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Modernizarea fabricii de mobilă 
„23 August" Tg. Mureș

Noi construcții 
social-culturale

Oaspeți 
la odihnă

Imagine de pe magistrala 
Nozd-Sud din Capitală.

(Foto : R. Costin)

La fabrica de mobilă „23 August" din Tg. Mureș a 
fost dată de curînd în funcțiune o nouă secție de 
mobilă. Totodată, termocentrala întreprinderii este în 
curs de dezvoltare, ceea ce va asigura aburul nece
sar unităților fabricii. De curînd au început și alte 
lucrări privind lărgirea și modernizarea în continuare 
a întreprinderii.

Ca urmare a măsurilor luate, capacitatea de pro
ducție a acestei fabrici va spori, iar calitatea produ
selor se va îmbunătăți simțitor.

noi obiec- 
Numai în

se construiesc 
social-culturale. 
1961 s-au dat în folosință

VATRA DORNEI 
(coresp. „Scînteii”.). 
— Pitoreasca sta
țiune balneo-climate- 
rică Vatra Dornei, 
cunoscută pentru re
zultatele ce le dă în 
tratarea afecțiunilor 
cardiovasculare și 
reumatice, a început 
de ieri să primească 
noi oaspeți. Este a 
4-a serie din acest 
an de oameni ai 
muncii care vin să-și 
caute sănătatea și 
să-și petreacă con
cediul de odihnă.

De la începutul a- 
nului și 
stațiunea 
aproape

MOINEȘTT (coresp. „Scînteii“). — 
In satele și comunele raionului Moi- 
nești 
tive ' 
anul
școli de 8 ani în comunele Dărmă- 
nești, Solonț, Ghimeș, Coșnea, o 
școală de 4 ani în satul Negreni etc. 
In prezent se află în construcție 
două cămine culturale, două dispen

sare și nume
roase săli de 
clasă începute 
anul trecut.

Pînă la sfîr- 
șitul anului în 
raionul Moi- 
nești se vor ri
dica noi obiec
tive social-cul
turale.

pînă acumr 
a găzduit

colective au 
medie pe 

mari

c.
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acestui succes 
politică desiă- 

organele șl or- 
de partid, care

Tn continuare ca- 
cinematografică a prezentat

schimbă fața 
traiul țăranilor. 

Trifeșt-i valoarea u- 
zile-muncă a fost 

32,45 lei, la Boteșii

cu fermi-; 
. . agri-, 
colecti- 
Roman, 

în-
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Hîrlău

în zilele de 9 și 10 martie a. 
a avut loc ședința Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R.

în legătură cu apropiata încheiere a co
lectivizării agriculturii, Biroul Politic a 
hotărît să convoace în prima decadă a 
lunii aprilie Plenara C.C. al P.M.R

Plenara va face bilanțul colectivizării a- 
griculturii și va examina măsurile privind 
reorganizarea conducerii agriculturii co
respunzător cu cerințele noii etape de 
dezvoltare a acesteia, precum și măsurile 
de asigurare a agriculturii socialiste cu 
cadre de specialiști

meșteșugărești

IAȘI (coresp. „Scînteii"). 
— Și în raionul Hîrlău s-a 
încheiat colectivizarea a- 
griculturii. Cele 36 gospo
dării colective cuprind 
27.694 familii cu 78.213 ha 
teren.

La baza 
stă munca 
șurată de 
ganizațiile
au popularizat rezultatele 
bune înregistrate de gos
podăriile colective din To- 
toești, Romînești, Flămînzi 
etc. S-au organizat vizite 
ale țăranilor întovărășiți, 
s-au editat foi volante, 
grafice, pliante etc.

Producțiile medii pe ra
ion la gospodăriile colec
tive au fost în 1961 de 
1.728 kg grîu, 2.332 kg po
rumb și 19.779 kg sfeclă 
de zahăr la ha, depășin- 
du-se producțiile medii 
realizate de întovărășiți cu 
500—800 kg grîu, 1.000 kg

porumb și 10.000 kg sfeclă 
de zahăr.

Colectiviștii din raion 
sînt hotărîți să muncească 
cu spor pentru a obține re
colte mai bogate, să dez
volte sectorul zootehnic 
și celelalte ramuri de pro
ducție. în prezent, ajutați 
de activiștii de partid și de 
stat, de specialiști, colec
tiviștii de aici întocmesc 
și revizuiesc planurile de 
producție, își organizează 
brigăzile și echipele și 
pregătesc temeinic campa
nia agricolă de primăvară.

*
Totodată, s-a terminat 

colectivizarea agriculturii 
și în comunele aparținînd 
orașului Iași. în cele 29 
gospodării agricole 
tive existente în 
comune sînt 8.205 
cu 21.365 hectare.

colec- 
aceste 
familii

leii s-a încheiat colectivi
zarea agriculturii și în ra
ionul Roman, regiunea Ba
cău. Acum în raion sînt 
53 gospodării colective 
care cuprind 29.513 familii 
și dețin 68.814 hectare te
ren.

Cine merge azi prin Vă
leni, Horia, Uncești, Tri- 
iești și multe alte sale 
ale raionului Roman poa
te vedea că gospodăriile 
colective 
satelor, 
La 
nei 
de 
— 37,60 lei, la Bozieni — 
35 lei. în medie pe raion, . 
valorea zilei-muncă s-a 
ridicat în anul trecut la 
30 lei. în 1961, do pil
dă, gospodăria coleçti- 
vă Văleni a obținut. 2.000 » tcicrhesc planurile de pro- 
kg grîu, la hectar, cea din ducție și se pregătesc. 
Doljești aproape 4.000 kg pentru lucrările agricole 
porumb boabe la hectar, de primăvară.

Gospodăriile 
realizai în 
raion producții mai 
decît gospodăriile indivi
duale cu 658 kg grîu și 
ou 1037 kg porumb 
hectar.

Rezultatele bune 
muncii colcmtiviștilor 
fost larg popularizate prin 
forme variate ale muncii 
politice de masă. între al
tele au fost editate do că
tre ziarul local 
Roșie" numeroase 
speciale și foi 
s-au prezentat 
culturale,: filme.

Acgm, odată, 
narea ,colectivizării, 
culturii raionului, < 
viștii din raionul 
ajutați de specialiști,

«O
K 04IwW

Bg|

ORADEA (coresp. „Scînteii“). —, 
La Oradea s-a deschis ieri o expo
ziție în care sînt prezentate produ
sele cooperativelor meșteșugărești 
„Arta Populară" și „Munca“ din O- 
radea, „Deservirea“ din Salonta, „U- 
nirea" din Șimleu și altele.

De un interes deosebit se bucură 
covoarele și țesăturile cu motive 
naționale, articolele de artizanat și 
alte produse ale cooperației mește
șugărești din regiune.

GATA PENTRU CAMPANIA 
DE PRIMĂVARĂ. Un neu Iot de 
semănători produse la uzina de 
pompe și mașini agricole din 
Capitală. Muncitorii Mangrea 
Teodor, Stanciu Stancu, Tîscler 
Tănase, Grecu Marin și Aci- 
chian Nicolae le fac un ultim 
control înainte de a ieși pe 
poarta . uzinei. De la încoputul 
anului și pînă în prezent colec
tivul acestei uzine a expediat 
agriculturii peste 2.500 mașini 
agricole.

BACÄU (coresp. „Scînteii"). — în 
cursul zilei de ieri la căminele cultu
rale din satele și comunele raionului 
Bacău s-a desfășurat o vie activitate 
cultural-artisfică în sprijinul colectiviză
rii agriculturii.

La căminul cultural din comuna Cleja 
a avut loc o adunare populară la care to
varășa A. Gălăjeanu, secretară a Co
mitetului raional- de partid Bacău, a 
făcut o expunere 'privind organizarea 
și retribuirea muncii în gospodăria a-

gricolă colectivă, 
ravana 
cîfeva filme de scurt metraj despre 
viața nouă a țărănimii muncitoare dîn 
(ara noastră. în cursul zilei de ieri a- 
proximativ 100 de familii din comună 
au făcut cereri pentru a intra în gos
podăria colectivă.

Conferințe asemănătoare s-au ținut 
și la căminele culturale din comunele 
Sărata, Nicolae Bălcescu.

industria 
bunurilor de 
larg consum și 
în comerț se 
fac pregătiri 
pentru ca, oda
tă cu primele 
zile ale primă
verii, cumpără
torii să găseas- 

mărfuri de sezon,magazine
varietate mare și de o cali-

ORADEA (coresp. „Scîn
teii"). — în urma. încheie
rii colectivizării, în raionul 
Șimleu, regiunea Crișana, 
sini, 49 gospodării colecti
ve care unesc 17.158 fa
milii, cu 39.800 hectare te
ren.

La convingerea țăranilor 
muncitori din raionul Șim
leu de a păși pe calea 
gospodăriei colective au 
contribuit în cea mai mare 
măsură realizările obținu
te de gospodăriile colec
tive fruntașe. Anul trecut, 
producția medie de grîu 
realizată de gospodăriile 
colective din raion a iost 
cu 424 kg mai mare decît

cea obținută de gospodă
riile individuale. Vizitînd 
gospodăria colectivă din 
Nușfalău, de exemplu, în
tovărășiți! și țăranii cu 
gospodărie individuală au 
văzut că venitul bănesc al 
acestei gospodării a fost 
anul trecut de peste 
1.500.000 lei, iar fondul de 
bază a ajuns la o valoare 
de peste 2.000.000 lei.

Organizațiile 
din raion au 
larg realizările 
riilor colective, 
vizite, seri
bări și răspunsuri, o sus
ținută activitate culturală.

de partid 
popularizat 

gospodă- 
organizînd 
de între-

(Foto : Agcrpres) c
TIMIȘOARA (coresp. 

„Scînteii“). — Ca în fie
care duminică, și ieri 
oamenii muncii din o- 
rașul Timișoara și-au 
petrecut timpul liber la 
numeroase manifestări 
culturale.

