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ÎN VALEA JIULUI

LA SHRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ
Sfîrșit de săptămînă. ca a început cu o „o- 
...La Lupeni, sîmbătă fensivă“ pentru colecta- 

de rea fierului vechi (a- 
ceastă acțiune s-a des-

leri s-a terminal colectivi
zarea agriculturii și în raioa
nele Găești, Pitești și Muscel, 
din regiunea Argeș. Acum, în 
raionul Găești există 54 de 
gospodării colective în care 
32.878 familii lucrează lao
laltă 62.000 hectare; în ra
ionul Pitești, 24 G.A.C. cu 
12.736 familii și 22.024 hec
tare ; în raionul Muscel, 20 
G.A.C., cu 14.403 familii și 
21.507 ha.

La baza acestor succese 
stau rezultatele bune obți
nute de gospodăriile colec
tive, veniturile însemnate do- 
bîndite de colectiviști față 
de țăranii întovărășiți și cu 
gospodărie individuală. A- 
plicînd pe scară largă me
todele agrotehnice avan
sate, colectiviștii au obținut 
producții bune, cu mult mai 
mari decît țăranii întovără
șiți și cu gospodărie indivi
duală. La G.A.C. Jugureni și 
Mogoșani, raionul Găești, 
producția de grîu a fost de 
2.340 kg ți respectiv 2.200 
kg la ha, iar cea de porumb 
de 3,000 kg la ha ; la 
G.A.C. Văleni, raionul Pi
tești, de pe fiecare hectar 
cultivat cu grîu s-au cules 
cîte 2.000 kg. etc.

Succese însemnate au ob
ținut colectiviștii ți în dez
voltarea altor ramuri de pro
ducție ți îndeosebi în creș
terea animalelor. în gospo
dăriile colective din raionul 
Muscel încărcătura de ani
male la suta de hectare a 
ajuns în anul trecut la 34 
bovine ți 134 ovine, în cele 
din raionul Pitești la 27,5 
bovine etc. Colectiviștii din 
Boteni, raionul Muscel, au în 
proprietate obștească 480 
bovine, din care 210 vaci, 
1.282 oi cu lînă fină și semi- 
fină etc. Din cei un milion 
de lei realizați în anul tre
cut, 381.000 lei provin din 
vînzarea către stat a produ
selor animale.

Rezultate bune în sporirea 
producției, în dezvoltarea 
creșterii animalelor, a pomi- 
culfurii, viticulturii, legumi- 
culturii etc. s-au obținut în 
multe alte gospodării colec
tive. Aceasta a dat posibili
tatea colectiviștilor să valo
rifice către stat cantități tot 
mai mari de produse agri
cole și astfel să obțină veni
turi fot mai mari. La G.A.C. 
Topoloveni, raionul Găești, 
bunăoară, valoarea zilei- 
muncă a ajuns în anul tre
cut la 32 lei, iar la G.A.C. 
Boțești din același raion — 
30,35 lei ; colectiviștii din 
Căteasca, raionul Pitești, au 
primit pentru fiecare zi-mun_

că produse și bani în valoa
re, de 35 lei, iar cei din Vă
leni — 33 lei etc. Datorită 
cîșfigurilor însemnate obți
nute în gospodăriile colec
tive, în anul trecut 240 co
lectiviști din raionul Găești 
și-au construit case noi.

Pentru popularizarea a- 
cestor succese, comitetele 
raionale de partid au îndru
mat organizațiile de bază să 
folosească cele mai diferite 
forme ale muncii politice de 
masă și ale muncii culturale. 
Au fost organizate seri de 
calcul și vizite’ ale țăranilor 
întovărășiți și cu gospodărie 
individuală la gospodăriile 
colective fruntașe, s-au edi
tat broșuri, pliante, foi vo
lante și s-au prezentat fil
me care prezintă realizările 
ob(inute de gospodăriile co
lective, viafa nouă a colec
tiviștilor.

încheierea colectivizării 
agriculturii acestor raioane 
deschide largi perspective 
de dezvoltare a producției, 
de folosire mai rațională a 
pămîntului. Comitetele ra
ionale au și luat o serie de 
măsuri care să ducă la în
tărirea economică și organi
zatorică a gospodăriilor co
lective. Au fost formate co
lective de activiști de partid 
și specialiști care împreună 
cu colectiviștii studiază po
sibilitățile de dezvoltare a 
producției, ajută consiliile de 
conducere la întocmirea pla
nurilor de producție pe a- 
cesf an, la organizarea mun
cii pe brigăzi și echipe, la 
pregătirea temeinică a cam
paniei de primăvară.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii’’

și altele. 
Știubieni 
trecut în 

cîte 2.424 
3.300 kg.

Ieri, în fața a mii de ță
rani prezenți la mărea a- 
dunare populară din co
muna Vorniceni, s-a anun
țat că în. raionul Săveni, 
regiunea Suceava, s-a în
cheiat colectivizarea a- 
griculturii. Cele 56 gospo
dării colective din raion 
cuprind 28.008 familii cu 
81.803 ha. teren.

Temeiul hotărîrii între
gii țărănimi din raionul 
Săveni de a se alătura 
marii familii a colectiviști
lor stă în realizările an de 
an mai însemnate ale gos
podăriilor colective frun
tașe cum sînt cele din 
Știubieni, Vlăsinești, Mihă- 
lășeni, Ripiceni 
Colectiviștii din 
au obținut anul 
medie la hectar 
kg. grîu, peste
porumb boabe, peste 2.000 
kg. floarea-soarelui și 
25.500 kg. sfeclă de zahăr. 
Valoarea zilei-muncă în 
această gospodărie s-a 
ridicat în 1961 Ia 41,24 
lei. Gospodăriile colective 
și-au dezvoltat puternic 
sectorul zootehnic. Gospo
dăria colectivă din Vlăsi
nești, de pildă, are 563 
taurine, 2.000 de oi ș.a. 
Cea din Ripiceni, 407 tau
rine.

Anul trecut recoltele ob
ținute în gospodăriile co
lective din raion au fost 
cu 1.145 kg. porumb, 200 
kg. grîu, 500 kg. floarea- 
soarelui și 4.000 kg sfec
lă de zahăr mai mari de
cît în întovărășirile agri
cole. Veniturile realizate 
de colectiviștii din raion 
în 1961 se ridică la peste 
34.000.000 lei, iar valoarea 
medie a zilei-muncă în

gospodăriile colective 
fost de peste 30 lei. In ul
timii doi ani aproape 3.000 
de colectiviști și-au făcut 
case noi.

Succesele convingătoare 
obținute de gospodăriile 
colective au fost popu
larizate 
calcul, 
broșuri, 
ele au 
cuțiile 
om la om înșiși colecti
viștii, din rîndul cărora 
s-au format sute și mii de 
agitatori activi pentru 
transformarea socialistă a 
agriculturii, cum ar fi a- 
gitatorii Ana Aheorghiesei 
din Știubieni, Cruț Vasilg 
din Vlăsinești și mulți alții.

Largi perspective se 
deschid agriculturii raio
nului după terminarea co
lectivizării. Pe lingă măsu
rile ce se iau pentru rea
lizarea unor producții mari 
de grîu, porumb și al
te culturi, în acest an 
vor lua o mare dezvolta
re fermele de animale. Nu
mărul taurinelor va crește 
de peste 2 ori, al porci
nelor de peste 3 ori, iar 
numărul păsărilor va tre
ce de 100.000.

Organizațiile de partid și 
sfaturile populare ajută 
gospodăriile colective în 
organizarea muncii și pre
gătirea campaniei agrico
le de primăvară. In acest 
scop au fost formate co
lective alcătuite din ingi
neri agronomi, zootehnici, 
cadastrali și din contabili, 
care ajută consiliile de 
conducere ale gospodării
lor 
rea 
tie.

colective la întocmi- 
planurilor de prodvzc-

N. ȚUICU 
coresp. „Scînteii“

Iată un grup de țărani din comuna Vorniceni, raionul SăvenL cercetind, acum 
cîteva zile, tabelul cu numele familiilor care au depus cerere de inseriere în G.A.C.

Laboratorul de pregătire a materiei pentru însămînțarea streptomicinel, al Fa
bricii de antibiotice din Iași. Inginera Mina Magazin analizează împreună cu biologii 

Rodica Bostan și Viorica Formagiu și laboranta Dldina Seldl o probă de spori de 
streptomicină.

In sprijinul îndeplinirii 
angajamentelor

DEVA (coresp. „Scînteii"). — Co
lectivul de oțelari de la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara s-a anga
jat anul acesta, printre altele, să 
sporească cu 50 la sută producția 
de oțel pentru rulmenți și să îmbu
nătățească calitatea acestuia.

Conducerea combinatului a și luat 
o serie de măsuri în acest scop. Tur
narea oțelului pentru rulmenți, care 
se făcea înainte în lingotiere cu pro
fil pătrat, se face acum în lingo
tiere cu profil rotund. Aceasta per
mite decojirea rapidă a lingourilor 
pe strunguri universale obișnuite.

Măsuri eficiente au fost luate și 
la laminorul de 800 mm.,, unde se 
laminează oțelul pentru rulmenți. 
Au fost introduse 5 polizoare pentru 
curățirea barelor de impurități. 
Acestea și celelaîte 8 în curs de 
montare vor asigura pe lingă spori
rea productivității la curățat barele 
de oțel și îmbunătățirea simțitoare 
a calității și aspectului lor.

Expoziții 
cu produse 
alimentare
TIMIȘOARA (tri
misul „Scînteii'). 
— In orașul Ti
mișoara s-au des
chis două expo
ziții unde au 
fost prezentate 
și puse în vînza- 
re 70 din cele mai 
bune produse de 
cofetărie, fabrica
te în laboratoa
rele întreprinde
rii locale de co
fetării și răcori
toare.

Cumpărătorii au 
la dispoziție ca
iete pentru a-și 
consemna păre
rile asupra calită
ții produselor, 
pentru a facè 
propuneri și su
gestii în legătură 
cu activitatea 
cestui sector 
deservire.

a- 
de

Sesiune a cercurilor 
științifice studențești

altele —- în cadrul cărora 
prezentate referate și comu
nicări științifice.

Referatele au cuprins pro
bleme tehnice care interesea
ză uzinele de autocamioane, 
de tractoare, de rulmenți etc. 

La sfîrșitul sesiunii, lucră-, 
tehnologia și preîu- die studenților fruntași în 

munca de cercetare științifică 
au’ fost premiate.

BRAȘOV (coresp. „Scîn
teii"). — In zilele de 3 și 4 
martie a avut loc cea de-a 
8-a sesiune a cercurilor știin
țifice studențești de la Insti
tutul politehnic din Brașov. 
Lucrările s-au desfășurat pe 
secții — construcjii de ma
șini, auto, tractoare și ener
getică, i 
crarea la cald a metalelor, 
industrializarea lemnului și

sînt

DUMINICA LA
SPECTACOLE TEATRALE $1 FILME

PAȘCANI (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri la căminele culturale din satele 
raionului Pașcani s-a desfășurat o vie 
activitate cullural-artistică. Numeroa
se formații artistice au prezentat pro
grame inspirate din viața și munca 
colectiviștilor. Un colectiv al Teatru
lui Național „Vasile Alecsandri" din 
Iași, care a prezentat timp de zece 
zile spectacole cu piesele „Neamuri
le" și „Bădița de campanie", s-a aflat 
ieri în mijlocul țăranilor muncitori din 
comuna Brăiești.

Au susținut programe artistice reu- 
' șite în cuprinsul raionului corul și or

chestra atelierelor de reparat material 
ulant din Pașcani, corul, echipa de 

teatru și brigada de agitație ale Ca
sei raionale de cultură, precum și e- 
chipele multor cămine culturale.

La cele 27 cămine culturale cu in
stalații de cinematograf, precum și în 
satele Băiceni, Sirețel, Bursuc Deal și 
altele pe unde au trecut caravanele 
cinematografice a rulat, pe lingă alte 
filme, documentarul „Viață nouă în 
regiunea Iași". în care sînt redate as
pecte din activitatea și dezvoltarea 
gospodăriilor colective fruntașe.

INTILNIRI CU COLECTIVIȘTII

vizitat ieri dimineața gospodăriile co
lective milionare ‘din Țibucani, Davi- 
deni, Păstrăveni, Urecheni, ca să afle 
cît mai concret cum se muncește în 
gospodăria colectivă, cum și-au orga
nizat munca colectiviștii, ce producții 
au realizat pe ogoarele înfrățite.

Țăranii muncitori din Tămășeni au 
primit vizita unui numeros grup de 
colectiviști din Roșiori, care le-au 
vorbit despre viața în gospodăria co
lectivă.

LA SFAT CU BRIGADA ȘTIINȚIFICĂ

brigada științifică a Casei raionale 'de 
cultură din Negrești. lnvitindu-i pe 
țărani la o „călătorie imaginară pe 
harta patriei", brigada științifică a fă
cut o scurtă prezentare a regiunilor 
din țară și a raioanelor din regiunea 
Maramureș în care s-a terminat pro
cesul de colectivizare a agriculturii. 
Răspunzînd apoi la numeroasele în
trebări ale sătenilor, membrii brigă
zii au vorbit despre superioritatea 
gospodăriei colective. De asemenea, 
s-a explicat țăranilor cum se face re
tribuția muncii în gospodăria colecti
vă, s-au dat lămuriri privitoare la fo
losirea îngrășămintelor chimice și a 
amendamentelor calcaroase în vede
rea sporirii fertilității solului.

Curs de pregătire 
președinților din noile 
gospodării colective

SATU MARE (coresp. „Scînteii“). 
— La Casa Agronomului din Pe
tin, raionul Satu Mare, este în curs 
școlarizarea a 50 de președinți din 
gospodăriile colective nou înfiin
țate în raioanele Cehul Silvaniei, 
Șomcuta Mare. Cursurile de pregă
tire vor dura 10 zile. Lecțiile sînt 
urmate de aplicații practice.

Artiști amatori pe scenă
LUGOJ (coresp. „Scînteii“). — In 

orașul Lugoj, cercul de teatru al 
artiștilor amatori de la casa raio
nală de cultură, laureat al celui 
de-al II-lea festi
val bienal „I. L. : 
Caragiale“, pre
zintă spectacole 
care se bucură 
de un deosebit 
succes. ’

Zilele trecute 
a fost organiza
tă „Săptămînă 
teatrului lugo
jean'. Cu acest 
prilej, artiștii a- 
matoii au susți
nut spectacole 
cu piesele: „Po
vestea unei iu.

