.U.A. a oprit exportul de arme,

HAVANA 25 (Agerpres). — Șefii dele
gațiilor și secretariatul' Conferinfei po
poarelor Americii Care a avut loc re
cent la Havana au dat publicității o de
clarație în care cheamă forțele patrio
tice ale continentului american să orga
nizeze la 26 august 1962 la Montevideo, 
a doua conferință a popoarelor acestui 
continent.

După ce arată că imperialis
mul nord-american constituie pie
dica principală în calea dezvoltării 
independente a Americii Latine, de
clarația arată :

„Miniștrii Afacerilor Externe, întru
niți la cea de-a 8-a conferință ex
traordinară a Organizației ■ Statelor 
Americane, au adoptat rezoluția cu 
privire la excluderea Cubei din 
O.S.A. Această rezoluție este o în
călcare a Cartei O.N.U., transformă 
O.S.A. într-o unealtă politică șî vio-

HAVANA 25 (Agerpres). — La Hava
na a fost dat publicității răspunsul 
Cubei la declarația guvernului sovietic 
din 19 februarie. Declarația guvernului 
revoluționar cuban este semnată de 
primul ministru Fidel Castro.

Guvernul și poporul Cubei, se subli
niază în declarație, au întîmpinat cu 
mulțumiră și recunoștință declarația 
curajoasă și energică a guvernului 
Uniunii Sovietice. Declarația sovietică

este o contribuție extrem de prețioasă 
la cauza menținerii păcii și securității 
popoarelor, la cauza apărării moralei 
și normelor internaționale după care 
trebuie să se conducă statele în rela
țiile dintre ele.

In declarația guvernului cuban stnt 
demascate acțiunile agresive șl mane
vrele imperialismului american împo
triva Cubei,

„Reuter“ „în 
unei conferințe 

ținute vineri 
Amini a de- 
țara sa speră 
un ajutor de

frumusețea stranie- a plantelor din 
grădina exotică.

Dar Monaco nu este numai 
acest principat de operetă care 
defilează în sunetele muzicii lui 
Jacques Offenbach. Aceasta este 
numai o fațadă pentru turiștii care 
asistă la ora prînzului la specta
culoasa schimbare a gărzii, în fața 
palatului princiar, deasupra căruia 
fîlfîie

Un

La secția de 
Bd. general 
alegători își 

așteaptă rîndul la vot. In sediul 
acestei secții intră tovarășul To
dor- Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., însoțit de tovarășul 
Raiko Damianov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al.. Consiliu
lui de Miniștri. Răsună puternice 
aplauze, urale. Se aud lozinci : 
Trăiască victoria in alegeri a 
Frontului Patriei ! Trăiască prie
tenia frățeasca bulgaro-sovieticăț 
Trăiască unitatea de nezdrunci
nat a' puternicului lagăr socialist! 
După ce votează, tovarășul Todor

Vă reamintiți desigur pretextul near
gumentat dat de ministrul de Externe 
al Angliei în Camera Comunelor și 
anume că guvernul britanic nu știa de 
existența ■ unui război Civil în Cuba. 
Această declarație a fost făcută îna
inte ca Dr. Castro să intre în Ha
vana.

Acestea aparțin deja trecutului, 
înainte de a aproba politica Depar
tamentului de Stat, ar trebui să fim 
siguri dacă populația Cubei conside
ră regimul lui Fidel Castro ca despo
tic și nedrept.

Eu însă nu pot să nu-mi reamin
tesc de o dimineață la Santiago, pe 
atunci sub disciplina militară a pre
ședintelui Batista, cînd străzile erau 
pline de copii care nu s-au dus la 
școală în semn de protest pentru fap
tul că trei fete, dintre care cea mai 
mare în vîrsfă de 13 ani, au fost ră
pite în miez de noapte și deținute că 
ostatece în barăci militare pentru că 
tatăl lor a fugit în munți.

Este oare lipsit de rațiune ca eu și 
alții care au trecut în acea zi prin 
Santiago să fim îndurerați de ideea 
că măsurile pe care guvernul nu le-a 
aplicat față de președintele Batista ar 
putea să fie astăzi luate în conside
rare fa|ă de Dr. Castro I".

ATENA 25 (Agerpres). — Noul me
saj al lui N. S. Hrușciov adresat 
președintelui S.U.A., John Kennedy, 
în problema dezarmării se află în 
centrul atenției ziarelor grecești.

„Uniunea Sovietică declară : Să 
elaborăm un tratat cu privire la 
dezarmarea generală și totală sub 
cel mai sever control internațional 
și să înfăptuim prevederile acestui 
tratat pe etape. Uniunea Sovietică 
se pronunță pentru o poziție rea
listă in problemele dezarmării", ara
tă ziarul „Eleftheria", comentînd 
mesajul șefului 
vietic,

Ziarul „Avghi" 
propunerea lui N.