Pentru iubitorii mu- 
' zicii simfonice, dimi
neața de ieri a consti
tuit un adevărat eveni
ment : cunoscutul vio
loncelist sovietic Daniil 
Safran și-a dat con
cursul la concertul Fi
larmonicii de Stat in
terpretând Concertul nr. 
3 pentru violoncel și

orchestra 
Publicul 
răsplătit 
aplauze , 
tativ'ă a 
vietic.

Tot s dimineață, 
scena teatrului de 
din localitate a 
prezentată piesa pentru 
tineret „Pantofiorul de 
aur“.

După-amiază specta
colele au fost cu mult 
mai numeroase și mai 
variate. La Opera de 
stat, de pildă, a fost 
prezentată opereta „Lă-

pămînfuri, chiar băietul acela, poa- 
bătrînei, răspund din toată inima

silită la această 
Ghiță vafavu', pe motiv că băietul 

cazarmă, ar fi rămas dator cioco-

porumb boabe, și cîte case, noi și-au făcut 
din Munteni, Totoeșii, Scobinți, Flă- 

primelor vîlvăfăi din 1907). 
întin-

(Din „Chemarea

CUNUNIE
Vă chemăm cu inima deschisă, frați ai noștri. Sărbătoarea 

va fi cununia cu belșugul”.
Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști“)

intrării voastre în colectivă

Putrezesc treptat zăpezile, iar 
fărîna neagră, grasă, respirînd aburul 

călduf, mijește griul de toamnă. Semne ca în 
to|i anii... Sînt însă și altele, noi, ce vestesc, pe 
măsura marelui avînt al colectivizării în întreaga 
(ară, o primăvară memorabilă. Sol al acestei pri
măveri s-a ivit în așezările dimprejurul Hîrlău- 
lui, chiar în prima zi de martie, o chemare miro
sind a proaspătă cerneală tipografică. Chemarea 
colectiviștilor din comunele Plugari, Romînești, 
Gropnifa, Coarnele Caprei și Fînlînele adresată 
către toți întovărășiții din raion are, precum se 
vede, directă legătură cu anotimpul : „Unifi-vă în 
gospodăriile colective, pentru ca în această pri
măvară cu tofii să muncim cu spor pe ogoarele 
întinse și să obfinem recolte bogate I"

La cîteva zile după aparifia acestei chemări, în 
drum spre Hîrlău, la Ceplenifa, am întîlnit niște 
colectiviști din Romînești. Invitați de întovărășiți, 
ca unii ce semnaseră Chemarea ; invitafi să po
vestească mai cu de-amănuntul, „la un pahar de 
vorbă”, de la inimă la inimă, cu fapte și cifre, 
cum merg treburile în gospodăria colectivă. Um
blă prin aceste parfi o vorbă rămasă de pe vre
mea sărăciei : „Martie e luna lui traistă-n băț“.' 
leșifi din iarnă fără un pumn de mălai, oamenii 
începeau să bată drumurile. Martie cel de acum, 
cu alte rosturi îi mînă prin vecini.

înfr-un sat megieș, Boureni, am parcurs progra
mul de activitate a! căminului cultural din uliima 
săptămînă. Miercuri: Prelucrarea chemării colec
tiviștilor din raioanele Bîr’ad și Huși către țăra
nii întovărășifi din regiune. Joi : Pagini din bro
șura „G.A.C. — calea bunăstării țărănimii munci
toare". Vineri : „Seară de calcul" : cine a ieșit 
mai cîștigat ? (au participat colectiviști din Prigo- 
renii Mari). Sîmbâtă : „In fafa hărții” : Noi regiuni 
și raioane cu agricultura colectivizată. Duminică: 
Expunere pe tema „Consolidarea G.A.C. — te
melia producțiilor mari și a bunăstării colectiviș
tilor". Luni : Vorbesc colectiviștii din Balș despre 
statutul gospodăriei colective. Marți : întîlnire cu 
țăranii colectiviști din satul Buznea. Și, bineînțe
les, împletite cu aceste manifestări — filme, spec
tacole date de formafii artistice, brigăzi de agi- 
fafie. Am citat doar ca exemplu programul de 
mai sus. Nu numai în Boureni, ci în toate satele 
raionului e în creștere pulsul muncii politice și 
culturale de masă.

Exercită atraefie faptele „cîf au scos la grîu și

de Haydn. 
timișorean a 
cu îndelungi 

arta interpre- 
solistului so-

pe 
stat 
fost

sați-mă să eint“, 
seara, artiștii teatrului 
de stat au dat specta
colul „Aristocrații“.

Formația de amatori 
a clubului C.F.R. „16 Fe
bruarie“ a prezentat 
spectacolul-concert in
titulat : „Expresul cîn- 
tecului și al veseliei".

Dar să nu-i uităm pe 
amatorii de 
ceștia au asistat la me
ciul de fotbal dintre 
Știința-Timișoara și 
C.S.M.-Reșița, terminat 
cu scorul de 4—1 
tru studenți.

sport. A-

pen-

DE PESTE HOTARE

că în 
într-o 
täte îmbunătățită.

Noutățile — mai numeroase de
cît în alți ani — vor constitui în 
acest sezon un important punct de 
atracție. în principalele sectoare, 
aproape jumătate din sortimentele 
puse în vînzare sînt realizate pfe 
baza mostrelor expuse la ultimul 
pavilion. Rochiile de stofă și 
din țesături din fire sintetice, în 
desene și' modele variate, se vor 
găsi alături de diferite confec
ții din relon, de noi modele de 
sacouri bărbătești, de tricotaje, cio
rapi și alte obiecte de îmbrăcămin
te într-o gamă coloristică mai lar
gă. Și la încălțăminte, modelele de 
sezon au început să-și facă apariția 
în rafturile magazinelor. Atît cei 
mari cit și cei mici vor avea de ales 
dintr-un sortiment îmbogățit ca for
mă și culoare.

Analizînd contractele încheiate 
între industrie și comerț, rezultă 
însă că la unele sortimente, ci
frele de producție stabilite nu co
respund decît în parte cerințelor 
comerțului. Așa stau lucrurile, bu
năoară, cu docul, atît de folosit la 
îmbrăcămintea lejeră, zefirul în 
carouri pentru cămăși, unele impri
meuri și țesături fantezi din bum
bac.

Unele întreprinderi producătoare 
de materii prime întîrzie livrările că
tre întreprinderile prelucrătoare — 
fabrici de confecții, încălțăminte 
etc. Diferite întreprinderi de încăl
țăminte au început să ducă „trata
tive" cu organizațiile comerciale, 
pentru a amîna unele sortimente în 
culori deschise, deși producția a 
fost angajată prin contract.

Spre a se asigura o bună apro
vizionare a populației cu toate pro
dusele de sezon este necesar sa se 
ia în continuare măsuri pentru rea
lizarea integrală și la termen a fon
dului de marfă contractat, astfel ca 
articolele noi să apară în maga
zine la datele stabilite.

Ministerul Comerțului, 
executive ale sfaturilor 
conducerile unităților 
au datoria să acorde atenția cuve
nită aprovizionării populației în se
zonul de primăvară, să asigure re
partizarea judicioasă a fondului de 
marfă între regiuni, între localități 
și unități comerciale, ca și reasor- 
tarea permanentă cu sortimentele 
cerute de cumpărători.

DUMINICA au sosit la Geneva . to
varășul Corneliu Mănescu, minis
trul de Externe al R. P. Romine, și 
ceilalți membri ai delegației țării 
noastre la lucrările Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare.

IN ISLANDA a început greva ma
rinarilor din flota vaselor de pes
cuit. Greva a fost declarată în urma 
refuzului patronilor de a satisface 
revendicările marinarilor cu privire 
la mărirea salariilor.

LA ACCRA s-a anunțat oficial că 
guvernul Ghanei șl Guvernul Pro-

vizoriu al Republicii Algeria au ho- 
tărît.să stabilească relații diploma
tice și să procedeze la un schimb 
de ambasadori.

PARTIDUL UNIT AL INDEPENDEN
ȚEI NAȚIONALE DIN RHODESIA DE 
NORD a publicat o declarație în 
care se cere ca. în toate teritoriile 
care alcătuiesc Federația Rhodesiei 
și Nyassalandului să se organizeze 
un referendum prin care să fie con
sultată întreaga populație africană 
în problema menținerii sau lichidă
rii acestei federații.

>

plăcufele : „Cerc de pian“ și .„Coregrafie“. Cîfiva 
redactori, cîfiva tipografi. Articolele se plămădesc 
pe teren, la (ară : pe genunchi, Ia o seară de 
calcul, pe un coif de bancă din căminul cultural 
fixit de lume. Se scriu direct, concis, simplu. Ma
nuscrisul se culege de mînă, se tipărește de mînă 
— și totuși nu se plînge nimeni de absenfa ma
șinii de scris, a linotipului, a rotativei. „Mașina 
de tipărit — o vedefi ? — n-a imprimat toafă viafa 
decît cărfi de vizită, bilete, afișe, mărunțișuri. 
Nici n-ar fi bănuit pensionara noastră că va sluji 
colectivizarea. Și zău că-și face bine datoria!" — 
comentează mucalit unul dintre zefari.