„Nild",
Scurtă convor-

mi-
un
al-

a fost încununată 
„seara minerilor frun
tași din sectorul IV B“. fășurat și la Lupeni). 
S-au cunoscut cu acest 
prilej familii, s-au legat 
prietenii, s-a dansat. A proape 20 de tone, 
doua zi, duminică, la 
club pe mineri i-au aș
teptat mesele de șah. și neață de basme pentru 
ping-pong, biliardul, sa- copiii minerilor, un con- 
la de lectură, unde s-a curs de șah și repetiții 

~ la „Omul cu mîrțoaga“.
Seara, concursul literar '■ 
cu tema „Cunoașteți 
care sînt eroii?“ s-a îm- , 
pletit cu „duminica ti- ; 
neretului“. Au pârtiei- 
pat peste 200 tineri. La : 
Institutul de mine din ' 
Petroșeni, sîmbătă și 
duminică s-a desfășurat 
o sesiune științifică. Au 
fost prezentate 29 comu
nicări științifice întoc- : 
mite de 80 studenți pe ; 
diferite teme legate de ; 
explorarea și extracția I 
cărbunelui și minereu- i 
rilor, mecanizarea și ' 
automatizarea în subte- ' 
ran etc. La sesiune au 
participat și mulți mi
neri fruntași, maiștri, 
ingineri și tehnicieni.

...Nici pe departe, în- 
tr-un spațiu restrîns, nu 
pot fi cuprinse toate 
manifestările cultural- 
artistice înregistrate la 
sfîrșit de săptămînă în 
Valea Jiului. Să nu 
omitem însă faptul că la 
cele 10 cinematografe 
au vizionat filme peste 
10.000 de mineri, cu fa
miliile lor.. Au mai fost, 
și alte spectacole, con
certe. s-au făcut și alte 
excursii ; la dispozi
ția celor din Valea 
Jiului au stat 200.000 de 
volume din rafturile ce
lor 17 biblioteci.

Minerii nu mai sînt 
ca în trecut, după o săp
tămînă de trudă în 
adîncuri, prizonierii u- 
nei duminici de lînce- 
zeală,. Odihna activă, 
reconfortantă, de la sfîr
șitul unei săptămâni de 
muncă le împrospătează 
forțele.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii’’

Peste 150 tineri mineri 
au strîns din abataje a-

La „suprafață“, clu
bul a găzduit o dimi-

copiii minerilor, un con-

biri",
«»'
bire", „Un 
lion pentru 
surîs" și

DE PESTE HOTARE
OPINIA PUBLICA MONDIALĂ con

damnă cu asprime hotărîrea gu
vernului S.U.Ä. de a relua expe
riențele nucleare în atmosferă. In 
numeroase țări au avut loc mani
festații de protest. (Amănunte în 
pag. IV-a).

LA MOSCOVA s-a înapoiat avio
nul sovietic „IL-18", care a transpor
tat alimente pentru locuitorii din 
Republica Africa Centrală, care au 
avut de suferit de pe urma inunda
țiilor. Maurice Dejean, ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Africa Centrală, și-a exprimat recu
noștința fierbinte față de Prezidiul 
Sovietului Suprem, de guvernul 
U.R.S.S. și față de întregul popor 
sovietic pentru ajutorul acordat.

GRIMOND, liderul Partidului libe
ral britanic, luînd cuvîntul la Lon
dra, a subliniat că dacă guvernul 
englez ar renunța la politica de 
înarmare nucleară a Angliei, aceas
ta ar îmbunătăți considerabil si
tuația economică a țării.

MEMBRII CONGRESULUI AMERI
CAN nu au izbutit să-i convingă pe 
parlamentarii canadieni că Canada 
ar trebui să rupă relațiile comer
ciale cu Cuba, se spune în infor
mația transmisă de corespondentul 
agenției U.P.I., cu privire la cea 
de-a șasea sesiune a grupului in
terparlamentar canadiano-american,

sesiune care și-a încheiat lucrările 
în capitala Canadei.

BÄNDELE FASCISTE DIN O.Ä.S. 
își continuă fărădelegile în Alge
ria. După cum relatează agenția 
France Presse, la 3 martie au explo
dat, în plin centrul orașului alge- 
rian Bône, două bombe care au 
ucis 18 persoane, rănind grav alte 35.

ROMAN (trimisul „Scînteii"). 
Țărani din sate ale raionului Roman 
s-au întîlnit ieri cu țărani colectiviști 
și activiști de partid. In fața a peste 
200 de țărani din satul Boanța, tov. 
A. Calimandric, secretar al comi
tetului regional de partid, a vorbit 
despre avantajele muncii în gospodă
ria colectivă. Gh. Tamaș, președintele 
gospodăriei colective din comuna Ne- 
gușeni, a povestit participanților la 
întîlnire despre succesele obținute de 
colectiviștii din Negușeni în dezvol
tarea producției agricole și creșterea 
bunăstării lor materiale.

Țărani muncitori din Săboanl au

făcut recenzia cărții „O 
viață de om", sau expo
ziția de pictură a artiș
tilor plastici amatori 
din Reșița. Peste 40 de 
mineri au plecat la ca
bana „Cîmpul lui Neag", 
iar un grup la fel de 
mare, spre vîrful Straja.

Se apropie cu pași re
vezi al Hl-lea concurs 
bienal de teatru „I. L. 
Caragiale“ și minerii 
din echipa de teatru și 
brigăzile artistice de a- 
gitație au ținut să mai 
repete încă odată.

Sabin Ghioancă, șeful 
unei brigăzi de mineri 
din cel mai mare aba
taj frontal al Văii Jiu
lui, a primit invitația 
fratelui său Ioan, tot șef 
de brigadă în sectorul 
III la Lupeni, să-i facă 
o vizită. Mulți minerise 
vizitează duminica, îm
preună cu familiile, se 
văd cu ortacii, cu prie
tenii, stau de vorbă.

Clubul minerilor din 
Petrila găzduiește odată 
pe săptămînă tradițio
nalul bal de sîmbătă 
seară. Sala este în
totdeauna plină. Pe- 
trilenii sînt mari ama
tori de muzică și de ba
let. O afirmație în spri
jinul căreia vin nume
roase fapte: audiții mu
zicale săptămînale, cerc 
de balet... Punerea în 
scenă a operetei „Silvia”, 
nu de către profesioniști, 
nu la o casă raională de 
cultură, ci de către mi
neri, care 6 zile pe săp
tămînă munqesc în aba
taje, vădește dragoste 
pentru muzică. Repeti
țiile promit un specta
col de calitate.

La Aninoasa, dumini-

Un nou magazin cu autoservire dat recent in folosință pe Calea 
Griviței, (Foto : M. Andreescu)

♦♦♦

Sortimente mai multe, 
dar și de calitate mai bună

BAIA MARE (coresp. „Scînteii").— 
Peste 200 de țăran! întovărășiți din 
comuna Călineștl, raionul Oaș, s-au 
întîlnit ieri la căminul cultural

In ziarul nostru de ieri am publicat știrea despre terminareaIn ziarul nostru de ieri am publicat știrea despre terminarea colectivizării In raionul Reghin, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară. In fotografie : Consiliul de conducere al gospodăriei colective din Aluniș, care 
a luat ființă acum cliva timp, Ia prima «a ședință de lucru.

la sută din muncitori au participat la cursurile de 
ridicare a calificării. Va trebui să depunem în conti
nuare eforturi pentru reducerea numărului de re
buturi, a deșeurilor, pentru reducerea consumului 
specific de materie primă și materiale. La unele 
produse, cum sînt țevile groase, se consumă multă 
materie primă, numărul deșeurilor este ridicat. Nu 
se urmăresc cum trebuie consumurile de materie 
primă, ceea ce favorizează pe alocuri proasta lor 
gospodărire. Printr-o

1 MCTIU corespondenții 
I voluntari
I JH ŒfflUIL J

Fabrica de mase plastice „București“ și-a în
ceput activitatea într-un atelier mic. în ultimii ani 
au fost construite și date in folosință 5 hale noi 
și un payilion administrativ. Toate secțiile fabricii 
au fost dotate cu mașini și utilaje moderne, auto
mate sau semiautomate. înzestrarea întreprinderii 
cu mașini și utilaje noi continuă și anul acesta. 
Fabricăm astăzi din mase plastice un mare număr 
de produse pentru industria constructoare de ma
șini, industria electrotehnică, construcții, industria 
farmaceutică, agriciiltură etc. Pentru industria chi
mică și farmaceutică, pro
ducem o seamă de butelii, 
flacoane, cutii, tuburi.

Anul acesta, gama sorti
mentelor pe care Ie avem 
de executat s-a lărgit mult. . 
Volumul producției globale 
al fabricii noastre va fi cu
circa 36 la sută mai mare față de anul trecut. Prin
tre sortimentele noi care urmează să le fabricăm 
sînt un mare număr de repere pentru : tractoare, 
autobuze, autocamioane, mașini electrice de spălat, 
frigidere etc. Tot anul acesta va fi mărit numărul 
de tuburi și fitinguri pentru instalațiile de scurgere 
care se folosesc în constriicții, vom produce cîteva 
tipuri de robineți din poliamide pentru instalațiile 
sanitare din locuințe.

Paralel cu lărgirea numărului de sortimente ne 
preocupăm să îmbunătățim continuu calitatea lor. 
Ne referim mai cu seamă Ia țevile pentru irigații 
în agricultură și la cele pentru construcții. Pe de 
altă parte, din cauza unei slabe legături între fa
brica noastră și beneficiari, am executat și unele 
cantități de țevi la dimensiuni nepotrivite, solici
tate mai puțin. în ultima vreme, în fabrică au fost 
aplicate măsuri menite să ridice calitatea produse
lor. Bunăoară, prin schimbarea rețetei de fabricație 
a țevilor pentru lucrări de hidroameliorații, obținem 
astăzi produse cu rezistență sporită. Controlul teh
nic de calitate a fost dotat cu diferite aparate pen
tru controlul presiunii la țevi și fitinguri. Peste to

redistribuire judicioasă a ma- << 
șinilor s-ar putea organiza >> 
mai bine producția în dife- « 
rite ateliere. Și aceasta ar y> 
înlesni o mai bună evidență >$ 
a consumurilor specifice. << 

Calitatea materiei prime
— policlorura de vinii, li- >> 
vrată de uzinele chimice << 

chimic Tîrnăveni — s-a im- \\ 
măsură suficientă. Unele can- <<

Turda și combinatul 
bunătățit, dar nu în 
tități de materie primă care ni se livrează continuă 
să aibă impurități, lucru care influențează negativ 
calitatea produselor finite.

Ne dăm cu toții seama de importanța pe care o 
are pentru economia noastră națională introduce
rea pe scară largă a maselor plastice în industrie, 
construcții, agricultură etc. Către sfîrșitul anului 
trecut, Comitetul orășenesc de partid București a 
organizat Ia fabrica noastră o consfătuire cu be
neficiarii privind avantajele introducerii maselor 
plastice. Cu acest prilej, am avut multe de învățat 
și noi, producătorii, și beneficiarii produselor noa
stre. Urmînd îndemnul partidului vom continua și 
de acum înainte să sporim numărul de sortimente 
de mase plastice și să îmbunătățim calitatea lor.

EMIL PASCAL, muncitor, EUGEN 
FOLEȘTEANU, muncitor, MĂRIA 
STROE, controlor tehnic de calitate, 
din postul de corespondenți volun
tari ai „Scînteii“ de la fabrica de 

mase plastice „București".
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funcționează un însemnat număr 
de școli. Aproape nu există sat mai 
m ire sau comună care să nu aibă 
<Xsi puțin o școală de opt ani în
zestrată cu tot ce esțe necesar. Pes
te 600 de învățători și profesori se 
oțupă de instruirea și de educarea 
tib.eretulut.

Raionul Titu face parte dintr-o 
regiune cu agricultura complet co
lectivizată. După terminarea școlii, 
mii de tineri vor îmbrățișa calea 
muncii productive, lărgind rîndurile 
colectiviștilor. Școala din sat este 
chemată, în primul rînd, să dea ele
vilor cunoștințe temeinice care să-i 
ajute în viață, în activitatea prac
tică, astfel încît să devină gospo
dari pricepuți ai avutului obștesc, 
militanți activi pentru înflorirea 
gospodăriilor agricole colective, oa
meni capabili să aplice cu price
pere metodele agrotehnicii înain
tate.

■Comitetul raional de partid în
drumă organizațiile de bază din 
școli să-și concentreze tot mai mult 
activitatea în direcția întăririi le
găturii studiului cu viața, a îmbo
gățirii conținutului muncii educa- 
tiv-culturale în rîndurile elevilor, 
să folosească în munca politică me
tode corespunzătoare specificului 
activității din școli. Totodată, ele 
au fost orientate să asigure buna 
desfășurare a studiului ideologic al 
cadrelor didactice, să atragă activ 
pe învățători și profesori la îmbu
nătățirea întregului proces instruc- 
tiv-educâtiv din școli. Ca urmare a 
sprijinului primit, ' organizațiile 
de partid din școli se preocu
pă să dezvolte în rîndurile elevi
lor dragostea și interesul pentru 
munca în agricultură. învățătorii și 
profesorii sînt îndrumați să acorde 
o atenție deosebită îmbunătățirii 
conținutului lecțiilor în direcția le
gării lor cîț mai strînse de prac
tică, de viața și problemele actuale 
ale satului colectivizat. La școlile 
medii din comuna Bolintin Vale; 
din Titu Gară, la Școala de 8 ani 
din Potlogi, organizațiile de partid 
au studiat și au dezbătut în adu
nări deschise metodele bune folosi
te de cadrele didactice în predarea 
lecțiilor de geografie, matemati
că, științe naturale etc., în strîn- 
să legătură cu practica. în lec
țiile de matematică, bunăoară, 
profesorul Marin Ghiță, membru de 
partid., de la Școala de 8 ani din

In hala de montaj-vagoane a uzi
nelor „Grivița Roșie" din Capitală. 
Echipa condusă de Ion Preda iu- 
crind la montarea unui vagon.

Potlogi, folosește cu bune rezultate 
la lecții o serie de date și exem
ple luate din gospodăria colectivă 
din comună. Elevii rezolvă diferite 
exerciții și probleme privitoare la 
calculul producției la hectar, al pro
ducției de lapte pe vacă furajată, 
fac măsurători de teren, obișnuin- 
du-se să folosească compasul, rigla, 
brazdometrul. La științe naturale și 
cunoștințe agricole, profesorii or
ganizează pentru elevi experiențe 
pe teren privind selecționarea se
mințelor, hibridarea, polenizarea 
artificială etc. Pe baza unor ase
menea metode, lecțiile devin mai 
accesibile și mai interesante, elevii 
obțin rezultate mai bune la învăță
tură, interesul lor pentru știința și 
practica agricolă sporește.