Monaco este în primul rind un 
concentrat extraordinar al lumii 
capitaliste, cu tot ceea ce poate 
însemna aceasta în etalare a bo
gățiilor și luxului, în acumulare 
a avuțiilor venite din toate colțu
rile lumii dominînd în bănci, în 
clădirile somptuoase, în Yachturi 
și palat și ținînd în mînă o arma
tă de oameni ai muncii și funcțio
nari care vin în fiecare zl în ma
rea lor majoritate să-și vîndă for
ța de muncă în uzine, ateliere și 
birouri. Acest concentrat capitalist 
se găsește sub regia binevoitoa
rei tutele a marii surori franceze Prințul domnește
și este condus de unul din regi- 
murile cele mal retrograde, căre neconiroiat
se mai mențin încă pe lume : un Regimul politic din Monaco este 
prinț de drept divin, oare, mal ales totodată o rămășiță șl o moșteni-

jutor" de 200 milioane 
mărci vest-germane.

După cum se vede 
actualii conducători ai 
Iranului nu au învățat 
nimic din experiența 
trecutului. „Ajutoare
le" permanente primite 
din partea Occidentului 
(numai în cadrul aju
torului american Ira
nul a primit în ultimii 
10 ani peste un miliard 
de dolari) n-au putut 
îmbunătăți cu nimic si
tuația țării. Economia 
ei continuă să se zbată 
în ghearele unei grave 
crize. Masele populare 
trăiesc în adîncă mi
zerie. Și. toate acestea 
pentru simplul fapt că 
angajarea la carul po
liticii agresive a S.U.A., 
participarea la CENTO, 
intensificarea militari
zării țării, secătuiesc 

Iranului

Bandele O.A.S. au făcut să explo
deze o bombă chiar lingă clădirea 
Ministerului de Externe din Paris. 
Bomba a fost plasată într-o camio
netă parcată în apropiere. O întrea
gă aripă a ministerului a lost zgu
duită de explozie. Fotografia, re
produsă din revista „Paris Match“, 
a fost luată imediat după atentat

Ziarul iranian „PEY- 
GHAME EMRUZ“ reco
mandă pe bună drepta
te primului ministru 
Amini să înțeleagă în 
cele din urmă Ggfi?'1' • 
torul puterilor clSr 
tale nu poate sjț. jriu 
problemele economice 
ale țării. Ca o conse
cință a acestui ajutor, 
scrie ziarul, dificultățile 
din Iran au sporit.

Amini însă aleargă 
mai departe după aju
torul Occidentului, ui- 
tînd că nici mărcile 
vest-germane, nici do
larii americani nu -pot 
constitui un leac pen
tru situația deplorabilă 
a Iranului de azi. Mai 
mult chiar, așa cum 
arată vizita sa la Bonn, 
capitalul vest-german a 
obținut 
pentru a 
Iran.

Cunoscutul scriitor englez Graham 
Greene, autorul cărții „Omul nostru 
din Havana", a trimis de curînd zia
rului „The Times" o scrisoare In care 
critică presiunile exercitate de S.U.A, 
asupra țărilor din N.A.T.O. pentru a 
le determina să ia măsuri economi
ce împotriva Cubei. Ei a scris printre 
altele :

„Sînt sigur că articolul dv. de azi 
în care ați criticat sugestiile S.U.A. ca 
țările N.A.T.O. să ajute la suprimarea 
regimului Castro în Cuba va fi bine 
primif în Brazilia și Argentina (nu mă 
refer la guverne) și în Europa de fofi 
cel care au cunoscut oarecum regi
mul răsturnat de Dr. Castro.

Statul polițist al președintelui Ba
tista, care a recurs, ca cea mai mare 
parte a statelor polițiste, la teroare, 
era sprijinit nu numai de guvernul a- 
merican al epocii și de fraticanfii cei 

influenți dg^la Las Vegas care 
de 

Ha-
ac-

Images et Son“ au fast astfel 
vîndute financiarului Floirat la 
valoarea lor nominală. Acesta a 
încheiat tîrgul pentru sima de 
1.500 milioane de franci, plătlbill 
în 15 ani.

Incepînd din 1955, acțiunile 
„Images et Son' au crescut de la 
10.000 la 76.000 de franci vechi.

Grosul acestor acțiuni a fost 
cumpărat de guvernul francez, 
care a și revîndut o parie din ele, 
pe piața pariziană, unor mari bo
gătași.

între timp, banca în cauză din 
Monaco și-a redresat afacerile și 
a dorit să-și răscumpere acțiunile 
vîndute. Prințul din Monaco i-a 
acordat imediat sprijin, pregătind 
o lege care anula vînzarea acțiu
nilor și prevedea înapoierea lor 
sub controlul fastului proprietar.

După cum arată în ancheta sa 
ziarul „L'Humanité Dimanche", Pa
risul a reacționat- cu promptitu
dine.

Presiunile exercitate de guver
nul francez asupra copilului a- 
dopt-iv Monaco au fost pe măsu
ra situației : amenințări de a tăia 
aprovizionarea cu apă, gaz și 
electricitate ; ordinul dat legiunii 
de jandarmerie de la Marsilia de 
a fi gata să execute o mișcare 
asupra Monaco-ului și chiar, nici 
mai mult nici mai puțin, decît a 
impune abdicarea lui Rainier.