KU* de o palmă-două, „foaia". 17 numere penfru 
•“-^19 comune au apărut pînă astăzi. Țin în mînă 

colecfia miniaturală — caldă ca și gîndurile din 
pagini. Semnează colectiviști cu „stagiu", precum 
și cei mai noi membri ai marii familii. își spun 
cuvîntul și secretari ai organizațiilor de bază, pre- 
ședinfi de sfaturi populare. O experienjă, o măr
turie, un îndemn. Zece-douăzeci de rînduri. Cro
nică vie a actualității, ele sînt în același timp rîn
duri de istorie. Istoria memorabilei primăveri din 
1962. lată cîteva fragmente din „foile“ unor 
comune :

MOȚCA : „Noi am făcut următorul calcul 
pe care vi-l înfățișăm și dv. : anul trecut, în 
toată comuna noastră, în cele două sate, Moț
ca și Boureni, au fost 1.567 ha necolectiviza
te. Dintre ele, 350 au fost semănate cu grîu, 
450 cu porumb și 100 cu floarea-soarelui. Să 
ne oprim numai la acestea. Tot anul trecut 
colectiviștii au obținut de la fiecare hectar, 
mai mult ca întovărășiții cu 900 kg grîu, cu 
3.000 kg. porumb știuleți și 450 kg floarea- 
soarelui. Să înmulțim aceste sporuri de recol
te cu suprafețele de mai sus și vom avea: 
315.000 kg grîu, 1.350.000 kg porumb și 45.000 
kg floarea-soarelui. Să le transformăm în barzi 
și vom avea aproape 2.000.000 lei. Acest venit, 
întovărășiții l-au pierdut. Și asta într-un 'sin
gur an“ (Nicolae Ștefan, secretarul organiza
ției de partid din G.A.C. Moțca).

CRISTEȘTI : „Tot satul știe că, înainte de 
a intra în colectivă, nu mă puteam măsura cu 

acum 
el, Vasile N. Năstase, nu se poate măsura cu 
mine, colectivistul Constantin Tătărușanu. Eu, 
de cînd sînt în gospodăria agricolă colectivă, 
mi-am făcut casă nouă, mare, frumoasă, cresc 
în fiecare an porci, mi-am cumpărat vacă și oi, 

■' VICTOR VÎNTU

cît la 
colectiviștii" 
mînzi (da, Flămînzii 
Gospodării puternice pe locurile unde se 
deau curjile cucoanei Roza, moșia lui domnu' To- 
direscu și a lui conu' Dumifrache. Fiindcă „mer- 
gînd spre Hîrlău" îfi reînvie pentru o clipă în 
amintire tragica povestire a lui Sadoveanu ; îfi tre
ce pe dinainfea ochilor imaginea cutremurătoare a 
bătrînei corogife, betege, nepufînd să secere alt
minteri decît în genunchi 
caznă de un ...................
ei, chemat la
iului...

Pe aceleași 
ie și nepofii 
chemării de a săvîrși cununia cu belșugul.

îfeva cifre, aflate la Comitetul raional de 
partid Pașcani, conturează tabloul semni

ficativ al ultimei luni. S-au (inul de către acti
viști de partid și de stat, în toate comunele și sa
tele din raion, 161 de expuneri consacrate co
lectivizării. Au avut loc 50 de vizite ale întovă- 
rășifilor la gospodării colective ; 235 seri de 
calcul și de întrebări și răspunsuri — participanti: 
24.450 ; 104 întîlniri ale colectiviștilor cu întovă- 
rășifii (satele Miteșfi și Verșeni l-au avut oaspete 
pe Eroul Muncii Socialiste Gheorghe Maffei, pre
ședintele colectivei milionare din Țibucani); 192 
de programe artistice, la care au asistat aproa
pe 30.000 de fărani muncitori (deplasări au făcut 
și colective ale Operei și Teatrului National „Va
sile Alecsandri“ din lași); pentru a nu mai nota 
numărui spectatorilor la filmele prezentate de ci
nematografele sătești și de caravane sau numă
rul emisiunilor transmise de cele 12 stafii de ra
dioamplificare. Cifrele, firește, schifează doar...

Privind totuși tabloul, lesne se desprinde dintre 
cifre, ca o trăsătură pregnantă, participarea însu
flețită a colectiviștilor la munca pentru înche
ierea colectivizării» în primul rînd, prin viu grai, megieșul meu Vasile N. Năstase. Iaca, 
dar și cu ajutorul literei fipărife, al foilor volan
te, se răspîndește chemarea, exemplul lor per
sonal. De la o vreme, rînd pe rînd, pentru fie
care comună încă necolectivizată din cuprinsul ra
ionului, apar „foi".

Micufa fipografie, coborîtă dinfr-un camion, 
funefionează provizoriu la casa de cultură a Paș
canilor, îndărătul unei uși pe care sînt prinse (Continuare în pag, II-a)

O duminică de martie însorită.
Dimineața, peste 100 petroliști șl con

structori de utilaj petrolier au plecat cu 
autocarele O.N.T.-„Carpafi“ la București 
unde au vizitat noile construcții, iar apoi 
au vizionat spectacole la diferite teatre 
și la Opera de stat. Alții, iubitori ai spor
tului, au preferat o plimbare la Poiana 
Brașov, unde au asistat la concursul de 
schi organizat aici, sau au vizitat Brașo
vul.

Pentru locuitorii cartierului Dr. Babeș 
ziua de ieri a început printr-o acțiune 
patriotică. Mobilizați de comitetul de 
stradă, zeci de cetățeni de aici au parti
cipat la transportul pietrișului și la pa- 
varea străzii lor.

La acțiunea de înfrumusețare a orașu
lui au participat și elevii școlilor medii și 
profesionale din oraș. Cluburile între
prinderilor din oraș au cunoscut și ele, la 
sfîrșit de săptămînă, o și mai mare aflu
ență. La clubul rafinăriei nr. 4, zeci de 
petroliști au asistat la meciul de popice 
între echipa rafinăriei și cea 
din localitate.

La clubul schelei, muncitorii 
și-au disputat întâietatea la

a schelei

și elevii 
tenis de 

masă și șah. Deseori, aici se organizează 
diferite manifestări culturale pentru tine
ret. Una din acestea a fost și 
fulată „Eroismul uteciștilor, 
activitatea noastră", la care 
cipat peste o sută de tineri
Biblioteca orășenească a înregistrat sîm- 
bătă după-amiază și duminică 102 citi-

seara inli- 
pildă în 

au parti- 
petroliști.

Cîmpina
lori cu peste 200 cărfi împrumutate. Fi
rește, majoritatea cărților solicitate se 
refera la petrol : foraj, extracție, prelu
crări.

Seara, ca în fiecare săptămînă, peste 
300 de tineri petroliști au petrecut la 
reuniunea ce a, avut loc la clubul rafi
năriei.

V. MIHAI
coresp. „Scînteii'

comitetele 
populare, 

comerciale

Pentru înfrumusețarea străzii lor au muncit ieri zeci de cetățeni 
din cartierul Dr. Babeș din Cîmpina.



S C î N T E 1 A

Pe scene —700 artiști amatori

de

Manuale de limbi • •străine
Aspect din secția sculărie a uzinelor „23 August" din Capitală.

; ■ • (Foto: Gh. Vințilă)

VEȘTI DIN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ> A.

• în regiunea Oltenia vor fi daté 
în folosință anul acesta 7 complexe
de deservire în localitățile Tg. Jiu, 
Tr. Severin, Craiova, Băilești, Poiana 
Mare, Balș și Corabia. Paralel cu 
darea în folosință a noilor complexe 
se prevede înființarea unui număr 
de încă 66 de unități noi pentru re
parații Și confeețli etc. în cadrul 
cooperativei „Arta încălțămintei“ 
din Craiova se va înființa o secție 
de încălțăminte ortopedică.

e De curînd, în orașul Bacău a 
fost dat în folosință un complex de 
deservire al cooperației meșteșugă
rești care cuprinde numeroase uni
tăți de deservire cu o largă gamă de 
prestări péhtrü populație.. Astfel, la 
parterul complexului au fost orga
nizate unități de încălțăminte, de 
comandă, marochinărie, reparații 
radio și televizoare, confecții pentru 
bărbați și femei, spălătorie; curăță
torie, boiangerie. Tot aici se află și 
un magazin de prezentare Și desfa
cere a produselor de artizanat. în 
holul complexului a fost organizată 
o expoziție cu diferite tipuri de mo
bilă.

La etajul I al complexului sînt or
ganizate centre de lenjerie, tricotaje, 
bijuterie, reparații de instrumente 
muzicale etc., iar la etajul II a fost 
organizat un atelier pentru țesut co
voare.

Orchestra simfonică a Filarmonicii 
de stat „George Enescu" prezintă 
sîmbătă 17 martie, ora 20, și duminică 
18 martie, ora' 11 la Ateneul R. P. 
Romine, un Concert de concerte. 
Solist : Daniil Șatran — artist eme
rit al R.S.F.S.R. — violoncel. Dirijor : 
Mihai Brediceanu. In program :

Johann Sebastian Bach — Concertul 
pentru violoncel și orchestră în. do 
minor (primă audiție) ; Haydn — 
Concertul pentru violoncel și orches
tră în re major ; Haciaturian — Con
certul pentru violoncel și orchestră.

Pe dala de 20 martie violoncelistul 
. Daniil Șairan va susține un recital.

MAREA CUNUNIE
(Urmare din pag. I-a)

(C.

sa- 
co-

curtea mi-e plină cu orătănii". 
Jătărușanu, colectivist).

BĂLȚAȚI : „Mă ç.unoaste tot 
tul. Am aproape 90 de ani. Sînt
lectivist de multă vreme și mă mîn- 
drese cu aceasta. Am parte de o 
bătrînețe fericită. Ei, cum era altă
dată comuna noastră și cum este a- 
cum ! Au fost ■ construite un dispen
sar, 6 localuri de școală și cîte al
tele. Colectiviștii și-au făcut peste 
80 de case noi. Mă adresez celor 
care n-au venit încă în marea noa
stră familie, să vină cît mai repede! 
Sînt sigur că sfatul meu. bătrînesc 
Va ajunge la inima dumneavoastră“. 
(Anton Gh. Porcarii, colectivist).