Organizațiile de partid din șco
lile noastre inițiază, totodată, dife
rite acțiuni educative care să-i a- 
propie pe elevi de viață, să le facă 
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Din experiența 
organizațiilor de partid
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cunoscute munca și realizările unor 
întreprinderi, gospodării colective, 
S.M.T.-uri. Cu sprijinul comuniști
lor, organizația U.T.M. din Școala 
medie Bolintin Vale a organizat 
vizite cu elevii din clasele mai mari 
la uzinele „Semănătoarea” din Ca
pitală, unde au urmărit procesul 
de producție al combinelor de recol
tat cereale despre care învață la orele 
de „studiul mașinilor". Elevii au vizi
tat și S.M.T. Ciorogîrla, unde li s-a 
vorbit despre rolul și foloasele me
canizării muncilor agricole, despre 
principiul de funcționare a motoru
lui, despre metodele folosite la re
parații, li s-au arătat piesele din 
care este alcătuit tractorul. Cu pri
lejul drumețiilor organizate în 
timpul vacanțelor, elevii au vizitat 
diferite obiective industriale noi și 
șantiere de construcții.

Organizațiile de partid și condu
cerile școlilor colaborează strîns cu 
organizațiile de partid din gospodă
riile colective, cu consiliile de con
ducere, cu colectiviștii. La Potlogi, 
Bolintin Deal și Bolintin Vale, pre
ședinții gospodăriilor colective, bri
gadierii și colectiviștii fruntași — 
mulți dintre ei fiind părinți ai ele
vilor — sînt' invitați să vorbească 
școlarilor despre realizările obținu
te de gospodăriile colective în dez
voltarea diferitelor ramuri de pro
ducție, despre planurile de viitor, 
perspectivele de dezvoltare a pro
ducției agricole etc. La rîndul lor, 
elevii îi vizitează pe colectiviști la 
crescătoriile de animale și de pă
sări, participă și ei la unele lucrări 
potrivit cu priceperea și puterea lor 
de muncă, primesc explicații despre 
planurile de producție, despre di
ferite metode de sporire a produc
ției la hectar. E de menționat că 
au fost invitați elevi și la împăr
țirea veniturilor în gospodăriile co
lective. La Florești, de pildă, pio
nierii au organizat o serbare cu a- 
cest prilej, i-au felicitat și au oferit 
flori colectiviștilor fruntași. Comi
tetul raional de partid socotește că 
asemenea acțiuni merită să fie 
extinse și la alte școli.

Comitetul raional îndrumă orga
nizațiile de partid să. studieze și să 
răspîndească în mod organizat ex
periența pedagogică înaintată din 
școlile raionului. Un colectiv de 
profesori și activiști de partid a 
studiat metodele folosite de cadrele 
didactice fruntașe și de organizații
le de partid din școli pentru edu
carea comunistă a elevilor. Metode
le educative folosite în munca po
litică, la lecțiile predate de cadre
le didactice, activitatea desfășurată 
de diriginți etc., s-au discutat în- 
tr-una din ședințele comitetului ra
ional de partid, iar concluziile tra
se au fost recomandate secretarilor 
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organizațiilor de bază din școli la 
o ședință de instructaj consacrată 
dezbaterii acestor probleme. Cu
noașterea experienței sintetizată în 
acest studiu a fost de un mare fo
los, mai ales pentru organizațiile de 
partid constituite recent. Despre 
sprijinul care trebuie acordat diri- 
ginților pentru ridicarea la un nivel 
mai înalt a muncii de educare co
munistă a tineretului s-a vorbit pe 
larg secretarilor organizațiilor de 
bază din școli și la alte ședințe lu
nare de instructaj care au loc la 
comitetul raional.

Instruirea științifică și practică 
a elevilor, dezvoltarea atașamentu
lui pentru munca productivă în 
agricultura socialistă se împletesc 
cu munca de educare patriotică și 
cetățenească a tineretului. în ca
drul manifestărilor cultural-educa
tive organizate în școlile raionului, 
activiști de partid și cadre didac
tice țin conferințe și expuneri des
pre trecutul de luptă revoluționară 
al partidului nostru, despre eroi ai 
clasei muncitoare. Elevii din nume
roase școli au vizitat Muzeul Dof- 
tana, Muzeul de istorie a partidului. 
O atenție deosebită acordă comu
niștii din școli îndrumării învăță- 
mîntului politic U.T.M., legării lui 
strînse de problemele actuale ale 
școlii, de dezvoltarea atitudinii con
știincioase față de învățătură. Or
ganizațiile U.T.M. au inițiat vizio
nări colective de filme și spectacole 
de televiziune, audiții colective 
ale unor emisiuni radiofonice con
sacrate tineretului, recenzii de 
cărți înfățișînd viața nouă a sa
tului, concursuri „Cine știe, cîști- 
gă”. în timpul liber, numeroși elevi 
activează în echipe artistice și spor
tive.

Trebuie adăugat însă că munca 
de îndrumare a organizațiilor de 
partid din școli iese prea puțin din 
cadrul ședințelor de instructaj, ceea 
ce îngustează, fără îndoială, cuprin
derea problemelor atît de complexe 
ale procesului instructiv-educativ 
din școli. Aceasta se datorește, în 
bună măsură, faptului că secretarii 
comitetului raional merg destul de 
puțin în școli, participă prea rar la 
adunările în care cadrele didactice, 
organizațiile de partid dezbat pro
blemele muncii de instruire și e- 
ducare a elevilor. Ne dăm seama că 
aceasta împiedică comitetul raional 
să îndrepte la timp atenția organi
zațiilor de partid spre înlăturarea 
unor deficiențe care persistă încă 
în unele școli. Ocupîndu-se în spe
cial de rezolvarea unor probleme 
administrative, unele organizații de 
bază din școli nu dau atenția cu
venită organizării unor manifestări 
cultural-educative diferențiate, în 
raport cu vîrsta diferitelor catego
rii de elevi, nu stimulează suficient 
inițiativa organizațiilor U.T.M. și de 
pionieri în direcția îmbogățirii acti
vității educative- și a folosirii unor 

. forme tinerești, atractive.
Munca politică-educativă desfășu

rată de organizațiile de partid din 
școlile raionului ' nostru contribuie 
la îmbunătățirea pregătirii elevilor ; 
a crescut conștiinciozitatea tinere
tului în îndeplinirea obligațiilor 
școlare și a sarcinilor obștești, in
teresul lor pentru munca în agri
cultură. După absolvirea școlii, nu
meroși elevi din raionul nostru 
s-au îndreptat spre școala profe
sională de mecanizatori agricoli din 
Titu, iar absolvenți ai școlilor me
dii urmează în prezent cursurile In
stitutului agronomic „N. Bălcescu” 
din Capitală.

Comitetul raional de partid, or
ganizațiile de bază din școlile noa
stre își vor orienta și pe viițor ac
tivitatea spre întărirea continuă a 
legăturii școlii cu viața, spre îm
bogățirea și perfecționarea întregii 
activități educative în rîndurile ti
neretului școlar.

ION RÎBU
secretar al Comitetului raional 

de partid Titu

...însumînd peste 200 apartamente 
au fost date în folosinjă reșifenilor 
în ultimele luni. Printre familiile care 
s-au mutat în case noi sînt și cele ale 
laminatorului Ion Palescu, strungarului 
luliu Zvecher, lăcătușului Ion Burilea- 
nu, electricianului Ștefan Bot etc.

Constantin lbraș, laborant).la

...muncitorilor și tehnicienilor, 
Atelierele de reparat material 
lant-Ploiești au luat ființă 21 cursuri. 
Organizate pe meserii și sectoare de 
muncă, acestea sînt frecventate de 
peste 400 muncitori și tehnicieni. Se 
predau cunoștințe de desen tehnic, 
organizarea producției, matematici, 
probleme economice etc. Lecțiile sînt 
predate de cei mai buni ingineri și 
tehnicieni din întreprinderea noastră. 
(De la Ionel Mirea, tehnician).

LĂ GOSPODĂRIA COLECTIVĂ
...„7 Noiembrie“ din comuna Miri- 

tiu, raionul Năsăud, pregătirile pentru 
campania de primăvară au fost termi
nate. Colectiviștii au transportat la 
cîmp 1000 tone gunoi de grajd, pe 
care-l împrăștie pe terenul destinat 
culturilor de primăvară. Totodată ei 
au săpat 2.000 gropi pentru pomi și 
au curățat peste 90 hectare pășune. 
(De la Dumitru Bulz, tehnician vete
rinar).

UN COMPLEX COMERCIAL

CALIFICĂRII

OPT BLOCURI NOI 
DE LOCUINȚE

PENTRU RIDICAREA

ilarmonicăFestival Brahms
Un grup de dansatori din An

samblul de cîntece și dansuri 
al Sfatului popular al regiunii 
Maramureș.

(Foto : Agerpres)
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ÎNCEPUT DE MARTIE
După cum se anunță în pagina 

intîia a ziarului de astăzi, s-a 
încheiat colectivizarea în mai 
multe raioane ale regiunii Ar
geș. Publicăm mai jos o cores
pondență primită puțin timp 
înainte de colectivizare din ra
ioanele Găești și Muscel.

e aflăm la Petrești (raionul 
Găești). Zăpada s-a topit de

cîteva zile, bate primăvara la ușă.
Nu prea e loc în casa Iul Gheor

ghe Surdu, dar gazda e pri
mitoare. E un bărbat scund, și 
el foarte tînăr, și de cînd am intrat 
tot mută dintr-un buzunar în altul 
al vestei o hîrtie albă, împăturită 

' cu grijă în patru. Soarbe din ochi 
în deosebi pe unul dintre oaspeți. 
Omul poartă o splendidă căciulă 
btumărie, cu mo(ul lăsat oltenește 
pe ceafă, o scurtă de dimie îmblă
nită, descheiată și lăsînd să se 
vadă un pulover de lînă albă, îm
pletit de o mînă Iscusită. E încălțat 
cu cizme ușoare, strînse pe pulpă, 
iar pantalonii albaștri. de stofă 
bună, făcut! anume pentru cizmă, 
stau pe el ca turnați.

— Da, zice omul, continuînd o 
discuție începută mai înainte, eu 
sînt colectivist vechi. La noi, la Co
coni, gospodăria s-a înființat din 
50. Se și cunoaște. Despre mine, 
cum mă vezi — și întinde mîinile, 
mîndru, pe bună dreptate, de îm
brăcămintea sa și de mănușile de 
piele îmblănite pe care le ține strîns 
în palma stîngă Mi-am făcut o 
casă, tovarășe, că asta a dumitale, 
nu te supăra, intră de vreo trei- 
patru ori în ea și tot mai rămîne 
loc. Mi-am cumpărat radio, cu 
grija hainelor și a mîncării nu 
mă mai încurc de multă vre
me. Așa trăiesc colectiviștii noș

tri. Femeia mea, zice el apoi, adie- 
sîndu-se acum soției lui Surdu, nu-șl 
mal afumă ochii la plită. Avem un 
aragaz, pe cinste.

— Da' copil aveți ? întrebă fe
meia, ridicîndu-se din fața plitei.

— Ca dumneavoastră, cu unul 
mai puțin, adică doi. A făcut însă 
gospodăria colectivă grădiniță, îi 
duce nevasta dimineața și-i ia sea
ra înapoi. Apoi ce cîntece, ce jocuri, 
învață copiii ăștia 1 Să fi mîncat eu 
în copilăria mea ca ei, ajungeam 
zdravăn nu glumă. Seara, mai pe 
la un film, mai pe la cămin, ca 
omul gospodar. Ai ce vedea dacă 
vii odată la noi, la Coconi.

— Păi, sînteți cam boieri, dum
neavoastră, după cum văd eu, zice 
Gheorghe Surdu.

— Sîntem, răspunde colectivistul, 
P9 nume Vasile Marinescu. Sîntem, 
că destul am fost si slugi. Ne zicea 
nouă Coconi, dar la sărăcie nu ne 
întrecea nimeni acum vreo 13—14 
ani.

— Slugi am fost și noi, zice 
gazda. Pe mine m-a luat de mic 
un chiabur, zicea că mă face copi
lul lui. Și uite-așa i-am muncit de 
copil, ca va! de capul meu, cu vi
tele, cu caii, la cîmp, în curte, nu
mai sufletul meu știe cîte-am în
durat.

— Și te-a înzestrat? întreabă co
lectivistul.

— Cum să nu, zice gazda, m-a 
înzestrat. Dacă ai văzut dumneata 
un franc de la el, am văzut și eu. 
Dar că i-am fost slugă tot se cu
noaște și o să se cunoască toată 
viața. N-ai decît să te uiți la frun
tea mea.

Omul scoate căciula din cap și 
în partea de sus a frunții ne arată 
urma adîncă a unei teșituri, ca o 
copită de cal.

— Cu asta m-am ales, cu copita 
calului în frunte.

— După cum văd eu, zice colec
tivistul, viața noastră se cam potri
vește, pînă la un loc. Dar, de la 
locul ăsta încolo, stă în puterea 
dumitale s-o faci să semene cu a 
mea.

— Stă, și-am s-o fac.
— Atunci ? întreabă colectivistul.
— Atunci, am făout și eu ce-ați 

făcut dumneavoastră. Și scoate din 
buzunarul vestei hîrtia împăturită 
în patru, o desface și o arată :

Tovarășe Președinte,
Subsemnatul Gheorghe Surdu, 

din comuna Petrești, raionul Gă
ești, vă rog să mă înscrieți în 
gospodăria colectivă pe mine și 
pe soția mea. Venim cu brațele 
noastre, patru, un cal, o căruță 
și cu pămîntul...

— Și să știți, îi spune el colecti
vistului, cînd o să mai veniji la 
mine, o să mă găsiți în altă casă. 
Așa e, femeie ?

— Așa-i, întărește ea.
a Topoloveni (raionul Găești), 
în sala căminului cultural :

întîlnire între colectiviști și țărani 
întovărășiți sau cu gospodărie in
dividuală.

Larma se potolește și la masa 
prezidiului vine, făcîndu-și loc prin
tre oameni, o femeie. Elena Paloș 
se numește.