Pelletier a iest însărcinat să-l 
cheme la ord-ine pe prințul Rai
nier. Acordurile existente între 
Franța și Monaco nu permit aces
tuia din urmă să dăuneze intere
selor economice . ale Franței. în
trevederea dintre prinț și minis
trul său à avut loc la trei dimi
neața. Lăsînd la o parte etiche
ta mondenă, prințul și ministrul 
și-au spus, pe față, tot felul de 
lucruri, care ar fi făcut să roșea
scă pînă și precupețeile din port. 
Prințul a fost totuși constrîns eă 
execute o retragere strategică... și 
o nouă ordonanță a sa abrogă 
ordonanța precedență. Rainier a 
fost deci nevoii să cedeze paeshi- 

76.000 de acțiuni ale Booietățil oilor Parisului.

Corespondentul special al ziaru
lui „Pravda“ la Londra I. Filippov 
relatează că „primul ministru Mac
millan cere insistent Statelor Unite 
să aibă o atitudine mai favorabilă 
față de propunerile primului minis
tru Hrușciov cu privire la convoca
rea conferinței la nivel înalt. în 
cercurile bine informate s-a aflat în 
seara de 23 februarie că Macmillan 
a vorbit la telefon prin firul secret 
transatlantic cu președintele Ken
nedy".

Comentînd ecourile din presa en
gleză Filippov scrie : „Influentul 
ziar „Guardian“, care și-a închinat 
articolul de fond mesajului lui N. S. 
Hrușciov, se pronunță în favoarea 
unui „compromis". „De ce să nu 
mergem la un „compromis“ întrea
bă ziarul. Răspunzînd la această 
întrebare ziarul scrie că șefii gu
vernelor „ar putea să se intîlnească 
înainte de începerea lucrărilor Co
mitetului pentru dezarmare".

...Consiliul național al locuințe
lor din Paris a investit aproxima
tiv 100 milioane într-o afacere 
imobiliară : administrația grădinii 
exotice, proiectul de construcție a 
unui uriaș imobil înalt de 60 m. 
Acest proiect a obținut în princi
piu o autorizație de construcție, 
semnată de ministrul de stat Emi
le Pelletier. Pe baza acestei auto-* 
rizații, societatea civilă imobiliară 
„administrația grădinii exotice" a 
obținut ipoteci în valoare de un mi
liard și jumătate franci vechi. Pe 
locul unde trebuia să se înalțe 
măreața clădire mai există și azi 
iarbă și măslini. Dobînzile n-au 
fost plătite de multă vreme. Cre
ditorii manifestă cele mai vii în
grijorări pentru soarta celor 1.500 
milioane...

în iulie 1955 banca metalelor 
prețioase în care prințul Rainier 
investise mai multe sute de mili
oane de franci și care era princi
palul creditor a dat faliment.

Principala avere a băncii- era 
constituită de acțiunile societății 
„Images et Son*. Aceasta era de 
fapt proprietara postului Tele-Eu- 
ropa nr. 1, Tele-Saar și Tele-Mon- 
te Carlo, posturi cotate printre 
cele măi Importante în Europa oc
cidentală, de pe urma cărora se 
realizează afaceri foarte rentabile.

RANGOON 25 (Agerpres). TASS. 
„Dezarmare", „Hrușciov se adre
sează din nou lui Kennedy", „Hruș
ciov propune o întîlnire la nivel 
înalt pentru a dezbate problema 
dezarmării“ — sub aceste titluri, 
ziarele birmaneze publică mesajul 
de răspuns adresat de N. S. Hruș
ciov lui Kennedy și Macmillan.

Comentînd poziția Occidentului 
în problema dezarmării, 
„Peoples Daily“ scrie :

Dacă conducătorii S.U.A. 
gliei au într-adevăr intenții 
te, dacă ei doresc cu adevărat pa
cea și dezarmarea, se arată în în
cheierea articolului, atunci ei tre
buie ca laolaltă cu ceilalți șefi de 
guverne să ia loc la masa confe
rinței celor 18 și să adopte propu
nerile primului ministru sovietic 
Hrușciov.

A doua Conferință a popo: 
continentului american

l-am întîlnit la 
strada Oboriște, 
meu, ca și al 
muncii bulgar, 
tru continua înflorire a patriei 
socialiste, pentru viitorul feri
cit al copiilor, pentru pace și 
socialism“. Aflînd că sînt ziarist 
romîn m-a rugat să transmit, din 
partea oamenilor muncii bulg 
salutul lor frățesc poporului . 
mîn. A

In tot cursul zilei, posturile de 
radio au transmis știri și repor- 

. taje descriind entuziasmul cu 
care a votat poporul bulgar. Cînd 
înserarea a cuprins Sofia, în 
imensa majoritate a circumscrip
țiilor electorale, toți alegătorii 
înscriși în liste votaseră.

Ziua de 25 februarie, ziua ale
gerii de deputați în Adunarea 
populară și sfaturile populare, 
precum și a alegerilor de jude
cători și asesori populari, a fost 
o zi de mare sărbătoare a între
gului popor bulgar.

I. MÄRGINEANU