HELEȘTENI : „M-â convins și 
ihai mult ceea ce am văzut în-vi
zită pe care am făcut-o fetei mele, 
care este colectivistă la Tîrzii, raio
nul Huși. Aici, la Tîrzii, peste 200 
colectiviști și-au făcut case noi, alți 
130 și-au cumpărat aparate de ra
dio. In fiecare lună colectiviștii pri
mesc avans bănesc. Cînd m-am în
tors acasă, cel dintîi lucru pe care 
l-am făcut a fost să mă înscriu în 
colectivă“. (Joldescu G. Dumitru, 
Colectivist).

Feluriți oameni, felurite locuri, vîrs- 
te, fapte, exprimări. Dar unul, unic 
e sentimentul pe care-1 transmit toa
te rîndurile de mai sus : convinge
rea nestrămutată în justețea căii 
alese, cale deschisă țărănimii de 
partidul clasei muncitoare. E ceea 
cö dă forță chemării și 
„Vă chemăm cu 
frați ai noștri".

numa1 crefS să mai găsim la dumnea
voastră —f zice secretarul organizației 
de partid din Mofca. încep socotelile 
pe tabla neagră. Mă gîndeSc că dacă 
ar intra cineva acum, neprevenit, s-ar 
crede la o oră de matematică la se
ral. Fiecare cifră rostită de Mafiei e 
cumpănită atent de consătenii lui. Zeci 
de perechi de ochi verifică adunările. 
O coloană e gata. Cealaltă durează 
mai mult : rubrica colectivistului
Gheorghe I. Dascălu e mai bogată, și 
se mai adaugă zahărul, orzul, brînza 
(celălalt n-a avut de unde să pri
mească) și retribufia suplimentară. Puse 
fafă în fâfă, așa arată cifrele finale :

Ilie Mafiei: 5.150 lei ■—
1. Dascălu : 18.322 lei.

— Cîte zile-muncă 
în gospodărie ?

— întrebarea nu-i 
cam bănuim ce vreji 
flafi atunci că goana 
e taman ca goana tractorist uliii după 
cît mai mulji hantri. „Zilele“ pot să fie 
mai pufine, contează să fie mare va
loarea lor — explică convingător, pe 
larg, președintele de la Mojca. E bine 

nu 
la. 
să

Gheorphé

poate face omul

clară, da'prea 
să aflaji. Apoi a- 
după zile-muncă

să punem altminteri problema : 
cîfe zile-muncă, ci cîfă producție 
hectar, cîf lapte de la vite. Aici 
fie bătălia.

Și întrebările se fin lanf pînă șe

inima
căldura : 
deschisă,

cea nouă
*'-^ain Herești. Plină sala. Cei mai 

mulți au făcut cererea, unii se pregă
tesc S-o facă, alții s-ar pregăti... Ti
nerii stau drept, școlărește, deși nu 
fără oarecare greutate, în băncile 
strimte ; cu palma și bărbia rezemate 
în baston, așteaptă răbdători cî|iva 
bătrîni.

— l-am chemat în mijlocul nostru, 
și dumnealor au binevoit a pofti aici, 
pe tovarășul Sebastian Dascălu, pre
ședintele ge-a-ce-ului din Moțca, pe 
tovarășul Nicolae Ștefan, secretarul or
ganizației, și pe tovarășul Aurel Apos
tol, colectivist, tovarășul e șef de e- 
chipă — începe ceremonios, cu poli
tețe moldovenească, Gheorghe Hărmă- 
nescu. Noi sîntem începători în d-ale 
colectivei și-i rugăm de aceea stărui
tor...

Cînd termină de expus scopul vizi
tei — „că dacă sînt unele nelămuriri 
e bine să le limpezim în adunare, nu 
să ne facem tot nouă greutăți" — a- 
nunfă deodată cu o voce puțintel în
groșată :

— Asară dumnealor din comuna 
Moțca au terminat colectivizarea 1,

Răsună aplauze.
— „.ceea ce credem că nici pentru 

noi nu e departe ceasul.
Sebastian Dascălu, președintele din 

Moțca, se ridică înalt, brad, puternic, 
are o față frumoasă, bărbătească, ară
mie din pricina plugărilului ; își pre
gătește la îndemînă carnețelul cu scoar
țe de polivinil vișiniu și ochelarii cu 
ramă de alamă. Anii colectivizării l-au 
învățat să vorbească cu întovărășiți!. 
„Și pentru noi la început era o pro
blemă...“ Scurt, gospodărește, din cifră 
în cifră, ajunge la punctul cheie : „Noi 
am dat anul trecut 35,80 lei la ziua- 
muncă, din care în bani 16". întrebări. 
Maftei Ilie vrea să afle cît a primit 
un colectivist pentru zilele-muncă.

— Dumneavoastră, să nu vă fie cu 
supărare, cu cîf pămînf și brațe de 
muncă ați intrat în întovărășire ? îl în
treabă Dascălu. Atîta și atîta — răs
punse omul. Păi atunci să luăm și noi 
un colectivist care a intrat cu atîta și 
atîta — convin cei din Moțca. Noroc 
că sîntem înfr-o clasă și avem tablă,

——0*0------

Și întrebările se țin lanț pina se as
tupă geamurile cu hîrfia neagră a nop
ții. O singură întrebare nu s-a pus în 
seara aceea — șî-i păcat : ce-au făcut 
președintele și secretarul organizației 
de partid în cursul dimineții, înainte 
de a veni la Hereșfi. Ar fi aflat oa
menii că s-au discutat în consiliul de 
conducere două probleme de căpete
nie : 1) Planul aprovizionării cu uti
laje pentru sectorul zootehnic, pînă îh 
1965 : moară cu ciocane, incubator pen
tru pui, separator pentru lapte, insta
lație de irigare și altele. 2) Organiza
rea muncilor de primăvară, ținînd sea
ma de numărul mare al proaspeților 
colectiviști (în urma terminării colec
tivizării comunei). Deci : o nouă îm
părțire pe echipe, nevoia de a se pre
găti cinci noi brigadieri, alcătuirea u- 
nei brigăzi de constructori.

Păcat că nu s-a pus întrebarea : s-ar 
fi putut vedea pe viu cum merg mînă 
în mînă, frățește, încheierea colecti
vizării și întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriei colective. Căci 
dacă putrezesc treptat zăpezile, iar 
din Jărîna neagră, grasă, mijește griul, 
de toamnă — asta nu înseamnă, nick 
decum nu înseamnă că primăvara e 
aceeași ca în toți anii.

a a • A
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PRIN CONSTRUIREA A DOUĂ

CUPTOARE

...capacitatea de recoacere a sîr- 
mei a fost mărită, la uzinele „La- 
minorul“-Brăila, cu aproape 50 la 
sută. Aceasta va contribui la 
continua îmbunătățire a calității 
sîrmei. (De la Gh. Tudor, secre
tarul comitetului de partid 
uzinei).

IMPORTANTE REZERVE 

INTERNE DE PRODUCȚIE

terasări pe 16 ha care urmează să 
fie plantate în această primăva
ră. (De la Constantin Teodorescu, 
colectivist).

ÎN ORAȘUL BAIA MARE

al

...au fost descoperite și valori
ficate recent la Uzinele textile- 
Cisnădie. Astfel' prin stabilirea 
turațiilor optime de lucru la ma
șini, precum și prin introducerea 
în procesul de muncă a unor ele
mente de mică mecanizare s-a 
creat posibilitatea..măririi capaci
tății de producție în secția ■■ fila
tură cardată cu peste 800 kg fire 

1 lunar. (De la C. Crețu, tehnician).

CAMERE INCUBATOR

s-au amenajat în raion 
14 camere incubator și 
planificat să se scoată

...s-au amenajat anul trecut în 
8 gospodării colective din raionul 
Negrești, regiunea Iași. Pe baza 
rezultatelor obținute, pentru acest 
an 
alte 
s-a
60.000 pui. Pentru buna lor func
ționare, 24 îngrijitoare de păsări 
din gospodăriile colective au fost 
trimise la un curs de calificare de 
21 zile. (De la Paul Moraru, ingi
ner agronom).

4.300.000 LEI VENIT

...au obținut anul trecut colec
tiviștii din comuna Niculițel, raio
nul Tulcea, din valorificarea stru
gurilor, vinului și materialului 
săditor. In acest an, gospodăria
va mări suprafața de vie cu peste artistului amator. (De la George 
40 ha. Pînă acum, au fost făcute Stoicescu, profesor).

...pe strada Ohn Lajos s-au des
chis de curînd un magazin ali
mentar cu autoservire, un centru 
de pîine, o unitate pentru vînza- 
rea legumelor și fructelor, o fri
zerie și o unitate de coafură. 
Toate aceste unități sînt modern 
mobilate și utilate. (De la Ale
xandru Sălăjean, muncitor).

152 APARTAMENTE

...au fost date de curînd în folo
sința oamenilor muncii din orașul 
Tecuci. Constructorii de la șantie
rul nr. 3 s-au străduit să pună 
la îndemînă noilor locatari apar
tamente confortabile și frumoase. 
Petre Secară, muncitor, Liviù 
Trofin, mecdnic de locomotivă) 
Constantin Potîrnichi, muncitor 
la fabrica de conserve sé numără 
printre locatarii noilor aparta
mente. (De la Ion Arsene, munci
tor).

ARTIȘTII AMATORI

...de la școala populară de artă 
din Sibiu pregătesc noi spec
tacole și expoziții. Secția de 
dramă repetă piesele „Nila" de 
Salînski și „Fata apelor1', poem 
dramatic de Veronica Porumba- 
cu. La secția de dansuri se află 
în pregătire două dansuri cu 
temă din viața nouă a satului. 
Pictorii și sculptorii lucrează la 
finisarea unor portrete de frun
tași din întreprinderile slbiene, 
peisaje etc. pentru o expoziție 
care urmează să se deschidă.

In curînd,. pe lingă această 
școală va lua ființă un studio al

dutwuit eel mai jeuzt

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii“).--- Cele 78
formații de teatru sin
dicale și . .ale căminelor 
culturale din raionul 
Caransebeș; ' regiunea 
Bapat, se jntr.ee. în a- 
ceastă perioadă în ca
drul celui de-al 3-lea 
Festival bienal „I. L. 
Caragiale“.