— Ce eram înainte, cu ani în 
urmă, mulți dintre dumneavoastră 
știți, începe ea — slugi pe la alde 
Badea Ionescu. Munceam pînă 
noaptea tîrziu șl trăiam ca vai de 
noi. Ce mai, curgeau petecele. Cum 
tiăim astăzi ? Muncesc cu omul în 
gospodăria colectivă din TopolovenL 
Eu, la ferma de porci, ca îngrijitoare, 
el, la cîmp. De cînd sintern colecti-

...s-a dat recent în folosință în 
noul cartier muncitoresc din Mediaș. 
Locuitorii blocurilor au acum la în- 
demînă un magazin alimentar, un 
centru de pline și unul de carne, o 
unitate de legume și fructe, un punct 
farmaceutic și un bufet. Tot recent, 
în piața Republicii s-a deschis un 
magazin „Ferometal" avînd raioane 
de fierărie, articole fehnico-sanitare 
și auto-moto. (De la Alexandru Sei- 
ceanu, 
popular

vicepreședinte al sfatului 
orășenesc).

195.000 LEI
suma acordată de la începu

tul anului pînă în prezent de către 
secția sănătate și prevederi sociale a 
Sfatului popular raional Huși ca aju
tor familial de stat. în aceeași peri
oadă șase colectiviste, care au născut 
niai mulți copii, au primit premiul unic 
de stat. Printre ele Se numără Aurica 
V. Jalbă din satul Roșiori, Cristina C. 
Isac din Vetrișoara, Valeria D. Ionescu 
din Brădicești și altele. (De la luju 
Schaffer, funcționar),

DIN INIȚIATIVĂ

...este

? ...Statului popular raional Segarcea,
> la sediul gospodăriei de stat Piscu
> Sadovei
1.18 lecții cu apicultorii din gospodă- 

de
> Timp de două săptămîni,
> curșanți își vor completa cunoștințele
< în legătură cu creșterea albinelor și
< vor face< mai multe ore de practică 
? la Stupina gospodăriei. (De la Gheor-
> ghe Neacșu, colectivist).

ä fost organizat un' ciclu de

sfat și colective din raion, 
cei 40 de

Spectacole in pregătire
Teatrul de Operă și Balet al R. P. 

Romîne va mai prezenta pînă la 
sfîrșitul acestei stagiuni următoare
le premiere : „Cavalerul Rozelor“, 
operă de Richard Strauss, șt „Lo
godnă la mînăstire”, operă de Ser- 
ghei Prokofiev.

La Teatrul „Lucia Sturdza-Bu- 
landra" se află în repetiții avansa
te piesele : „Costache și viața inte
rioară“ de Paul Everac, „Camera 
fierbinte" de Al. I. Stefănescu. De 
asemenea, este în pregătire piesa 
„Cezar și Cleopatra“ de G. B. Shaw.

Au intrat în repetiție la Teatrul 
pentru tineret și copii piesele : „De 
n-ar fi iubirile" de Dorel Dorian și 
un spectacol pentru copii — „Sa
lut voios" de Eduard Jurist și Ton 
Mustață.

în colecția „în jurul lumii", Edi
tura Tineretului a publicat cartea 
„America văzută de 
Alexandra Sidorovici 
can.

aproape“ de 
și Silviu Bru-

★

Editura militară a 
lecție intitulată 
Primul număr al colecției cuprinde 
„Povestiri din război“ de Mihail 
Sadoveanu. Printre volumele care 
vor apare în continuare se află 
„Pămîntul zimbrului" de Eusebiu 
Camilar, „Scrisoarea“ de Ion Gre- 
cea și altele.

scos noua co- 
„Cartea ostașului".

Premiere cinematografice
Săptămîna aceasta rulează pe e- 

cranele cinematografelor patru fil
me în premieră :

„Povestea căluțului cocoșat"
un film-balet, produs de studioul 
central de filme documentare din 
Moscova. Apare printre interpreți 
și cunoscuta balerină sovietică 
Maia Plisețkaia.

viști ne-am făcut casă nouă cu două 
camere și cămară. Ascultăm difuzo
rul, ne-am cumpărat mobilă nouă, 
ne-am făcut șl o bucătărie de vară, 
înainte ne înveleam cu un preș, 
acum avem două plăpumi. Acestea 
pînă acum, fiindcă-n anul '62 vrem 
să tragem lumină electrică și să 
cumpărăm un aparat de radio, iar 
eu am să-mi iau neapărat un ara
gaz. Asta a însemnat pentru mine 
gospodăria colectivă. Altceva, ce să 
mai spun ?

Drept răspuns, izbucnesc aplau
zele.

„Tot aurul din lume" este o co
medie satirică la adresa reclamei 
și publicității burgheze, realizată 
de studiourile franco-italiene după 
un scenariu și în regia lui René 
Clair.

„Drum bun, autobuzule" — o co
medie a studiourilor maghiaie a 
cărei acțiune se petrece la uzinele 
de autobuze „Ikarus“.

„Rosita“, film argentinian care, 
pornind de Ia o poveste de dra
goste, surprinde unele aspecte ale 
vieții țărănimii în capitalism.

Activitatea maestrului George 
Georgescu este bogată în această 
stagiune și marchează multe 
din evenimentele ei. Recent, după 
concertele alături de David Oistrah, 
a urmat un iestival Ceaikovski la 
pupitrul orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii. O interpretare stră
lucită a simfoniei a Vl-a „Patetica" 
a subliniat calitățile extraordinare 
ale acestei opere monumentale, că
reia numai marii șeii de orchestră 
reușesc să-i redea într-un mod au
tentic sentimentul arzător, vitalita
tea, patosul tragic.

Și cu simfonia a II-a de Brahms 
se întîmplă un fenomen asemănător; 
ea reprezintă în opera autorului un 
mod de expresie oarecum izolat, 
fiind cea mal lirică dintre simfo
niile sale, degajînd o atmosferă 
pastorală care, deși nu continuă, se 
constituie ca element principal al 
conținutului emoțional. A desluși în 
acest fond o diversitate de dispo
ziții sufletești, fără a pierde din ve
dere caracteristica principală, este 
o virtute pe care o aflăm tot la șefii 
de orchestră cu vastă experiență. 
George Georgescu, interpret renu
mit al muzicii lui Brahms, așează 
lucrarea — prin concepția generală 
a interpretării — la locul particu
lar pe care îl deține în creația 
compozitorului.

Desigur, aceasta nu înseamnă că 
în simfonie — 6a și în interpretare 
— nu au fost desfășurări de energie 
tumultuoasă, acele elanuri sonore 
masive, atît de specifice modului în 
care compozitorul exjprimă o sănă
tate morală robustă. Dar acestea 
sînt doar elemente’; de contrast (pre
zente îndeosebi în partea întîia și 
în final) care nu alterează reveni
rile permanente ale tonului liric, 
blîndețea melodiilor visătoare, ce 
par înrudite, deși în fapt doar în 
prima mișcare există o legătură 
mai precisă între ele.

Intr-o dispoziție creatoare ■deose
bită, dirijorul a urmărit curgerea 
continuă a acestor melodii, nuanțele 
lor, din care se conturează tabloul 
colorat și luminos al simfoniei. In 
același timp, el a sugerat intensi
tatea valului trecător de durere 
care, în partea a II-a, întrerupe re
veria, și a imprimat finalului vigoa
rea accentelor sale de jubilație. în
suflețită de dirijor, orchestra Filar
monica „George Enescu“ s-a dove
dit un organism deosebit de sensi
bil și muzical ; solo-urile instrumen
tale au transmis poezia temelor 
brahmsiene, iar ansamblul a avut

o lăudabilă receptivitate și pre
cizie.

„Festivalul Brahms" a mai cuprins 
ultima lucrare simfonică a compozi
torului, Dublul concert pentru vioară, 
violoncel și orchestră. Succes con
stant al interpreților Ștefan Gheor
ghiu și Radu Aldulescu, concertul 
este, în felul său, o luciare aparte 
în literatura genului. Aceasta nu 
numai pentru că rolurile soliștilor și 
ale ansamblului simfonic sînt egale 
în însemnătate ; s-ar spune că li
bertatea și caracterul improvizato- 
ric al întregului ne pune în fața 
unei ample balade. Interpreții au 
reliefat- cu o preocupare specială 
caracterul epic, bogăția excepționa
lă a invenției melodice, virtuozita
tea strălucită, dar niciodată lipsită 
de căldură.

încheiem rîndurile acestea subli
niind cît de îmbucurătoare este în 
programele stagiunii prezența festi- 
valelor dedicate marilor figuri ale 
muzicii universale; rolul educativ al 
acestor festivaluri se completează 
armonios cu posibilitățile pe care le 
oferă unor valoroase creații inter
pretative.

ADA BRUMARU

Concertele
sàptàmînii
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LUNI 5 MARTIE • Tinerețea ne e 
dragă — orele 9,00 — I • Concert de 
muzică corală clasică — orele 10,08 — I
• Fragmente din opera „Dracul și fata“ 
de Dvorak — orele 11,03 — Ie Din opera 
lui N. Gogol — orele 12,15 — Ie Concert 
nr. 5 pentru vioară și orchestră de 
Mozart — orele 12,30 — I • Lucrări de 
compozitori preclasici — orele 13,22 — II
• Muzică din operetele compozitorilor 
romîni — orele 14,03 — II • Muzică 
populară din diferite regiuni ale țării — 
orele 15,00 — II o Vorbește Moscova — 
orele 16,30 — II • Orchestre de mando-

dinline — orele 17,15 — I • Fragmente 
concertul orchestrei de cameră a medi
cilor — orele 18,00 — I • Cîntă pianistul 
Nicolae Brînduș — orele 18,39 — II
• Program interpretat de corul Filar
monicii de stat „George Enescu“ — 
orele 19,00 — II • Ghid muzical — orele 
19,40 — II • Din valsurile celebre — 
orele 20,20 — II • Tribuna radio — orele 
20,50 — I • George Enescu — interpret 
— orele 21,15 — II • Melodii populare — 
orele 22,00 — II • Fragmente din opera 
„Porgy șl Bess" de Gershwin — orele

I • Miercuri 7 martie, la orele { 
j 20, va avea loc în Sala mică a j 
( Palatului R. P, Romîne un concert ) 
f de muzică de cameră închinat Zi- { 
} lei Pemeii., Programul, cuprinzînd j 
( lucrări scrise de iemei compozi- 1 
( toare, va fi susținut de interpre- ] 
I tele Emilia Petrescu, Martha Kes- j 
( sler, Hilda Jerea, Rodica Șutzu, j 
I Liana Șerbescu, Victoria Roman și ] 
}- ixn cvartet de iemei.

I • Concertul simfonic al orches- j 
} trei simfonice a ' Radioteleviziunii, j 
( de joi 8 Martie, va H condus de ) 
I dirijorul Constantin Bobescu. Pro-] 
j gramul cuprinde: Uvertura „Leo- ] 
1 nora" nr. 3 de Beethoven; Sim- 1 
( fonia nr. 103 în Mi bemol de ] 
( Haydn; Concertul pentru pian și ) 
f orchestră de Grieg — solistă San- ) 
( da Bobescu; poemul vocal-simfo-1 
I nie „Visul lui Bălcescu'
( Hartulary-Darclée (primă audiție) 
l — cu concursul corului Radiotele- 
f viziunii. |
( • Concertul de siîrșit de săp- )
j- tămîhă al orchestrei simfonice a j 
1 Filarmonicii de stat „George Enes- J 
C cu" va avea ca solist pe violo- ] 
( nisla Halida Ahtiamova din Mos- ) 
r cova. Artista sovietică va inter- ] 
i preta Suita concertantă pentru J 
f vioară și orchestră de Taneev. ] 
f Programul mai cuprinde Patru J 
( scene coregrafice de D. Bughici, ] 
l Simfopia „Haffner" de Mozart și 1

de Ion

( Rapsodia spaniolă de Ravel, Con- !
J certul va fi condus de dirijorul 1 
f Mircea Popa, 1

fac 
eu

*
Ne aflăm în casa unui gospodar 

din Stoenești-Muscel. O femeie vred
nică și iute ca o nevăstuică a făcut 
din casa ei mică un pahar strălu
citor de cleștar.

Bărbatul, pe nume Niculae Ciu
buc, s-a întors de curînd din Bără
gan unde se afla cioban la o gos
podărie de stat și s-a înscris în co
lectiva inaugurată odată cu primele 
zile ale acestui martie.

•— Am o fată frumoasă, tovarășe 
— spune el — și vreau să-i 
o nuntă cum aș fi vrut
cînd eram tînăr și n-am putut și 
cum am văzut eu la mulți gospo
dari strașnici, colectiviști vechi, de 
la care ai ce-nvăța. Dar ei am să-i 
fac o nuntă acum... și clatină din 
cap așa încît să înțelegem noi bine 
cum va fi această nuntă. Averea 
mea a fost de două hectare și cîțiva 
ari șl palmele pe care le vedeți. Și 
n-am fost leneși. Numai că, oricît 
m-aș fi străduit, tot n-aș fi putut face 
mare lucru, cum nici n-am făcut. 
Dar vreau să trăiesc omenește, to
varășe, cum am văzut eu pe unde 
am umblat, pe la oameni luminați, 
care s-au făcut vestiți cu gos
podăriile lor colective Vreau să 
trăiesc bine și toți vrem asta. Și așa 
o să trăim. Asta a iost gîndul meu 
și al vecinilor, al oamenilor toți, 
care ne-am înscris în gospodă
rie. O să muncim, tovarășe, și 
satul întreg o să muncească, iar 
despre noi □ să mai auziți.

DINU SÄRARU

CINEMATOGRAFE :
AMINTIRI : Patria (Bd. Magheru 12—14), 
București (Bd. 6 Martie 6), înfrățirea 
între popoare (Bd. Bucureștii Noi), Alex. 
Sahia (Calea Văcărești 21), Volga (Șos. 
Ilie Pintilie 61). PACE NOULUI VENIT : 
Republica (Bd. Magheru 2), I. C. Frimu 
(Bd. 6 Martie, 16), 23 August (Bd. Dimi
trov, 118). NANA : Magheru (Bd. Ma
gheru, 29), V. Roaită (Bd. 1 Mai 57), Li
bertății (Str. 11 Iunie 75). ROSITA : V. 
Alecsandri (Str. Grigorescu 24), Maxim 
Gorki (Calea Victoriei, 48), 1 Mai (Bd.
1 Mai, 322), Floreasca (Str. I. S. Bach, 
2).. DRUM BUN AUTOBUZULE : Elena 
Pa'vel (Bd. 6 Martie, 14), Gh. Doja (Calea 
Griviței, 80), G. Coșbuc (Piața G. Coșbuc, 
1). POVESTEA CĂLUȚULUI COCOȘAT : 
Lumina (Bd. 6 Martie, 12), 8 Martie (Str. 
Buzești, 9—11). EVDOCHIA : Central (Bd. 
6 Martie, 2). CURSA DE 100 KILOME
TRI : Victoria (Bd. 6 Martie, 7), Arta 
(Calea Călărași, 153). FIDEL CASTRO 
AL CUBEI — OMUL STĂPIN AL NOR
DULUI — FOTBAL PE GLOB 1961 ru
lează la cinematograful Timpuri Noi 
(Bd. 6 Martie, 18). LUMEA APLAUDĂ : 
13 Septembrie (Str. Doamnei nr. 9). S-A 
FURAT O BOMBA : Tineretului (13 De
cembrie, 5—7), B. Delavrancea (Bd. Li
bertății, 70-72). PRIMELE ÎNCERCĂRI 
— ambele serii : Cultural (Calea Griviței, 
196). ROSEMARIE : Alex. Popov (Calea 
Griviței, 137). IN NOAPTEA SPRE 13 : 
Grivița (Piața Ilie Pintilie, 2). FRU
MOASA LURETTE : C. David (Șos. 
Crîngașl. 42), Ilie Pintilie (Șos. Colen- 
tina, 84). SOSEȘTE CIRCUL : Unirea 
(Bd. 1 Mal, 143). PERLE NEGRE : Fla
căra (Calea Dudești, 22), Miorița (Calea 
Moșilor, 127). PRIMĂVARA FETELOR :

i

Cioc)

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

șl 8 martie : vreme călduroasă, cu cer 
schimbător mai mult noros. Pe alocuri 
vor cădea ploi de scurtă durată. Tem
peratura staționară la început, apoi în 
ușoară scădere. Minimele vor fi cuprin
se între minus 2 șl plus 8 grade, iar 
maximele între plus 6 și plus 13 grade.