Artiștii amatori din 
raion au prezentat, în 
ultimele două luni, mai

bine de 150 de specta
cole cu piese pe teme 
actuale, legate de as
pecte din producție, din 
viața gospodăriilor co
lective etc. Astfel, for
mația de teatru a clu
bului muncitoresc de la 
„Oțelul roșu” a pus în 
scenă piesa „Trandafi
rul negru” de M. Davi- 
doglu, iar cea a cămi
nului cultural din Că- 
văran a prezentat o

piesă care militează 
pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a 
gospodăriei colective.

Festivalul de teatru 
de amatori din anul a- 
cesta a înregistrat un 
număr sporit de parti
cipant. Peste 700 de 
artiști amatori fac parte 
din formațiile 
täte la prima 
concurs.

prezen- 
fază

De curînd, Editura Științifică a în
ceput publicarea unei serii de ma
nuale destinate copiilor pentru stu
diul limbilor străine.

In librării a apărut volumul „San
da învață limba rusă", care se a- 
dresează copiilor de vîrstă preșco
lară. Intr-o formă accesibilă și

„Biblioteca pentru toți
Colecjia „Biblioteca pentru fofi“ a E- 

diturii pentru literatură va prezenta ci
titorilor în viitoarele săptămîni urmă
toarele lucrări : „Orașe și ani" de 
K. Fedin, vol. I, II, „Cyrano de Berge
rac" de E. Rostand, „Marile speranje“ 
de Ch. Dickens, vol. I, U,

//

pentru copii 
atractivă, manualul urmărește 
miliarizarea copiilor cu cele 
uzuale cuvinte și expresii ale 
bii ruse precum și formarea 
deprinderilor de pronunțare și con
versație 
ilustrată 
exerciții 
Volumul 
Sfîrșitul acestui an, se 
copiilor între 7 și 9 ani.

Editura Științifică mai pregătește 
manualele
franceză". „Ionel învață limba 
gleză" și 
germană", toate începînd cu cunoș
tințe pentru preșcolari și trecînd la 
cunoștințe necesare copiilor 
vîrstă pînă la 15 ani.

fa- 
mai 
lim-

corecte. Cartea este bogat 
și cuprinde numeroase 

constînd din diferite jocuri. 
II, care va apare către 

va adresa

„Dănuț învață limba 
en- 

„Rodica învață limba

Bătălie în marș — o producție a 
studioului „Mosfilm", după romanul 
cu același nume de Galina Niko
laeva. Regia aparține lui Vladimir 
Basov. Iii rolurile principale apar 
artiștii Mihail Ulianov, Natalia Fa
teeva, Mihail Nazvanov, 
vorski.

Consfătuire despre 
radioamplificarea 
din Întreprinderi

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“) — 
Zilele trecute a avut loc la Tg. 
Muwș o consfătuire organizată 
de consiliul regional al sindicatelor 
și studioul regional, la care au par
ticipat responsabilii stațiilor de ra
dioamplificare din întreprinderi, 
activiști culturali, specialiști ai stu
dioului. Pe baza unor referate pre
zentate de către colectivele stațiilor 
dé radioamplificare de la Combinatul 
chimic-Tîrnăveni și fabrica „Elec- 
tro-Mureș“ din Tg. Mureș au fost 
discutate probleme legate de îmbu
nătățirea conținutului emisiunilor 
locale

De la Valea Caselor la Cobia 
sînt, pé drum drept, vreo șase kilo
metri. Cele două schele petroliere 
sînt unite însă și prin alt 
mult mai lung, care ocolește 
Găești. Drumul acesta e cel 
bătut. După cum se va vedea, amă
nuntul nu e lipsit de semnificație. 
E vorba nu atît de șoferii care 
conduc aproape zilnic camioane 
încărcate cu diferite materiale de 
la Cobia la Valea Caselor și in
vers, cît mai ales, de conducerile 
celor două schele, de relațiile ce 
trebuie, să se statornicească între 
trecihi. • - ■ , •

Ne aflam în biroul directorului 
din schela Cobia. Se discuta toc
mai despre faptul că în urmă cu 
cîteva săptămîni cei din Valea Caise
lor au început să aplice una din 
metodele avansate de combatere a 
viiturilor de nisip la sonde : conso
lidarea straturilor prin injectări de 
cuarț. Metoda era cunoscută și aici, 
la Cobia. S-au făcut chiar și unele 
încercări de a o. pune în practică ; 
pe paîcurs însă à fost abandona
tă. La prima vederé se părea că 
n-ar fi deștul de avantajoasă din 
punct de; vedere-economic. Petro
liștii din Valea Caselor au reușit 
însă prin aplicarea acestei metode 
— avînd aproape aceleași condiții — 
nu ■ numai să prelungească . de 

.4-5 ori timpul între .două intervenții 
. la sonde, dar au. redus totodată cu 
.20-30 la sută prețul de cost pe tona 
de țiței extras din sondele la care 
au făcut injecții cu cuarț. (trebuie 
spus că, deși s-au obținut rezultate 
bune la primele, sonde, nici în a- 
ceastă schelă, nu a fost extinsă cu 
destul cura] combaterea viiturilor 
de nisip).

Au fost cerute, prin telefon, 
la Valea Caselor amănunte 
ce în legătură cu aplicarea 
metode, iar serviciul geologic de la 
schela Cobia q indicat sondele ce 
se înnisipează mai des. Așadar, 
a fost nevoie de atîta timp ca cei 
de aici să afle că numai la cîțiva 
kilometri s-a experimentat cu bune

drum, 
prin 
mai

de 
tehni- 

noii

rezultate o metodă avansatg. „ de 
muncă ce-i interesează în 'egală mă
sură și pe ei.

Cele două schele petroliere 
sînt cam de aceeași vîrstă. Amîn- 
două au luat ființă și s-au dez
voltat în anii regifhului democrat- 
popular. Calificaiëa oamenilor și 
instalațiile pe care aceștia le mî- 
nuiesc sînt, de ăsemenea, în mare 
parte aceleași. Există, cu toate a- 
cestea, o experiență căpătată, dé-a

impu-
— ar
— pe 
Valea 
de un

în

între schelele petroliere'-' 
mai larg schimb 
de experiență !

lungul anilor, diferită pentru cele 
două schele. Ce s-a făcut însă 
concret pentru cunoașterea recipro
că a acestei experiențe și îndeo
sebi pentru aplicarea ei în practi
că î Din capul locului trebuie spus 
că în planurile anuale de muncă 
întocmite de comitetele sindicatelor 
din cele două întreprinderi vecine 
sînt trecute, printre altele, și unele 
schimburi de experiență întte 
găzile de intervenții — sonde 
cele de producție, cît și între 
drele de conducere din diferite 
toare. Din păcate, însă, ceea 
este prevăzut în planurile de mun
că rămîne doar pe hîrtië.

Nu ar fi fost mai bine, mai prac
tic, ca, în loc să se ceară prin tele
fon amănunte în legătură cu con
solidarea straturilor, comitetul sin
dicatului din schela Cobia 
mobilizat un grup de sondori, 
gadieri și ingineri pentru a 
noaște la fața locului cum a 
aplicată noua metodă ? Aici, 
lîngă o documentare serioasă, 
viu, în problema pentru care i 
deplasat, ar fi aflat și multe 
lucruri noi ce le-ar fi fost de un 
real folos în munca de viitor.

bri-
Și 

ca- 
sec- 

ce

să 11 
bri- 

: cu- 
fost 
pe 
pe 

s-au 
alte

n «ft ...Așa' este intitulat spectacolul 
îi secției de estradă a Teatrului de j 
') Stat din Ploiești, inspirat în in- ;; 
;; trégime din viața satelor. Cu a- 

cest program, două echipe ale ft 
ft teatrului au colindat vreme de “ 
ft mai multe săptămîni comunele 
® regiunii. Sînt, cu adevărat, Iu- 

cruri luate din viață, „de la j 
>; lume adunate, și la lume iarăși 
K date". Spectacolul vorbește inie- ft 
ft resant și convingător despre via- ?! 
II ța colectiviștilor, tratează pro- ? 
ft bleme ale consolidării economico- 
ft organizatorice a G.A.C. Autorii

— Sandu Anastaséscu, Toma Ca- 
ÿ ragiu, Fred Firea și Alexe Mar- ft 
;; conici - 
ft scenete, 
ft cu haz, 
ft actuale 
» Z’îele

tural din comuna Dumbrava, ra- ft 
ft ionul Ploiești, spectatorii s-au a- j) 
i! ' ' ...... ”
M 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft

- au reușit să redea, în 
dialoguri și cuplete vii, 
aspecte dintre cele mai 

ale realității satului, 
trecute, la căminul cul-

muzat, dar au și 
asistînd, de pildă, 
tre doi soți (Dinu 
briela Ospețeanu) 
terii animalelor ; au aplaudat cin- 
tecele interpretate de Grațiela 
Chițu, Elisabeta Ivan, Puiu 
Păunescu. Faptul că textele sînt 
presărate cu numeroase 
concrete, din raioanele 
dirt comunele respective, 
atît interesul cit și

învățat ceva, 
la cearta din- 
Argeșel și Ga
pe tema creș-

exemple « 
și chiar « 
sporește 
eficiența j 

spectacolului. Ansamblul — care 
$ mai cuprinde pe Mihaela Bruda- 8 
îi ru, Cătălina Vornic, Emilia Du
ft mitrescu, Mariana Ștefănescu, Ü 
îj Oros Mihai, Sandu Satmari, Ion “ 
g lonescu — precum și orchestra ß 
Ü dirijată de Gică 
ft desfășoară astfel, cu

și talent, 0 muncă artistică și é- 
)) ducativă plină dé conținut.