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — EMISIUNE PENTRU 
TINERETUL ȘCOLAR. 20,00 - „POPAS 
LIRIC“. 20,20 — Filmul documentar : 
„JOS DIN PAT" — o producție a stu
diourilor din R.P. Ungară. 20,40 — Prin 
muzeele Capitalei : „THEODOR AMAN" 
de Marin Mlhalache. 21,00 — „PAGINI 
DIN CREAȚIA DE BALET A COMPO
ZITORILOR RUȘI". 21,35 - Telesport. 
In încheiere : ultimele știri.

T. Vladimirescu (Calea Dudeștl, 97). CE
TATEA HURRAMZAMIN : Munca (Șos. 
Mihai Bravu, 221). DRAGOSTEA LUI 
ALIOȘA — cinemascop : Popular (Str. 
Mătăsari, 31), Donca Simo (Str. Avrig, 
1), M. Eminescu (Str. M. Eminescu, 127). 
FII FERICITA, ANI ! : Moșilor (Calea 
Moșilor, 221), Olga Banele (Calea 13 Sep
tembrie, 196). CINTECUL PORUMBIȚEI : 
8 Mai (Str. Lizeanu, 19). SENTINȚA : 
Luceafărul (Calea Rahovei, 118), Aurel 
Vlalcu (Șos. Cotroceni, 9). MUZICAN
TUL ORB rulează la cinematograful G. 
Bacovia (Șos. Giurgiului, 3). DRUMUL 
PARTIZANILOR : Drumul Serii (Str. 
Drumul Serii, 30). TOM DEGEȚELUL : 
30 Decembrie (Calea Ferentari, 86).

Zile primăvăratice
(Foto : M.
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IE ir IE IK M E

»Cupa campionilor europeni4* la volei

frumoasă victorie internațională
*o

■ ;

■■■
li

XXA

■Sss-î 
xyS $:

■? A-'x

X

■

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE SCHI

fiii
llll.||||||l

Sl|;; 3Ș
■.. •; '/•

. • ♦el

■ K

ii ■

W *

M. i

BRAȘOV (prin, telefon). — Dumi
nică, un public nurneros a asistat la 
ultimele întreceri din cadrul cam
pionatelor republicane de schioare 
s-au desfășurat la Poiana Brașov. 
Probele de coborîre seniori, dar mai 
ales cele de sărituri speciale de pe 
trambulina mare, au atras atenția 
spectatorilor. Ei au asistat la fru
moasele sărituri ale lui Voinea Flo- 
rea (Dinamo-Brașov), clasat pe lo
cul I, care a realizat o săritură de 
71 m., precum și la buna com
portare a lui Ștefan Burețea, delà 
Casa Ofițerilor din Brașov, clasat 
pe locul II. La proba de coborîre, 
concurența au trebuit să folosească 
la maximum cunoștințele Ipr teh
nice, pîrtia fiind foarte dificilă. Ză
pada a prezentat variații mari, fiind 
pe alocuri înghețată sau prea moale, 
ceea ce a creat destule necazuri 
schiorilor.

Cel mai bun s-a dovedit pînă la 
urmă Cornel Tăbăraș, care a obți
nut un timp destul de bun — 2’20”7. 
Tînărul schior a cîștigat și combi
nata alpină, deci cele mai rnulte 
probe, situîndu-se astfel în fruntea 
tuturor. La startul

alpine au fostțprezenți peste 300 fi- 
naliști de la cluburile și asociațiile 
sportive din Brașov, Bușteni, . Si
naia, precum și din regiunile Mara
mureș, Cluj, Hunedoara, Banat, Su
ceava și altele.

Și acum, rezultate înregistrate 
sîmbătă și duminică: ștafeta 3x3 km 
junioare; locul I — Asociația spor
tivă Olimpia-Brașov; ștafeta 4x10 
km. seniori, locul I — Casa Ofițeri
lor Brașov; ștafeta 4x5 km, locul I 
— Dinamo-Brașov; coborîre junioare, 
locul I — Liliana Blebea — Luceafă
rul Brașov l’01”2; coborîre juniori 1: 
Pe locul I — Eugen BaUnt (Sc. 
sportivă elevi Sinaia: 1’12”8; cobo
rîre senioare pe locul I: Ana Sche
rer — Voința Brașov: 1’15”7, Cobo
rîre juniori 2: Pe locul I Haidu Be
niamin — Dinamo Brașov: T05”8.

Duminică. Combinata alpină pe 
locul I: Cornel Tăbăraș: 0 puncte. 
Coborîre seniori: pe locul I: Cornel 
Tăbăraș: 2’20”7. Sărituri speciale 
trambulina mare: pe locul I: Voi- 
nea Florea (Dinamo-Brașov): 229,5 
puncte.

MOSCOVA. 4 (Agerpres). — TASS: 
Reprezentanții opiniei publice so
vietice au dat publicității o decla
rație în legătură cu persecuțiile la 
care sînt săpuși în Anglia partici- 
panții la mișcarea pentru pace. Oa
menii sovietici își exprimă convin
gerea . profundă că nici un fel de 
persecuții judecătorești nu vor pu
tea împiedica cauza nobilă a apă
rării păcii și a preîntîmpinării unui 
război nuclear mondial.

în declarația semnată de A. Kor- 
neiciuk, S. Marșak, A. Surkov, 
V. Engelhardt, I. Artobolevski, 
G. Ulanova și S. Obrazțov se arată :

„Sîntem convinși că, în ciuda per
secuțiilor la care sînt supuși în An
glia luptătorii pentru dezarmarea 
nucleară, cercurile largi ale opiniei 
publice engleze sînt hotărîte să lupte 
împotriva acelora care atrag tot mai 
mult Anglia în cursa nebunească a 
înarmărilor“.

Expoziție a inovațiilor în domeniul 
tehnicii agricole sovietice
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O fază din meci.

diferitelor probe
C. CAPRARU 

coresp. „Scînteii”

Mărturisim că — la fel ca și cei 
circa 2.500 de spectatori care au 
umplut aseară sala de sport Flo- 
reasca asistînd la meciul de voiai 
Progresul București — Ț.S.K.A. Mos
cova din cadrul „Cupei campioni
lor europeni“ — nu speram într-o 
victorie a echipei bucureștene. Șan
sele erau net de partea echipei so
vietice, a cărei valoare și experien
ță sînt binecunoscute. Dar voleiba
liștii romîni au răsturnat toate „cal
culele hîrtiei” și aseară au reușit nu 
numai o surprinzătoare — dar pe 
deplin meritată — victorie, ci și un 
joc plăcut, spectaculos, aplaudat, 
cum se spune, la „scenă deschisă“.

După mai bine de două ore de 
joc. Progresul a terminat învingătoa
re cu scorul de 3—1 (17—15 ; 13—15 ; 
15—10 ; 15—12) meciul său de debut 
în marea competiție voleibalistică a 
Europei.

în desfășurarea ei, partida de a- 
seară a avut momente interesante, 
evoluția scorului, în fiecare set în 
parte, ținînd trează atenția publicu
lui. Primul set începe cu o „suită" 
de puncte realizate de oaspeți. Fap
tul n-a surprins pe nimeni. După ce 
primește 5 puncte consecutiv, echi
pa noastră realizează punct după 
punct, pentru ca apoi scorul să de
vină egal (7—7). Din nou Ț.S.K.A. se 
distanțează și ajunge în final să con
ducă cu 14—9. Bucureștenii nu ce
dează însă lupta. Miculescu trage 
decisiv în atac ; ceilalți coechipieri 
îl secondează bine. Și iată că, după 
35 de minute de joc, setul revine 
cu 17—15 echipei noastre. La fel 
de echilibrat este și setul următor. 
Numai că în final oaspeții sînt a- 
ceia care reușesc să se impună.

Nu mal puțin de 11 servicii conse
cutive s-au schimbat la începutul 
celui de-al treilea set 1 Cei dintîi 
„punctează" oaspeții. Ei conduc cu 
2—0. In continuare însă, Progresul 
își revine. Voleibaliștii ’noștri iau 
conducerea și oîștigă cu 15—10.

Al patrulea set nu părea să fie 
și ultimul. Echipa Progresul dădea

(Foto : M. Andreescu) 
semne de oboseală. Asistăm însă 
și de această dată la o adevărată 
risipă de energie din partea vo
leibaliștilor de la Progresul. Scorul 
— egal la 5 — se modifică pînă la 
sfîrșit numai în favoarea echipei 
Progresul.

Am solicitat după meci părerea 
maestrului emerit al sportului N. Ro
man, fost căpitan al reprezentativei 
țării — actualmente antrenor. „Pro
gresul a realizat o frumoasă victo
rie, neașteptată, dar firește plăcută 
pentru noi toți. Vă spun drept, n-aș 
fi bănuit că echipa noastră are o 
atît de mare putere de luptă. Con
sider însă că echipa campioană a 
U.R.S.S. n-a jucat totuși la adevă
rata sa valoare. Mi-a plăcut jocul 
lui Miculescu, Cherebețiu, Bărbuță 
și de la oaspeți — Cesnokov și 
Kovalenko“.

I. DUMITRIU

FOT
telefon de 

Mărgineanu). 
fotbal dintre 

R.P. Bulgaria

Campionii
de patina] artistic
Pe gheața artificială a patinoa

rului „23 August” din Capitală s-a 
hotărît ieri seara cine sînt campionii 
patinajului artistic romînesc. Organi
zat pentru prima oară în țara noastră, 
concursul republican de copii a a- 
dunat pe cei mai buni, 60 de fete 
și băieți, dintre cei peste .200 prie
teni ai patinoarului. Este o noutate 
a campionatului republican din a- 
cest an. Talentele s-au impus cu 
mare succes. La 10 ani micuța Elena 
Moiș (Dinamo) a îmbrăcat tricoul 
de campioană republicană la juni
oare. S-au mai remarcat patinatori 
ca Aurica Ion, Ioana Pintilie, Dra- 
goș Radu, Dana Gheorghiu, Rodica 
Caimacan și alții.

Tricoul de campion la juniori l-a 
îmbrăcat Marcel Comănici (Steaua). 
Printre elementele consacrate, Cris
tina Patraulea și Radu Ionian 
(ambii de la Știința) au făcut ace
eași bună impresie ca la fiecare a- 
pariție a lor pe gheață. Ei au cîș
tigat titlurile republicane pentru a 
3-a oară consecutiv, iar la perechi 
pentru a doua oară consecutiv. Cele 
patru zile de întreceri s-au încheiat 
ieri seară cu un frumos spectacol 
pe gheață al participanților.

SOFIA. — (Prin 
la trimisul nostru I. 
Intîlnirea amicală de 
echipa selecționată a 
și Dinamo-București a'fost aștepta
tă aici cu viu interes.

Meciul, disputat pe stadionul din 
Plovdiv pe un timp primăvăratic, 
în prezența a peste 25.000 de spec
tatori, nu s-a ridicat însă la un 
nivel tehnic corespunzător. Dacă 
echipa gazdă a desfășurat un joc 
mai clar, cu acțiuni rapide finali
zate prin șuturi puternice ia poar
tă, reușind să cîștige cu 5—1 (2—0), 
în schimb, dinamoviștii bucureșteni 
s-au comportat sub așteptări, făcînd 
o partidă mediocră. ' Ei au practicat 
un joc confuz. Punctul cel mai 
slab al dinamoviștilor a fost apăra
rea.

Cele cîteva acțiuni mai impor
tante care au scos în evidență cali
tățile tehnice și posibilitățile reale 
ale jucătorilor noștri, acțiuni care 
au fost răsplătite cu aplauze de că
tre publicul spectator, au fost um
brite, din păcate, de comportarea 
generală a echipei, îndeosebi în re
priza a doua, cînd înaintașii n-au tras 
decît două șuturi la poarta lui Nai- 
denov, dintre care unul a fost gol.

Echipa R. P. Bulgâria a dovedit 
o bună condiție fizică. înaintașii au 
combinat frumos și au creat situa
ții deosebit de periculoase la poar
ta noastră. Dintre aceștia, în mod 
deosebit s-au remarcat Diev, Kolev 
și Dermendjiev. Autorii celor 5 go
luri au fost Iordanov (2), Kolev (2), 
Dermendjiev (1) iar pentru Dinamo 
a înscris Vasile Anghel.

★

BRUXELLES 4 (Agerpres). —în 
primul joc din cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în Belgia, echipa 
de fotbal Rapid București a întîl- 
nit duminică la Beeringen echipa lo
cală F. C. Beeringen. Fotbaliștii bel
gieni au cîștigat cu scorul de 2—1 
(2—0).

★

de fotbal Progresul Bucu- 
încheiat turneul în Iugo- 
meciul susținut ieri la Za-

Echipa 
rești și-a 
slavia cu 
greb cu o selecționată locală. Gaz
dele au cîștigat cu scorul de 2—1 
(2—1).

★

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
Echipele de categoria A. Știința Ti-

echipelor
Amatorii jocului de handbal din Ca

pitală au avut prilejul să asiste ieri di
mineață la ultimele meciuri programate 
în turneul final al celei de-a 2-a ediții 
a „Cupei de iarnă". Primele locuri au 
revenii echipelor bucureșfene : Rapid 
(feminin) și Dinamo (masculin).

Mult aplaudate au fost jucătoarele 
echipelor Rapid și C.S.S. Banatul care 
au oferit unul din cele mai spectacu
loase meciuri ale zilei.
timișorene au terminat jeri la egalitate 
(9—9) intîlnirea cu experimentatele 
jucătoare bucureșfene. Situîndu-se pe 
primul Ioc în ^clasamentul echipelor fe
minine, handbalistele clubului Rapid 
au cucerit pe merit trofeul pus în joc.

Dinamo-București și Tehnomefai-Ti- 
mișoara și-au disputa) îniîietatea în în. 
trecerea rezervată formațiilor mascu
line. Echipe cu jucători de remarcabilă 
valoare, ar fi putut oferi publicului un 
meci calitativ și de o înaltă ținută spor
tivă. Pe teren însă jucătorii celor două 
cluburi au jucat dezordonat, au dat 
dovadă că sînt certați cu regulamentul 
comifînd numeroase infracțiuni. Mai 
mult decît în oricare alt meci arbitrul

„Cupa de iarnă“ 
bucureștene Rapid

a revenit
și Dinamo

Handbalistele

a fosf nevoit să .elimine, pe timp limi
tat, jucători din ambele formații, Con
ducerile celor două cluburi trebuie să 
analizeze în urma meciului de ieri com
portarea pe teren a jucătorilor lor. 
N-ar fi rău dacă ar interveni și Fede
rația în temperarea nervozității unor 
jucători din echipa timișoreană, dînd 
totodată un serios avertisment și 
echipei bucureșfene pentru subestima
rea adversarului.

Meciul s-a închêiaf cu rezultatul de 
24—11 pentru echipa Dinamo-Bucu
rești. în celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : I.T.B.—Mu
reșul Tg. Mureș (feminin) 8—4 ; C.S.M. 
Reșifa—Tractorul Brașov (masculin) 
29—22.

Avertisment realist
LONDRA 4 (Agerpres). — „Dacă 

Anglia va adera la „Piața comună“, 
veți plăti mai mult, considerabil mai 
mult, pentru produsele alimentare“, 
avertizează la 4 martie ziarul „Rey
nolds News“, comentînd hotărîrea 
guvernului englez de a începe tra
tative cu privire la aderarea la a- 
ceastă organizație economică.

Consumatorul englez va fi nevoit 
să cumpere produse alimentare la pre
țurile ridicate de pe piețele euro
pene. Potrivit calculelor făcute de 
acest ziar, pentru fiecare bărbat, fe
meie și copil din Anglia hrana se va 
scumpi cu 10 șilingi pe săptămînă.

Declarațiile președintelui
Ecuadorului

3 A l

dimi-

întîlnit echipele
Cluj. “ 

meciul s-a 
de 5—2

După 90 
înche- 
pentru

mișoara și U.T.A. Arad au susținut 
ieri meciuri amicale de fotbal cu 
Jiul și Știința Cluj. La Timișoara, 
echipa studenților din localitate, 
mai bine pregătită, a învins echipa 
minerilor cu scorul de 6—1.

La Arad s-au
U.T.A. și Știința 
de minute de joc, 
iat cu rezultatul
U.T.A.'

•k
BUCUREȘTI. — Duminică 

neața pe stadionul Giulești echipa 
de fotbal Steaua a susținut un meci 
de verificare în compania echipei 
Dinamo Obor de care a dispus cü 
scorul de 7—3 (3—1). în deschidere 
s-au întîlnit echipele de tineret ale 
cluburilor Rapid și Progresul, vic
toria revenind feroviarilor cu scorul 
de 2—0.

Mb

QUITO 4 (Agerpres). — Carlos Ju
lio Arosemena, președintele Repu
blicii Ecuador, a primit zilele aces
tea în palatul guvernamental din 
Quito pe V. Borovski, coresponden
tul ziarului „Pravda”. în convorbi
rea, care a avut loc cu acest 
prilej, președintele s-a referit la 
unele probleme ale politicii ex
terne și interne a Ecuadorului. El 
a relatat, printre altele, că progra
mul său prevede înfăptuirea unei 
serii de reformé. Astfel, a fost supus 
spre examinare Congresului un pro
iect de lege cu privire la lichidarea 
rămășițelor feudale la sate.
' Dr. Arosemena a arătat .în conti

nuare că există mari posibilități 
pentru dezvoltarea relațiilor comer
ciale ale Ecuadorului cu Uniunea 
Sovietică și celelalte state socia
liste.

în convorbirea avută, Arosemena a 
reafirmat că guvernul său se pro
nunță cu hotărîre pentru principiul 
neamestecului unor state în trebu
rile altora, pentru autodeterminarea 
liberă a popoarelor. în această or
dine de idei el a ridiculizat încer
cările anumitor cercuri străine și lo
cale de a înfățișa Cuba ca o sursă 
de „pericol comunist” pentru cele
lalte țări ale emisferei. Revoluția nu 
se exportă, a spus președintele.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS: mitent cu semănatul, încorporează 
Cu prilejul plenarei din martie_ a în sol îngrășăminte minerale, poate 
C.C. al P.C.U.S.,' care se deschide efectua lucrarea intervalelor dintre 

rînduri și îngrășarea suplimentară a 
semănăturilor. Capacitatea de pro
ducție a mașinii este de circa pa
tru hectare pe oră. Printre noile 
tractoare figurează o mașină spe
cială destinată lucrărilor pe terenuri 
mlăștinoase și înmlăștinate. Ea poate 
dezvolta o viteză pînă la nouă kilo
metri pe oră. Sînt expuse combine 
de recoltat sfeclă în trei și două 
rînduri, mașini pentru producerea 
nutrețurilor combinate, combine 
de recoltat in și mașini de treierat 
in, diferite cultivatoare.

O mașină originală a fost con
struită pentru sădirea în sol a ră
sadului de tutun și legume. Capa
citatea ei orară este de 1000—5000 
m.p. în zonele agriculturii irigate, 
pe mașină se montează dispozitive 
care permit ca, paralel cu sădirea, 
să se execute rigole de irigare.

luni, 5 martie, la Moscova, in ca
drul Expoziției realizărilor econo
miei naționale a U.R.S.S. s-a des
chis o expoziție a inovațiilor în do
meniul tehnicii agricole.

Sînt prezentate pe larg mașinile 
pentru agricultura cil plante prăși- 
toare și mecanizarea complexă a 
producției agricole.

Vizitatorii vor vedea, printre al
tele, mai multe mașini din comple
xul de mașini pentru cultivarea po
rumbului, pe care le folosește cu
noscutul inovator în agricultură Va
sili Pervițki, Erou al Muncii Socia
liste. Folosind aceste mașini, Per
vițki mecanizează integral cultivarea 
porumbului. Echipa lui a reușit să 
reducă cheltuielile de muncă pen
tru producerea a 100 kg de porumb 
boabe de la 96 la 11 minute.

Printre exponate figurează o se
mănătoare universală care, conco-

o»o-

Un interviu al lui Ben Khedda
CAIRO 4 (Agerpres). — TASS : 

Yussef Ben Khedda, șeful guvernu
lui provizoriu al Republicii Algeria, 
a apordat un interviu scriitorului și 
ziaristului egiptean Iusuf Idris. A- 
cest interviu a fost publicat de zia
rul „Al Gumhuria“ în numărul său 
din 3 martie. Ben Khedda a decla
rat că, datorită luptei revoluționare 
pe care poporul algerian o desfă
șoară cu succes, Franța este nevoită 
să recunoască Algeriei dreptul la 
independență, suveranitate și inte
gritate teritorială a țării, a cărei 
parte inalienabilă este ‘ Sahara. 
Franța este nevoită, de asemenea, 
să recunoască că Frontul de Elibe
rare Națională din Algeria este sin
gurul reprezentant legal și conducă
torul poporului algerian care are 
dreptul să ducă în numele lui tra
tative cu guvernul francez pe bază 
de egalitate.

La întrebarea ce părere are des
pre așa-zisa perioadă de tranziție și 
dacă este cu putință ca O.A.S. să 
provoace un război civil, șeful gu
vernului provizoriu al Republicii 
Algeria a spus : Acțiunile O.A.S 
sînt convulsiile agoniei, ele consti
tuie expresia unui terorism crimi
nal și se vor încheia cu un faliment 
total. Ben Khedda a subliniat că 
după ce Algeria își va cuceri inde
pendența, Armata de Eliberare Na
țională se va transforma într-o or
ganizație patriotică revoluționară 
pentru crearea unei Algerii noi. El 
a făcut, de asemenea, cunoscut că 
Frontul de Eliberare Națională ela
borează planuri pentru industriali
zarea țării și că în regiunile elibe
rate a și fost aplicată reforma 
agrară.

0*0

Blocada anti-cubană are consecințe nefaste 
pentru oamenii muncii din S.U.A.

NEW YORK 4 (Agerpres). — O vie 
îngrijorare domnește în rîndurile in
dustriei de prelucrare a tutunului din 
Tampa, Florida, ale cărei importuri 
au fost în mod drastic suprimate de 
guvernul Kennedy ca o măsură me
nită să ducă la înăbușirea economică 
a Cubei.

Corespondentul ziarului „NewYork 
Herald Tribune“, Paul Mosher, rela
tează din Tampa că una din cele mai 
importante companii de țigări, din 
cele 34 existente în acest oraș, și-a 
redus producția cu 50 la sută, con- 
cediind 177 din- cei 433 de muncitori 
ai săi.

Criza industriei tutunului, creată în 
mod artificial de politica economică 
agresivă a guvernului american, a-
—...............................- ■ 1 ' 1 : ■

fectează și sutele de familii din Tam
pa, ale căror venituri provin din sa
lariile încasate de la fabricile de 
tutun.

Corespondentul ziarului american 
citează o declarație a lui Frank Diez, 
președintele sindicatului muncitorilor 
din industria tutunului din S.U.A., care 
a arătat că, în cursul ultimelor trei 
săptămîni, 400 de membri ai sindica
tului și-au pierdut locurile de muncă 
și alți 400 sînt amenințați cu conce
dierea înainte de 1 iunie. „Eram în 
favoarea embargoului asupra comer
țului cu Cuba, a spus Diez, dar acum 
ne-am schimbat părerea din cauza 
efectelor sale care’ dăunează multor 
locuitori din Tampa“.

★

Romînă).

CU

R.S.S, Kazahe a învins
14—1 echipa R.S.S. Li- 
turneu participă 12 e-
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Vești din țările socialiste
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anului, 
6 va lu- 
capaci- 

produce

beton armai nr. 6 din 
minoase.

altul și 
altul în 
viitorului 
o clădire
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mulțumit : 

maia”

lefi dimineață s-au desfășurat în 
manejul clubului Steaua din Capi
tală, întrecerile de călărie din ul
tima etapă a „Cupei de iarnă". 
Obiectivul aparatului a surprins 
pe concurentul Pendu Vasile de la 
Dinamo execuiind o spectaculoasă 
săritură în cursa cu obstacole. Pe banda rulantă curg

în cîteva rînduri
In semifinalele competiției interna

ționale de tenis „Cupa Națiunilor” de 
la Cairo echipa Australiei a învins cu 
3—0 echipa R.P. Romîne.

în finală echipa Australiei va în
tîlni echipa R.F. Germane.

' ★
Tradiționala competiție de schi fond 

dotată cu cupa „Vasa” a reunit la 
start 2.000 de participanți. Victoria a 
revenit suedezului Janne Stefansson 
care a parcurs 85 km. în 5h07’46”. El a 
fost urmat de campionul mondial Six
ten Jernberg — 5h07’54” și Assar Roes- 
slund - 5hH’38”.

★

Titlul de campioni europeni la pa
tinaj artistic în proba de dans a re
venit perechii Christian și Jean .Paul 
Guhel (Franța) cu 249,30 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Linda 
Shearman — Michel Philips (Anglia) 
— 247,90 puncte, și Eva Romanova — 
Pavel Roman 
241,19 puncte.

La Moscova și Leningrad se desfă
șoară meciurile turneului final la ho
chei pe gheață din cadrul marii com
petiții de masă „Spartachiada de iar
nă a popoarelor U.R.S.S.”. In primul 
meci, echipa 
cu scorul de 
tuaniană. La 
chipe.

(R.S. Cehoslovacă)
★

Turneul internațional de fotbal pen
tru juniori de-la Viareggio a progra
mat meciurile din semifinale ; Fio
rentina — A.C. Milan 1—1 (echipa 
Fiorentina a obținut calificarea deoa
rece a transformat un număr mai 
mare de lovituri de la 11 m.); Inter- 
nazionale — Torino 2—0 (1—0).

Astăzi se vor întîlni în finală Fio
rentina și Internazionale.

★

în cadrul semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni” la tenis de masă 
duminică la Zagreb echipa locală Gra- 
ficki a întrecut cu 5—3 echipa C.S.M. 
Cluj. Iată rezultatele înregistrate : Ne- 
gulescu — Vogrinc 2—0; Cobîrzan — 
Hrbud 2—0; UzorinaR — Giurgiucă 
2—:1; Hrbud — Negulescu 2—0; Giur
giucă — Vogrinc 2—1; Uzorinak — Co
bîrzan 2—1; Hrbud — Giurgiucă 2—1; 
Uzorinak — Negulescu 2—1.

*
Continuîndu-și turneul în R.S. Ceho

slovacă, echipa de tineret la hochei 
pe gheață a Suediei a jucat la Jihla- 
va cu selecționata de tineret a R. S.

. Cehoslovace. Gazdele au repurtat vic
toria cu scorul de 4—3 (2—1; 2—1; 
0-1).

într-un meci international amical 
de handbal în 7, desfășurat la Rostock, 
echipa masculină a R.D. Germane a 
învins cu scorul de 24—20 (13—10) echi
pa R.P. Polone. Jocul a fost arbitrat 
de Cîrligeanu (R,P.

★

Echipa selecționată 
șului Budapesta și-a 
în Franța întîlnind echipa orașului 
Paris. Luptătorii maghiari au obținut 
victoria în 7 meciuri, o partidă în- 
cheindu-se la egalitate.

(Agerpres)

La uzina de cabluri 
din Budapesta

La uzina de cabluri din Buda
pesta se construiește una din cele 
mai mari secții din R. P. Ungară. 
Ea va avea lungimea de 224 m. și 
lățimea de 60 m. și va fi dotată 
cu o presă cîntărihd 350 tone, Cdre 
a fost adusă în capitala ungară 
pe un camion cu 48 de roți.

în vederea fabricării de armă
tură de cablu, mașina va putea 
presa aluminiul, care este mai di
ficil de transformat și mult mai 
dur decît plumbul. Specialiștii au 
ajuns la concluzia că armăturile 
din aluminiu sînt mai bune și mai 
durabile decît cele de plumb, ân- 
trucît nu reacționează la vibra
țiile provocate de vehicule, pe cînd 
cele de plumb pot fi atacate 
prin coroziune și cristalizare.