»

Modrănescu, ft 
entuziasm ft

Săptămîna aceasta vor apare pe 
ecran următoarele filme t

Lanterna fermecată — 
în culori a studiourilor 
Chineză, ecranizare după un spec
tacol de balet inspirat de o veche 
legendă chineză.

Felix » Io-*

producție 
din R. P.

Gardianul — producție a studiou
rilor italiene. Filmul este o satiră 
la adresa politicianismului burghez. 
Printre interpreți : Alberto Soldi, 
Marisa Merlini, Vittorio de Sica.

Procesul mâimuțelor — o produc
ție a studiourilor americane. Sce
nariul e realizat după piesa lui Je
rome Lawrence și Robert E. Lee. 
Filmul pornește de la o întîmplare 
autentică, petrecută în anul 1925, 
într-un orășel din S.U.A. — proce
sul intentat împotriva unui profesor 
de liceu, acuzat de a fi expus ele
vilor săi teoria evoluționistă a lui 
Darwin.

aceste schimburi nu aveau la înde- 
mînă piesele necesare. Pentru a se 
înlătura acest neajuns s-a amenajat 
cite o magazie de scule și piese 
de schimb în fiecare din cele 4 
sectoare ale schelei. De asemenea, 
fiecare sondă este prevăzută aici 
cu un număr suficient de becuri și 
faruri speciale, ceea ce dă posibi
litate schimburilor de noapte să lu
creze în bune condiții. Sînt măsuri 
mărunte, e adevărat, dar de mare 
eficacitate pentru sporirea produc
tivității muncii.

Dar nu numai 
Caselor s-ar fi 
rea recuperării 
efectuarea de injecții de apă săra
tă și gaze în strat — la un număr

atît. Cei din Valea 
convins că aplica- 
secundare — prin

Cu acest prilej, oaspeții ar fi vi
zitat instalația de separare a țițeiu
lui realizată dhpă proiectul întoc
mit de un colectiv de muncitori și 
tehnicieni din schelă și din cadrul 
trustului de extracție Pitești. „Pe noi 
ne costă 7 lei separarea de 
rități a fiecărei tone de țiței 
fi arătat petroliștii din Cobia 
cîtă vreme pe voi, cei din 
Caselor, vă costă mai puțin
leu. Și, implicit, s-ar fi născut 
trebarea : oăte în schela Cobia nu 
se putea realiză o ăsemenea insta
lație ? în caz că așă ceva nu era. însemnat de sonde, dă roade din- 
posibil, de ce timp de aproape doi 
ani de cînd funcționează instalația 
respectivă din Valea Caselor nu a 
fost trimis aici — pentru a fi se
parat de impurități — măcar o 
parte din țițeiul extras la Cobia, în 
loc să fie pompat, cu cheltuieli mult 
mal mari, la Ochiuri și Gura Oc- 
niței. ? Vizitînd parcurile de rezer
voare, sondele îil producție și cele 
care se .află în reparație, ateliere
le mecanice oaspeții ar fi ajuns la 
concluzia — întărită de data aceas
ta prin fapte concrete — că folosi
rea reciprocă a experienței obținu
te în producție e cît se poate de 
utilă și necesară.

La rîndul lor, cei din Valea Ca
selor, întoreînd vizita vecinilor, ar 
avea destule de văzut — și de pre
luat — de la colectivul 
Cobia.

Ridicarea schimburilor de noapte 
la nivelul celor de zi ....
după cum se știe, o problemă im
portantă de organizare a muncii în 
schelele petroliere. Colectivul sche
lei Cobia a făcut progrese simți
toare în acest sens față de anul 
trecut și, mai ales, față de vecinii 
lor din Valea Caselor. Sînt schim
bări în organizarea muncii în apa
rență mărunte.

Pînă nu de mult la unele sonde 
care necesitau operații de interven
ții (deparafinări, înlocuiri de piese 
uzate etc.), în special în schimbu
rile de noapte, reparațiile se tără
gănau de multe ori din cauză că

din schela

constituie,

Scenă dîn filmul francez „Tot aurul din lume" caro rulează pe 
ecranele cinematografelor din Capitală.
— ---------- o» o----------

Filarmonica de Stat „George Enescu" 
(Ateneul R.P.R.) : Recital de arii și lie
duri — (orele 20).

Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl :

Oameni șl umbre — (orele 19,30).
Teatrul Satiric-Muzical ,,C. Tănase1 

(Sala Savoy) : Șapte note potcovite - 
(opele 20).

LUNI 
d ragă

12 MARTIE o Tinerețea ne
— orele 9,00 — Io Melodii

I o i 
orele 11,30 — I • 

instrumentale de Vivaldi și

e
populare rominești —■ orele 10,30 
Almanah științific
Concerte
Martini — orele 12.30 — I o Carnet de 
repoi-ter — orele 13,22 — II ® Arii 
duete din operetele compozitorilor noștri 
— orele 14.03 — II o Muzicii populară 
din R. I*. Bulgaria și R. P. Ungară — 
orele 15,01) — II • Trio în si major de 
Brahms — orele 15,10 — I • Arii și duete 
din opere interpretate de soliști ai ope
relor de stat din țară — orele 10,25

o Simfonietta de Mircea 
orele 17,00 — II o Cîntă corul 
cultural din comuna Putna, 
Suceava — orele 17,15 — I • 
la microfon — orele 18,39 — 
naiul satelor — orele 19.00 — 
muzical — orele 19,40 — II o Concert de 
valsuri — orele 20,20 — II o Piese pentru 
pian de Grieg — orele 21,15 — II o Mari 
cintlret.l de operă — orele 21,30 — I « 
Melodii lirice — orele 22.30 — I o Cvar
tetul în do major de Mozart — orele 
22.30 — II • Fragmente din opera-baldt 
„Plateca" de RameaU (primă audiție) — 
orele 23,15 — II.

Basarab — 
căminului 

, regiunea 
Interpret! 
II o Jur- 
I a Ghid

tre cele mai bune. Și în schela Va
lea Caselor a început să se aplice 
metoda recuperării secundare a ți
țeiului. Numărul sondelor de injec
ție este însă destul de mic, deși pă
rerea tovarășilor din. conducerea 
schelei e că sînt condiții suficiente 
ca numărul acestora să fie mărit. 
De ce atunci această metodă avan
sată nu capătă o extindere cores
punzătoare importanței ce o prezin
tă în producție ?

Așa cum dovedesc faptele, 
lectivele ambelor schele au 
mulat o bogată experiență în mun
că, în extinderea unor procedee teh
nologice avansate. Pentru cunoaș
terea ei temeinică e necesar 
ganizațiile sindicale din cele 
schele vecine să organizeze 
die schimburi de experiență, 
important în această privință 
au, de asemenea,

CO- 
acu-

ca or- 
două 

perio- 
Ûn rol 

îl 
conducerea 

trustului de extracție Pitești și Di
recția generală tutelară din minis
ter. Au fost cazuri cînd aceeași ra
ționalizare a fost realizată în mod 
cu totul independent în fiecare din 
cele două schele. Nu e păcat să se 
piaidă timp în plus cu studierea 
unor lucrări care, la o mică depăr
tare, la vecini, au fost de acum re
zolvate ?

Și un colectiv și celălalt vor avea 
numai de cîștigat dacă pe viitor vor 
alege calea cea mai scurtă, meto
dele cele mai operative, pentru a 
învăța unul de la altul.

FL. AVRAMESCU

TOT AURUL DIN LUME : Patria (Bd. 
Maghetu 12—14), I. C. Frimu (Bd. ß Mar
tie lß), înfrățirea între popoare (Bd. 
Bucureștii Noi), G. Coșbuc (Piața G. 
Coșbue 1). DRUM BUN, AUTOBUZULE : 
Republica (Bd. Magheru 2), Elena Ravel 
(Bd. ß Martie 14), Alex. Sahia (Cal. Văcă
rești 21), Miorița (Cal. Moșilor 127). PO
VESTEA CĂLUȚULUI COCOȘAT : Ma
gheru (Bd. Magheru 23). STRĂZILE AU 
AMINTIRI ; București (Bd. ß Martie fi), 
Gh. Doja (Cal. Griviței 80), 23 August 
(Bd. Dimitrov 118). LANTERNA FERME
CATĂ : V. Alecsanciri (Str. Grigorescu 
24). CĂLĂTORIE PESTE TREI MARI — 
ambele serii — cinemascop : Lumina (Bd. 
6 Martie 12). ROSITA : Maxim Gorki 
(Cal. Victoriei 48), Flacăra (Cal. Dudești 
22), Libertății (Str. 11 Iunie 75). NOPȚI 
ALBE : Central (Bd. ß Martie 2). PRO
FESORUL MAMLOCK : Victoria (Bd. ß 
Martie 7). FIDEL CASTRO AL CUBEI — 
OMUL STAPIN AL NORDULUI — 
FOTBAL PE GLOB 19B1 : Timpuri Noi 
(Bd. 6 Martie 18). FRUMOASA LU
RETTE : 13 Septembrie (Str. Doamnei 9). 
30 Decembrie (Cal. Ferentari 8ß). CER 
SENIN : Tineretului (13 Decembrie 
5—7). CAVALERII TEUTONI — ambele 
serii : 1 Mal (Bd. 1 Mai 322). COPILUL 
TRUPEI ■ Cultural (Cal. Griviței 198). 
NANA : Alex. Popov (Cal. Griviței 137). 
PACE NOULUI VENIT : 8 Martie (Str. 
Buzeștl 9—11), lß Februarie (Bd. 30 De
cembrie 89). De partea cealaltă : Grivița 
(Piața Ilie Plntilie 2). IN NOAPTEA 
SPRE 13 : C-tin David (Șos. CrîngașI 42). 
PERLE NEGRE : V. Roaltă (Bd. 1 Mai 
57) G. Bacovia (Șos. Giurgiului 3). 
RĂZBOI ȘI PACE — ambele serii : Uni
rea (Bd 1 Mai 143). EL HAKIM’: T. Vla- 
dimirescu (Cal. Dudești 97). CURSA DE 
100 KILOMETRI : Munca (Șos. Mihal 
Bravu 221), Moșilor (Cal. Moșilor 221). 
TOM DEGEȚELUL : Popular (Str. Mă- 
tăsarl 31). FII FERICITA, ANI ! : Arta 
(Cal. Călărași 153). SENTINȚA : Donca 
Simo (Str. Avrlg 1). ÎNVIEREA : M. Eml-