Secția va intra în funcțiune în 
anul viitor.

Pe o astfel de bandă rulantă de Ia uzina de prelabricate din 
Moscova, are Ioc linisarea elementelor volu-

...O macara electri
că mișcă repede li
nul după altul pere
ții de beton armat, 
așezindu-i pe platfor
ma de montare. In fa
ța noastră apare un 
apartament cu două 
camere, bucătărie, ba
ie, un mic antreu... 
Faptul se petrece în
tr-o „uzină de case”, 
sau, mai precis, la u- 
zina de prefabricate 
din bețon armat nr. 6, 
din Moscova.

După cum e ușor de 
presupus, procesul de 
producție e în între
gime mecanizat și au
tomatizat.

Tov. Gheorghi Za
harov, operatorul, a- 
pasă pe o pîrghie și 
producția de case în
cepe... Banda rulantă 
se pune în mișcare. A- 
paratele automate care 
calculează cimentul și 
nisipul mormăie ca 
un contabil adîncit în 
socoteli și eliberează 
cu un clinchet meta
lic primul perete sub 
forma unui șuvoi de 
beton ce umple cu 
precizie pînă la mar
ginea de sus o ramă

de metal. Rama alu
necă mai departe pe 
bandă cu betonul dîr- 
dîind sub trepidații, 
spre „tratamentul ter
mic” — un cuptor cu 
o temperatură de a- 
proape o sută grade. 
Ieșind pe cealaltă ușă

Construirea unui sistem 
de irigație 

în R. P. D. Coreeană

în provincia Phenanul de nord 
s-a început construirea unuia din 
cele mai mari sisteme de irigație 
din R. P. D. Coreeană, care va da 
posibilitatea să se alimenteze cu 
apă suprafețe mari din vestul 
provinciei Phenanul de nord.

Pe cursul superior al rîului 
Samghecen, afluent al fluviului 
Amnokgan, se va construi lacul 
de acumulare Cekma, iar pe cursul 
lui mijlociu — lacul Bigkma. în 
afară de acestea, prin stăvilirea 
rîului Cengan se va forma lacul 
de acumulare Miabon. Prin inter
mediul magistralei principale și al 
canalelor de irigare, care vor avea 
o lungime de 800 km, apele aces
tor 3 lacuri vor putea fi îndrep
tate în 8 districte, situate în ves
tul provinciei Phenanul de nord.

După terminarea sistemului de 
Irigație din bazinul fluviului Am
nokgan, peste 20.000 ha de tere
nuri vor fi transformate în tim
puri de orez, vor fi valorificate 
peste 25.000 ha de pămînturi să- ■ 
răturoase. Recolta de cereale va 1 
spori în această provincie 
200.000 tone anual.

Buc. 1

(Desene de EM. MIHĂILESCU)

de lupte a ora- 
început turneul
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R. P. Bulgaria—Dinamo Buc. 
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Palermo—Internazlonale 
Mantova—Roma 
Padova—Torino 
Atalanta—Catania 
Juventus—Bologna 
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Spal—Udihese 
Sampdorla—Venezia Lazio—Napoli
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a cuptorului, peretele 
cade pe „mâna” unor 
ștergători și șlefuitori 
mecanici, care-l pre
dau apoi macaralelor 
ca să-l așeze pe plat
forma de montare. O- 
dată montat, îl iau 
în primire, tencuitori, 
tîmplari, instalatori, 
parchetari, zugravi. La 
capătul benzii, dichi
sită și ferchezuită, ca
sa e încărcată pe 
platforma specială a 
unui camion. Șoferul 
autocamionului, Afa- 
nas Polovțev, o cîn- 
tărește din ochi 
exclamă 
„...krasivușka 
(frumușica mea). Șo
ferul apasă apoi pe

accelerator și casa... 
pornește la plimbare 
pe străzile Moscovei. 
O scurtă plimbare de 
agrement înainte de a 
se instala definitiv, 
undeva în Novîe Ce- 
remușki, Novîe Kuz
minki, sau în alte ra
ioane noi, apărute pe 
cuprinsul uriașei ca
pitale sovietice.

Pe șantier aparta
mentele sînt montate 
unul după 
unul peste 
scheletul 
bloc. Dacă
de cărămidă se ridică 
în opt-zece luni, iar o 
clădire din panouri în 
trei-patru luni, mon
tarea unei case din 
„elemente voluminoa
se” cum se numește 
noua metodă, cere în 
total două săptămîni. 
La sfârșitul 
cînd uzina nr. 
era cu toată 
tatea, se va 
un bloc cu cinci etaje 
în cîteva schimburi. 
Un asemenea ritm n-a 
mai fost niciodată în
tîlnit în domeniul con
strucțiilor de locuințe.

A. MUNTEANU
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înarmărilor

Washingtonului

Cu prilejul zilei de 8 martie

DANEMARCA

Secretariatul permanent

AUSTRIA

ÎNAPOI la

Manevrele colonialiștilor olandezi
Noi vrem sä discutăm Ia Geneva de pe o

în Irianul(Desen de EUGEN TARU)

Mărturii zguduitoare despre temnițele
salazariste

Un comunicat al noului guvern birman

WASHINGTON. Ministerul Justiției 
al S.U.A. a dat publicității la 1 mar
tie un raport asupra creșterii crimina
lității în Statele Unite în cursul anu-

In ajunul conferinței pentru dezarmare, 
nunțat reînceperea experiențelor nucleare

Tntr-o suburbie a capitalei Japoniei, politia împrăștie cu brutali
tate o demonstrație a populației împotriva bazelor militare americane.

dere, a spus premierul Afganista
nului, propunerea lui N. S. Hrușciov 
este foarte utilă.

S.U.A. au a- 
în atmosferă.

O știre transmisă duminică din 
Washington de agenția France 
Presse descrie cu 
nunte „odiseea11

Diefenbaker evită să

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteil* Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali *i difuzorif voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

HELSINKI. Finlanda consideră că 
constituirea unor zone denuclearizate 
pe vaste teritorii ar contribui consi
derabil Ia slăbirea încordării interna
ționale — se spune într-un răspuns al 
guvernului finlandez adresat secretaru
lui general provizoriu al O.N.U.

cu com- 
inumană c

.,0 propunere foarte utilă**

BERLIN 4 (Agerpres). — în le
gătură cu Ziua internațională a fe
meii, Federația Democrată Interna
țională a Femeilor a dat publicită
ții o declarație în cșre se arată, în
tre altele, că emanciparea femeilor 
capătă o amploare tot mai mare pe 
toate continentele. Federația Demo
crată Internațională a Femeilor sa
lută, îndeosebi, succesele uriașe re
purtate în toate domeniile de fe
meile din Africa. Toate femeile 
care serbează ziua de 8 Martie, se 
arată în declarație, își dau seama 
de importanța uriașă a solidarită
ții și prieteniei femeilor. Femeile 
își dau seama tot mai mult de ne
cesitatea interzicerii războiului. '

Federația Democrată Internațio
nală a Femeilor urează femeilor din 
întreaga lume mari succese în toa
te acțiunile pe care le vor între
prinde pentru a îmbunătăți viața 
și condițiile de muncă ale familii
lor lor, pentru a contribui la sănă
tatea și educarea copiilor lor și la 
dezvoltarea armonioasă a țărilor 
lor în condițiile independenței și 
păcii.

Declarația a fost semnată în nu
mele F.D.I.F. de Eugenie Cotton, 
președinta acestei organizații.

în unison : „Rușine 1 Ru-

„Popoarele lumii, se subliniază în 
declarație, își vor continua cu și 
mai multă dirzenie lupta împotriva 
acestor mijloace monstruoase de 
exterminare“.

„Eforturile comune depuse de ță
rile socialiste, de mișcările de eli
berare națională și de forțele de
mocratice din toate țările pot 
preîntîmpina dezlănțuirea unui nou 
război mondial de către imperia
liști și pot lichida imperialismul“.

VARȘOVIA. La Varșovia și-a în
cheiat lucrările plenara Comitetului 
pe întreaga Polonie al Frontului Uni
tății Poporului. Plenara a examinat 
rezultatele activității desfășurate a- 
nul trecut de Frontul Unității Poporu
lui și a stabilit sarcinile pe 1962. 
A. Zawadzki, președintele Consiliului

zilei de 3 
piața „Ti- 
manifesta- 

decla-

RANGOON 4 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul din 
Rangoon al agenției France Presse, 
Consiliul revoluționar și noul gu
vern al Birmaniei, format de gene
ralul Ne Win, au dat publicității la 
3 martie lin comunicat comun în 
care se exprimă :

Devotamentul lor de nezdruncinat 
pentru cauza păcii, prieteniei și co
laborării între toate țările pe baza 
dreptății și dreptului internațional ;

Sprijinul lor deplin pentru Orga
nizația Națiunilor Unite și încre
derea în țelurile și principiile 
O.N.U., expuse în Carta ei ;

Convingerea lor că politica neu
tralității pozitive promovată de gu
vernul birman, după obținerea in
dependenței de către Birmania, 
este cea mai potrivită pentru a- 
ceastă țară în actuala situație inter
națională și că promovarea acestei 
politici constituie mijlocul cel mai 
bun de slujire a intereselor Birma
niei și întregii lumi.

„De aceea, se spune în comuni-

Importantul ziar „AL 
care apare la Cairo scrie 
cunoscîndu-și pe deplin 
lele internationale, a acordat o deo
sebită atenție propunerii primului mi
nistru sovietic, N. S. Hrușciov, ca lu
crările Comitetului celor 18 să în
ceapă Ia nivelul șefilor de guverne".

„Orice progres, obținut pe calea de
zarmării totale, scrie ziarul, ar con
stitui o uriașă realizare pentru ome
nire care are încă de suportat con
secințele nofaste ale ultimului război. 
Orice progres în această direcție ar 
contribui la dezarmarea puterilor im
perialiste, care desfășoară campania 
de asuprire și exterminare a popoare
lor ce luptă pentru eliberarea lor".

Demonstrație 
antiatomicâ în D.r.G.

Scenă obișnuită în satele din 
Vietnamul de sud. Detașamente 
de represalii ale dictatorului 
Ngo Dinh Diem însoțite do „con
silieri" americani, interoghează 
citeva femei asupra pozițiilor 
luptătorilor din Frontul de Elibe
rare. Majoritatea locuitorilor, cu- 
noscind bestialitățile săvîrșite 
de trupele guvernamentale, s-au 
refugiat in locuri ascunse.

curgă 
drept, 
ral în 
tăcere 
vorbii 
care

Sub titlul de mai sus, ziarul „Pravda“ a publicat ieri un articol 
semnat de E. Mamedov, comentator al agenției de presă Novosti, con
sacrat cuvîntării rostite de președintele Kennedy la 2 martie, cînd a 
anunțat că S.U.A. vor reîncepe experiențele nucleare în atmosferă la 
sfîrșitul lunii aprilie. In articol se spune între altele :

Prietenia poate 
asigura pacea

Membrii poliției secrete 
se află pretutindeni, a- 
desea ei fiind șoferi de 
taxi, ghizi, barmani 
etc." Pentru cea mai 
mică manifestare a li
bertății de gîndire oa
menii sînt aruncați în 
închisoare unde sînt ți
nuți un an și mai bine 
fără a fi judecați sau 
anchetați.

In legătură 
portarea 
temnicerilor față de de-

cat, Consiliul revoluționar și guver
nul Uniunii Birmane intenționează 
să promoveze în continuare rela
țiile cordiale existente în prezent 
cu toate țările pe baza acestei poli
tici".

Primul ministru al Canadei. John 
Diefenbaker, a dat publicității o de
clarație în legătură cu anunțarea 
hotărîrii S.U.A. de reluare a expe
riențelor nucleare în atmosferă. în 
declarația sa, concepută în „spiritul 
solidarității atlantice“, premierul 
canadian vorbește mai ales de „rolul 
de conducător“ al Statelor Unite în 
alianța occidentală, de hotărîrile pe 
care Washingtonul ar fi „silit“ să le

CAVERNE...

KABUL 4 (Agerpres). — Cores
pondentul agenției TASS transmite: 
Răspunzînd unui corespondent al a- 
genției TASS care i-a cerut să-și ex
prime părerea în legătură cu pro
punerea lui N. S. Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, ca lucrările Co
mitetului celor 18 pentru dezarmare 
să înceapă la nivelul șefilor de gu
verne (de state), Sardar Mohammed 
Daud, primul ministru al Afganis
tanului, a declarat:

Părerea mea a fost întotdeauna 
clară. Dezarmarea generală și to
tală prezintă importanță pentru în
treaga omenire și Afganistanul sa
lută și sprijină orice măsură în a- 
ceastă direcție. Urăm succes măsu
rilor de acest fel, ori de unde ar 
veni ele.

Nu încape îndoială că dacă șefii 
de state și de guverne vor dori să 
găsească calea rezolvării acestei pro
bleme importante și complicate ei 
o vor găsi. Din acest punct de ve-

PARIS. Bändels 
de asasini din 
O.A.S. au făcut să 
explodeze o bom
bă în redacția zia
rului „Figaro“. 
Explozia a provo
cat pagube mate
riale și a rănit 
două persoane. In 
fotografie : Un bi
rou al redacției 
după atentat.

AHRAM“ 
că „R.A.U., 
anga/amen-

permit să accepte ca o nouă serie 
de experiențe nucleare sovietice să 
aducă Uniunii Sovietice avantaje 
mililare.

Dar tocmai guvernul sovietic a 
propus încheierea unul acord cu 
privite la încetarea Imediată a ex
periențelor nucleare, a unul acord 
care să nu ofere avantaje unilate
rale vreunei părți.

In ceea ce privește experiențele 
nucleare sovietice din toamna anu
lui trecut, președintelui S.U.A. îi sînt 
bine cunoscute împrejurările care 
au silit Uniunea Sovietică să re

ia această acțiune. Ce-i 
președintele S.U.A. a ptefe- 
dlscursul său să treacă sub 
aceste împrejurări. El nu a 
despre presiunea militară la 

a fost supusă Uniunea Sovie
tică, nu a reamintit că guvernul so
vietic a fost amenințat că i se va 
răspunde prin război la încheierea 
Tratatului de pace german.