nescu (Str. M. Eminescu 127). CETATÊ.’ 
HURRAMZAMIN : Ilie Plntilie (Șos. CÖ- 
lentlna 84), Volga (Șos. Ilie Pintllle 61). 
VÎNTUL S-A OPRIT IN ZORI : 8 Mal 
(Str. Lizeanu 19). DRAGOSTEA LUI 
ALIOȘA : FlorëaSca (Str. J. S. Bach 2), 
B. Delavraneea (Bd. Libertății 70—72). 
OAMENI PE GHEAȚĂ : rulează la cine
matograful N. Bălcescu (Cal. Rahovel 
151). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Luceafărul (Cal. Raliovei 
118). PRETUTINDENI TRĂIESC OA
MENI : Olga Banele (Cal. 13 Septembrie 
190). MUZICANTUL ORB : Drumul serii 
(Str. Drumul serii 30). INTILNIRE PE 
CABLU : rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (Șos. Cotrocenl 9).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune de știință 
și tehnică pentru pionieri șl școlari. 
19,45 — Tribuna economică : 
prevederile planului de stat pe 1932“' — 
de prof univ. Vasile Rausser. 20,00 — 
Teatru din studio : „Evantaiul“ de Carlo 
Goldoni. Telesport. In încheiere : ulti
mele știri.

„Despre

rçi va fi fl 
vreme» t

1 11 4

Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 
șl 15 martie : Vreme umedă, cu cer mal 
mult noros. Vor cădea ploi temporar în 
cea mal mare parte a tării. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
t.ere la început apoi staționară, 
vor fi cuprinse între minus 3 
grade, iar maximele între plus 
15 grade.

în creș- 
Mtntmele 
și plus 7 
5 și plus

jntr.ee
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IS -v Vîz.%5 * ?■."i
din meciul de rugbi Steaua—Metalul

(Foto : R. Costin)

RUGBI Debut în noul campionat
și calitalea multor faze ale rugbișfilor 
de la Grivița Roșie... Ambele formafii au 
rămas însă și datoare publicului : în
vingătorii, prin gestul nesportiv al lui 
V. Moraru, care l-a bruscat pe unul 
dintre adversari ; învinșii — prin "ati
tudinea reprobabilă a lui P. Jabin, 
fapt care i-a adus acestuia eliminarea 
de pe teren.

Echipele Steaua și Metalul au reedi- 
! ,cu. Pr®fnP’l’u_ tat jocul și scorul de la întîlnirea lor
ciștige și teren amicală de acum două săpfamîni. Rug-

expédierèa precisă a balonului biștii militari, deși cu formația completă,
rgine (fundașul Nedelcu s-a șj.âu impus superioritatea de abia spre

Mulf n-a lipsit ca, încă din prima 
fefapă a noului campionat de rugbi, să 
»e înregistreze sürprize. Mai erau două 
minute de joc și în meciul dintre Gri- 
vi|a Roșie și I.T.B., disputat ieri pe tere
nul din Parcul Copilului, scorul era 
3—3. Inițial, în fața foștilor campioni, 
finerii „iiebișfi^ nu puteau emite pre
tenții. Totuși, încă de Ia începutul 
partidei, I.T.B.-ul a jucat cu niült curaj 
tiü numai «ipărîndu-seÂi 
dine, ci căutind să 
prin < 
în margine 
dovedit deseori maestru al șuturilor in sfîrșiIu| meciu|ui. Din echipa Metalul
tușă). Rugbiștii Grivifei Roșii — e drept, au Iip$if cî|iva jucatori de bază, fapt
cu o linie de frei-sferturir incompletă ce s_a resimfif în potențialul ei. Scor
*- nu și-ău putut face jocul obișnui), fina| . g_q pen|ru Steaua,
astfel că, deși au avut inițiativa, nu s-au 
apropiat decîf rareori de terenul de 
țintă advers. Sobrul l-a deschis echipa 
I.T.B. prin transforiiiSrea, de către Țu- 
fuianu, a unei lovituri libere. Era minu
tul 25. Și în continuare, jocul s-a des
fășurat la mijlocul terenului, ca urmare 
a unui evident echilibru de forțe între Progresul—Flacăra Roșie 5—0 (5—0) ;
cete două echipe. Faptul a surprins, C.S.M.S. lași—Știința București 3—3 
firește,.' pe-speclàtori r cW.'.ppt’Uà'fjiie 1 ‘(0_ 3).
piept" tinerii itebiști experimentalilor 
lor adversari ? Explicația șeț află, pe de 
o parte îrî^dîrzenia și elânul Tugbiștilor 
de la I.T.B., dar nu mai puțin și în gre-

. Jelite de orientare și chiar tehnice pe 
care le-au comis jucătorii Grivifei Ro
ții. înaintarea, de pildă — din rîndul 
.cărbia n-au lipsit Demian, Moraru, 
Rusu — nu are de fel scuze pentru 
jocul imprecis fie că a fost vorba de 
acjiuniie îh tușă, fie de cete inițiate 
£n jurul grămezii..; îh ultimul minut al 
tțreprizei, Moraru a ’ egalat printr-un 
sfrop-gol.

Ca aspect, jocul a devenit apoi ceva 
1 Jhai Spectaculos. Grivița Roșie și-a gă

tii) oarecum cadența și a căutat să slră- 
!Ungă apărarea (și acum la fel de 

lă) a I.T.B.-iștilor. Scorul însă nu 
lodificaf decîf în ultimele minute 
>C. Rugbiștii ceferiști au reușit în 
utul 78 o acțiune pe trei-sferturi, în 
rma căreia Trandafirescu a înscris o în

cercare ; Wusek transformă și scorul 
Revine 8—3 pentru Grivița Roșie.

Spectatorii au plecat în general mul- 
timiți de meciul la care au asistat,

e-au plăcut deopotrivă elanul și ho- 
ferîrea tinerei

fer- 
s-a 
de 

mi-

formafii a I.T.B., precum

\

Finala campionatului
(coresp. „Scînteii“). —PLOIEȘTI . . ..

ț>e pista hipodromului de stat din 
Ploiești s-a desfășurat finala cam
pionatului republican de cros, 
întrecerile — urmărite de un 
mare număr de amatori, de sport 
din localitate și din împrejurimi — 
au prilejuit dispute deosebit de fru
moase. In proba de 1000 m. junioare, 
prima s-a clasat Victoria Cosa (Fa- 
rul-Constanța). In clasamentul pe 
echipe, primul loc l-au ocupat di- 
fiainoviștii buclireșteni.

Traseul în proba senioarelor a 
măsurat 1.700 m. Cursa a fost do-

BRAȘOV (prin telefon). —• In ul
tima zi a întrecerilor internaționale 
de schi de la Poiana Brașovului, la 
care au participat sportivi din 8 
țări în prezența a peste 10.000 spec
tatori, reprezentanții noștri au reușit 
să se claseze pe primele locuri atit 
la slalom special, cît și la combinata 
alpină. Pe pîrtia Kantzer de pe 
Postăvarul, unde s-a desfășurat pro
ba ' 
mai 
cursa 
du-se 
prezentanților țării noastre dorința 
să scoată rezultate cît mai bune. Și 
așa a și fost. Romînii au mers foar
te frumos, fiind aplaudați de publi
cul spectator. Favoritul probei era 
Lützendorf W. (R. D. Germa
nă). El a fost însă nevoit să cedeze 
locul I schiorului romîn Gh. Bălan, 
care a dovedit o bună pregătire 
tehnică. Același schior a ocupat pri
mul loc și în clasamentul combinatei 
alpine.

întrecerile internaționale de schi 
de la Poiana Brașov au prilejuit un 
bun schimb de experiență între 
sportivi și antrenori.

„Sintern siguri că aceste întreceri 
— a spus tov. Anghel Vrabie- pre
ședintele Federației Romîne de Schi, 
ia festivitatea de închidere a con
cursurilor — au contribuit nu nu
mai la îmbogățirea cunoștințelor, ci 
și la întărirea prieteniei între spor
tivii participanți“.

Clasamentul pe țări la „Cùpa 
speranțelor" : probele alpine : 1. Ita
lia ; 2. R. P. Romînă l ; 3. R.S. Ce
hoslovacă. Fond ; 1. R. D. Germană ; 
2. R., P. Romînă.

C. CÄPRARU
coresp. „Scînteii"

de slalom, zăpada
moale. Cu toate 
a fost pasionantă, 
mai ales din partea re-

Progresul și T« A» susțan
uo treilea meci

a fost 
acestea, 
vădin-

MOSCOVA (prin telefon). Se în- 
tîmplă uneori în sport să pierzi și 
totuși... să nü fi pierdut definitiv. 
Așa a fost duminică seara la întîl
nirea de volei dintre Progresul 
București și T.S.K.A. Moscova. La 
București, „Progresul“ a cîștigat cu 
o săptămînă în urmă primul meci 
contînd pentru „Cupa campionilor 
europeni“ cu 3—1 ; aseară, la Mos
cova, a pierdut cu același scor.- Con
form regulamentului Federației in
ternaționale, îri caz de egalitate me
ciul se rejoacă în interval de două

zile. Așadar, astă-seară cele două 
echipe ■ vor ieși din nou pe teren... .