Președintele S.U.A. nu a pomenit 
nici un cuvînt în discursul său des
pre faptul important că S.U.A., An
glia și Franța au efectuat conside
rabil mai multe explozii nucleăre 
decît Uniunea Sovietică. In sfîrșit, 
el nu a găsit necesar să amintească 
că ultima serie de experiențe nu
cleare în atmosferă, fără precedent 
ca intensitate, a fost efectuată de 
Statele Unite după ce Uniunea So
vietică încetase orice experiențe cu 
arma nucleară în primăvara anului 
1958".

„Experții militari și numeroși oa
meni de stat din Occident — se 
spune mai departe în articol — con
sideră că acul indicator al balanței 
arată astăzi un anumit echilibru în
tre potențialul nuclear al U.R.S.S. și

ținuți, N. Vincent scrie: 
„Una din torturile pre
ferate în Portugalia este 
aceea care se numește 
„statuia". Deținutul es' ' 
pus la perete și oh 
gat să rămînă în a- 
ceastă poziție 7 zile și 
nopți. Dacă deținutul 
se prăbușește (de obi
cei oamenii nu supor
tă decît pînă a doua 
sau a treia zi), el este 
lovit, fiind obligat să se 
ridice".

Iui 1961. Potrivit cifrelor, crimele din 
orașele S.U.A, au înregistrat în cursul 
anului 1961 o creștere de 2 la sută în 
comparație cu cifra înregistrată în a- 
nul 1960.

NEW YORK, La Saigon a sosit nava 
port-avion americană „Breton”, avind 
Ia bord pentru forțele aeriene mili
tare ale lui Ngo Dinii Diem 30 a- 
vioane de vînătoare și cinci elicoptere.

MANILA. In ultimele două luni, în 
41 din cele 54 de provincii ale Filipi- 
nelor au fost înregistrate 14.085 de 
cazuri de holeră, dintre care 1.989 ca
zuri mortale.

Opinia publică mondială condamnă 
reluarea experiențelor nucleare 
in atmosferă de către $♦ U> A»

Ziarul englez „Ob
server" publică impre
siile juristului englez 
N. Vincent, care a fă
cut recent o călătorie 
in Portugalia pentru a 
se interesa de situația 
deținuților politici.

„Poliția secretă por
tugheză folosește me
todele gestapoului", 
scrie autorul. „Portuga
lia este un stat poliție
nesc, foarte asemănător 
cu Germania nazistă.

COPENHAGA. — Comentînd ho- 
tărîrea președintelui Kennedy cu pri
vire la reluarea de către S.U.A. a ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
ziarul „POLITIKEN“, principalul or
gan al partidului radical din Dane
marca, .scrie într-un articol de fond: 
„Dacă S.U.A. vor relua cu adevărat 
experiențele cu arma nucleară, acea
sta va ii o crimă fată de omenire".

La Braunschweig, în R.F.G., a 
avut loc o demonstrație de protest 
a tineretului împotriva înarmării 
atomice. Participanții la demonstra
ție au trecut pe străzile principale 
ale orașului purtînd pancarte pe 
care erau scrise cuvinte batjocori
toare la adresa unei broșuri editate 
de guvernul R.F.G. conținînd sfa
turi pentru apărarea antiaeriană. 
„Intr-un buncher vei muri doar 
ceva mai tirziu” se putea citi pe una 
din pancarte. Participanții la de
monstrație au împărțit manifeste în 
care cereau să se promoveze „o po
litică fără bombe“. Manifestele în
demnau, de asemenea, pe cetățeni 
să participe la tradiționalele mar
șuri ale adversarilor înarmării ato
mice.

clinică obișnuită sau de una pen-. \ 
tru boli nervoase. ;

Fapt semnificativ, această mas- ; 
caradă coincide cu zilele în care 
a fost adusă la cunoștința opi
niei publice hotărîrea oficială a 
guvernului S.U.A. de reluare a 
experiențelor nucleare în atmos
feră.

Că toată tărășenia adăposturi
lor anti-atomice a fost montată 
între altele în scopul pregătirii 
psihologice a cetățenilor în vede
rea unei asemenea hotărîri, re
zultă și dintr-o altă știre apărută 
recent în presa occidentală.

O comisie de senatori ameri
cani, oameni în toată firea, s-a 
deplasat în statul New-Mexico 
pentru a cerceta dacă... grotele 
făcute cu milenii în urmă de 
străvechile triburi indiene n-ar 
putea .-.fi utilizate la caz.de 
nevoie • pentru adăposturi anti-ato- 
mice. Avizul fiifid favorabil s-au 
și găsit amatori pentru achizițio
narea de caverne.

Știrea nu precizează dacă în
tre membrii comisiei figurau 
bunăoară fostul general Walker 
sau senatorul Goldwatter, amîn- 

' doi piloni ai organizației fasciste 
„John Birch” și zeloși propaga
tori ai războiului atomic. Negre
șit însă că grotele care serveau 
de locuință primitivilor continen
tului american ar constitui un 
sălaș cît se poate de ni- 

■ merit pentru sus-amintitele per- 
: sonaje, ca și pentru alți propa- 
: gatori mai influenți ai isteriei a- 
: tomice.

f NEW YORK 4 (Agerpres). — | 
( TASS : Consiliul national pentru ] 
J prietenia americano-soviefică a edi- l 
( tat broșura intitulată „Prietenia 1 
( poate salva pacea“. Pe coperta bro- j 
f șurii se află un desen de cunoscutul J 
( pictor Rockwell Kent, președintele 1 
(acestei organizații, înfătișînd o 1 
i sfrîngere de mină și un .porumbel j 
( al păcii.
f Calea spre pace, se subliniază în J 
I broșură, este prietenia intre j 
[ U.R.S.S. și S.U.A. J
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lux de amă- 
„UU.IOCKU, unei unități de 

marinari infanteriști care — în 
scop „experimental" — a petre
cut două săptămîni într-un adă
post anti-atomic. Aflăm din rela
tarea „A.F.P.” că duminică dimi
neața cei o sută de infanteriști 
americani au ieșit triumfători 
din adăpost și încolonați cîte doi 
s-au îndreptat către... primul spi
tal. Se duceau să fie supuși unui 
examen medical. Relatarea nu 
precizează dacă este vorba de o

de Stat al Republicii Populare Po
lone, a rostit ouvintarea de închidere.

NEW YORK. La New York a fost 
dată publicității scrisoarea reprezen
tantului permanent al Cubei la O.N.U., 
adresată președintelui Consiliului de 
Securitate, în care este exprimat pro
testul categoric împotriva manevrelor 
S.U.A. și aliaților lor în ce privește 
discutarea Ia O.N.U. a situației din 
regiunea Mării Caraibilor.

VIENA. Discursul președintelui 
Kennedy, în care el a anunțat apro
piata efectuare a unor experiențe 
cu armia nucleară de către Statele 
Unite ale Americii, constituie o sfi- 

pronunțe cu îndărătnicie împotriva dare adresată întregii omeniri iubi- 
dezarmarii generale, preconizată de toare de pace, subliniază ziarul 

" ■ • . ........................“ „Volksstimme" în numărul său din
4 martie.

„Așadar, guvernul S.U.A. nu și-a 
plecat urechea la glasul rațiunii. 
Casa Albă a rămas surdă la cere
rile opiniei publice mondiale Lite
ralmente la cîteva zile înainte de în
ceperea lucrărilor Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, guvernul 
S.U.A. a spus limpede întregii lumi 
că alege calea continuării cursei 
înarmărilor nucleare. După cum s-a 
mai întîmplat în repetate rînduri în 
trecut, guvernul S.U.A., cu sprijinul 
guvernului englez, atrage lumea, 
prin acțiunile sale, într-o nouă fază 
a cursei înarmărilor tocmai în mo
mentul cînd se ivește posibilitatea 
de a se urni problema dezarmării 
din punctul mort.

Conducătorii puterilor occidentale 
își dau perfect de bine seama că, 
începînd o serie de experiențe cu 
arma nucleară in atmosferă. Occi
dentul silește implicit Uniunea So
vietică să ia noi măsuri pentru per
fecționarea arsenalului său nuclear. 
Guvernul sovietic a avertizat în re
petate rindurl că nu va rămîne cu 
brațele încrucișate dacă puterile 
N.A.T.O. își voi spori puterea nu
cleară"

In continuare în articol se spune : 
„In cuvîntarea sa din 2 martie, 

președintele Kennedy încerca să 
prezinte lucrurile ca și cum hotărî
rea de reluare a experiențelor în 
atmosferă a fost dictată de intere
sele securității S.U.A. El încearcă 
să arunce răspunderea asupra 
Uniunii Sovietice, făcînd o aluzie la 
faptul că experiențele sovietice din 
toamna anului trecut „au demons
trat realizări importante în dezvolta
rea armei nucleare".

Președintele S.U.A. declară că in
teresele securității țării sale nu-1

cel al puterilor N.A.T.O.’ Autorul a- 
rată în continuare că dacă puterile 
occidentale vor da mai departe im
bold înarmărilor nucleare, acest e- 
chițibru nu se va schimba nicide
cum în favoarea lor.

„După groaznicul război distrugă
tor, Uniunea Sovietică a știut în 
timpul cel mai scurt să răpească 
S.U.A. „monopolul atomic”. Ce să 
mai vorbim despre ziua de astăzi 
cînd, chiar potrivit recunoașterii 
celor mai înrăiri dușmani ai noștri, 
știința sovietică deține ferm primul 
loc în lume, iar puternica industrie 
a U.R.S.S. înaintează într-un ritm 
inaccesibil chiar celor mai dezvol
tate puteri occidentale 1“

In articol se spune mai departe : 
„Iese îndeosebi la iveală fățărni

cia din cuvintele președintelui a- 
tuncl cînd încearcă să diminueze 
primejdia ploilor radioactive care 
vor urma după viitoarele experien
țe americane. Acum cîteva luni, 
Kennedy făcea declarații foarte 
semnificative că orice experiențe 
nucleare infectează atmosfera. Acum 
însă. Casa Albă încearcă să liniș
tească opinia publică mondială 
prin afirmgții fățarnice că „ploile 
radioactive vor fi reduse la mini
mum”. Și astfel, grija conducători
lor puterilor occidentale pentru să
nătatea oamenilor s-a dovedit a fiș 
de fapt, o adevărată fățărnicie“.

„Dacă cineva se mai îndoiește de 
adevăratele motive după care s-au 
condus președintele Kennedy și 
primul ministru Macmillan atunci 
cînd au respins propunerea sovie
tică ca lucrările Comitetului celor 
18 să înceapă la cel mai înalt ni
vel, astăzi aceste motive au fost 
demascate cu toată claritatea în 
fața întregii lumi. Astăzi, toți își dau 
seama că nu preocuparea pentru 
succesul tratativelor de dezarmare, 
ci încercările de a dezorienta opi
nia publică au stat la baza propu
nerilor S.U.A. și Angliei cu privire 
la participarea miniștrilor Afaceri
lor Externe la lucrările Comitetului 
celor 18“.

adopte, pentru „securitatea alianței 
occidentale“. în același timp însă, 
după cum remarcă corespondentul 
agenției americane United Press In
ternational, primul ministru al Ca
nadei „evită să se declare de acord 
în mod fățiș cu hotărîrea Statelor 
Unite". „Nicăieri în declarația sa — 
adaugă corespondentul — Diefen
baker nu afirmă că țara sa este de 
acord cu hotărîrea americană“.

Diplomatul S.U.A. :
înaltă poziție morală...

Scandalul zzFibag/z î noi 
proLe contra lui Strauss

BONN 4 (Agerpres). — La Nürn
berg a început prima fază a dezba
terilor procesului în afacerea „Fibag“, 
societate pe acțiuni pentru construi
rea de locuințe pentru militarii vest- 
germani.

Acest mare scandal, în care este 
implicat ministrul de Război, Strauss, 
a fost recent, demascat de revista 
hamburgheză „Der Spiègel“. Din da
tele publicate de revistă a reieșit că 
Strauss, devenind acționarul și unul 
dintre fondatorii societății, a folosit 
postul său de ministru în scopul pro
priei sale îmbogățiri. Strauss a ce
rut tribunalului să interzică pu
blicarea dovezilor demascatoare.

Prima zi a procesului de la Nürn
berg, s-a soldat cu rezultate triste 
pentru reputația lui Strauss. Arhitec
tul Schloss, principalul martor și unul 
dintre- principalii fondatori ai socie
tății pe acțiuni „Fibag“, a repetat 
mărturisirile făcute sub jurămînt cu 
privire la participarea lui Strauss în 
această afacere. El a confirmat că, 
în februarie 1960, Ia semnarea acor
dului cu privire la înființarea acestei 
societăți, bogatul editor de ziare, 
Kapfinger, prietenul lui Strauss, a de
clarat „cu regret“ că trebuie să îm
partă cele 25 la sută din acțiunile 
de care dispune cu ministrul de Răz
boi de la Bonn.

HAGA 4 (Agerpres). — Colonia
liștii olandezi se străduiesc să per
manentizeze separarea Irianului de 
vest de Indonezia și să-și consoli
deze dominația pe această parte a 
teritoriului indonezian. După cum a 
declarat secretarul de stat pentru 
problemele Irianului de vest, Bot, 
așa-numitul „Consiliu ăl Noii Gui
nee", a adoptat recomandarea ca 
anul 1970 să fie dată maximă cînd 
populația Irianului de vest va că
păta dreptul la autodeterminare.

NEW YORK. In seara 
martie a avut loc în 
mes" din New York o 
ție de protest împotriva 
rației prin care președintele Ken
nedy anunță reluarea experien
țelor jiucleare americane în at
mosferă. După cum relatează co
respondentul agenției Reuter, par
ticipant» la demonstrație au încon
jurat piața, purtînd lozinci prin care 
își exprimau protestul față de de
clarația președintelui Kennedy. „Mii 
de demonstranți — relatează •cores
pondentul agenției Reuter — au dat 
sitarii intenția lor de a desfășura in 
tăcere manifestația șl au început să 
scandeze 
șine !"...

„Consiliul Noii-Guinee“, care a 
adoptat aceste recomandări, este un 
organ creat de autoritățile colonia
le olandeze, căruia i s-a dat aparen
ța de reprezentanță populară.

Un mare număr dintre membrii 
acestui consiliu au fost numiți de 
guvernatorul olandez și, după cum 
subliniază revista olandeză „Be- 
freiding", „el nu are, de fapt, ni
mic comun cu adevărata voință a 
poporului“. •

CAIRO.
al Consiliului de solidaritate al ță
rilor Asiei și Africii a dat publici
tății o declarație în care se spune 
printre altele : „Tendința agresivă 
a guvernelor S.U.A. și Angliei im-, 
plică o primejdie serioasă pentru 
întreaga omenire și dovedește lim
pede că imperialiștii continuă să se 
1
< „
Uniunèa Sovietică și de toate țările 
iubitoare de pace din lume“.
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