După meciul de la București, ju
cătorii sovietici și antrenorii lor au 
revenit la Moscovă îngrijorați. După 
cum mărturiseau, ei nu se aștepta
seră là un așa rezultat. La Moscova 
însă echipa T.S.K.A. a jucat' foarte 
bine. Bucureștenii au fost inegali. 
Al doilea set, care l-au cîștigat cu 
15—12, a fost ■ singurul în care echi
pa Progresul a jucat ceva mai în- 

"cliégat. în test, din păcate, blocajul 
ä funcționat 
viturile au

slab, cu întîrziere, lo- 
fost trase fără forță.

Turneul balcanic la fotbal
După înfrîngerea echipei Di

namo București în fața reprezen
tativei R. P. 
amical de 
la Plovdiv 
vist, într-un 
rului „Romînia Liberă“,, a declarat 
că rezultatul este urmarea jocului 
bun făcut de echipa bulgară (!), a' 
formei excepționale a lui Kolev care 
a făcut cel mai bun meci din ulti
mii 10 ani... și alte asemenea scuze 
deloc... scuzabile față de compor
tarea mediocră a bucureștenilor. în de cite unul sau doi adversari, 
realitate însă, după cum ne-a 
transmis trimisul nostru la Plovdiv,, 
echipa Dinamo-București s-a pre
zentat în acest, meci sub orice cri
tică, a desfășurat un joc lipsit de 
orizont și complet ineficace...

La o săptămînă. după această 
„evoluție", mai precis ieri, Dinamo-

Bulgaria, în meciul 
acum o săptămînă de 

antrenorul dinamo- 
interviu acordat zia-

București, angajat într-un joc în ca
drul Turneului balcanic intercluburi 
a primit pe teren propriu replica 
echipei Dinamo-Tirana. Prin jocul 
desfășurat, dinamoviștii, care au 
pierdut cu 3—2, au demonstrat în 
fața suporterilor lor că în ajunul re
luării cdrripionatului, echipa nu și-a 
găsit cadența, că are serioase lip
suri. Ieri, înaintașii au jucat dezor
donat, s-au încurcat reciproc de 
zeci de ori. Apărarea, la rîndiil ei, 
a fost deseori în întregime depășită

Comportarea de ieri a echipei 
trebuie analizată cu seriozitate. An
trenorul C. Teașcă, ar trebui să se 
preocupe .mqi . serios de pregătirea 
echipei, imprimîndu-i acesteia o 
concepție și un stil propriu de joc.

C. M.

Succesul pavilionului R. P. Romîne la Tîrgul de la Leipzig
BÈRLIN 11. ' Corespondentul recunoaștere că Leipzigul și-a păs-" 

Agerpres transmite : La Tîrgul in- trat marca sa însemnătate îri cadrul 
ternațional de la Leipzig au sosit .schimburilor internaționale, 
noi vizițatori și specialiști din R.D.G. 
și dip) ștrălnătate. Se' remarcă pre
zența unui număr de oameni de afa
ceri din Republica Federală .Germa- . .. ____  .
ti& Rècunoscîrid importanța mon- din ultimii ani a economiei romîne. 
dială a Tîrgului de la Leipzig, unele 
organe de presă vest-germane au 
arătat necesitatea vizitării acèstui 
tirg de specialiști din R.F.G., care 
să informeze concernele respective 
despre noutățile tehnice și posibili
tățile care se ivesc pe piața mon
dială. Prezența unui reprezentant al 
marelui monopol metalurgic Man
nesmann din Düsseldorf și a altor 
împuterniciți ai monopolurilor Vest- 
germane este comentată ca fiind o

Ziarul „Neues Deutschland" de 
sîmbătă-. apreciază că pavilionul Re
publicii Populare Romine este o do
vadă a dezvoltării extrem de rapide .

în mod deosebit ziarul relevă pro
dusele industriei electrotehnice, re- 
mareînd înaltul lor nivel și faptul 
că. acoperind nevoile interne ale 
țării, ele sînt destinate tot mai mult 
și exportului. ‘

Ziarul scrie că expoziția romînă 
cuprinde pe lîngă produse ale in- 
dustriei alimentare și textile și pro- ■ 
duse ale noii industrii. Romînia s-a 
dezvoltat ca o importantă țară in
dustrială.

I. DUMITRIU
★

Alte rezultate : Știința Petroșeni— 
Știința Timișoara 9—3 (3—0) ; Știința 
Cluj—Dinamo București 3—9 (O—3) ;

«Ș
yZg
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ÎN CITEVA R ÎNDURI

întrecerile de lupte 
clasice și libere

Sala de sport a clubului „Steaua" 
găzduit sîmbătă și duminică în-

cadrul celei de-a Il-a
a 
treceri din 
etape a campionatului de lupte 
clasice și libere, la care au partici
pat echipele bucureștene Steaua, 
Progresul, Metalul și A. S. Rulmen- 
tul-Brașov. Cea mai bună compor
tare au avut-o luptătorii echipei 
Steaua, care au cîștigat la scor cele 
trei întîlniri (cu Metalul 26—4, cu 
Progresul 28—2 și cu Rulmentul 
28—4L

O surpriză plăcută au furnizat-o 
sportivii echipei de lupte libere din 
Brașov, învingători în întîlnirea cu 
luptătorii clubului Metalul. (Rul
mentul a promovat anul acesta în 
campionatul republican). Dintre 
luptători s-au remarcat îndeosebi 
St. Isfache, I. Moca — (Steaua), D. 
Crăciun (Metalul), I. Nemeș, T. Dop 
(Rulmentul), A. Teodoroiu (Progre
sul).

republican de cros

■”'1'

G. Vilmoș (R.
10 km. fond.

- -

P. Romînă), ciștigâtorul probei de

Să întoarcem filele calendarului... 
Era în toiul verii. Pe poarta largă 
combinatului siderurgic Huța War- 

pășeau 16 oaspeți romîni,

Finala turneului internatio
nal <le tenis de la Caîro, în 
care s-au întrecut australianul 
Stolle și romînul 1. Tiriac a 
fost dîștigată la limită de pri
mul jlucător cu 3—2 (5—7, 
5—1, .6—1, 4—6, 6—3).

A iinceput meciul de baraj 
pentru desemnarea locului 6 
la turneul international de șah 
de la Stockholm și a unui 
participant la turneul candida- 
ților de la Curacao. Meciul se 
dispută între marii maeștri 
Stein (U.R.S.S.), Gllgorici (Iu
goslavia) și Benko (S.U.A.).

Prima partida dintfe Stein 
și Benkö s-a terminat remiză, 
în cea de-a doua partidă, 
Stein l-a învins cu negrele, în 
64 de mutări, pe Gligorici, 
acumulînd astfel un punct și 
jumătate. ‘

PRONOSPORT
Rezultatele concursului nr. 10 

din 11 martie a.c.
Teren

Dlnamo București—Dlnamo 
Tirana

! Roma — Florentina
I Juventus — Milan
I Internazàonale — Sampdoria 
Atalanta — Palermo 
Catania — Torino
Padova — Spal
Venezia — Lanerossl 
Udinese — Lecco
Bologna — Mantova 
Lucchese — Bari
S. Monza — Lazio

2
1
2 
x 
x
2
1 
1
1
1 
2
1

într-un meci pentru optimile 
de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la volei mas
culin, Academik Sofia a în
vins cu 3—0 (15—0, 15—7, 
15—11) pe Servette Geneva.

Jocurile mondiale universi
tare de iarnă au continuat în 
stațiunea elvețiană Villars. 
Proba de coborîre la schi a 
fost cîștigată de francezul 
Philippe Mollard, la masculin, 
și de Bărbi Henneberger 
(R.F.G.) la feminin. Campio
nul european Alain Calmat 
(Franța) și japoneza Junko 
Uehb au ieșit învingători în 
competițiile de patinaj'artistic.

Proba de combinată 'nordică 
(15 km fond plus sărituri-de da 
trambulină) s-a încheiat cu vic
toria studentului sovietic Via- 
cieslav Driaghin. în finala 

turneului de hochei 
pe gheață, echipa 
R. S. Cehoslovace a 
întrecut selecționata 
U.R.S.S. cu 3—1
(0—0; 3—1; 0—0).

La Teheran, selec
ționata de lupte li
bere a U.R.S.S. a în
trecut reprezentativa 
Iranului cu 5,5—2,5 
puncte.

înotătorul japonez 
Morito Shigematsu a 
stabilit un nou re
cord mondial în pro
ba de 220 varzi- 
bras cu timpul de 
2'33"4/10. (Agerpres)

Urnă

La primul motocios bucureștean

minată de alergătoarele dinamoviste. 
La individual, titlul a revenit maes- 
trei sportului Florica Grecescu. Pri
mele trei locuri în clasamentul pe 
echipe le-au ocupat Dinamo-Bucu- 
rești (12 puncte), Metalul-București 
(17 puncte), Petrolul-Ploiești (21 
puncte).

Constănțeanul Ion Buiachi (Farul) 
și echipa clubului Știința-Cluj au 
cîștigat titlurile de campioni în pro
ba rezervată juniorilor (3.000 m.). 
Cursa seniorilor — disputată pe un 
traseu de 8.000 m. — a prilejuit o 
luptă strînsă între maeștrii sportu- . 
lui Andrei Barabaș și Constantin 
Grecescu. Andrei Barabaș a sosit 
primul (în 24 min. 18,6 sec.), iar 
după 15 secunde Constantin Greces
cu. Pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de Dinamo-Buciirești.

a 
szawa 
ingineri, maiștri și topltori. Veneau 
direct de lîngă dogoarea cuptoa
relor Reșiței și Hunedoarei să schim
be păreri cu oțelarii polonezi, să 
le cunoască munca, să-și îmbogă
țească experiența.

La marginea de nord a Varșoviei, 
în cartierul Bielany, peste cînipul 
răscolit de urgia războiului, azi se 
înalță impunător lînărul combinat 
siderurgic. Construcția lui a înce
put în anul 1952 și va fl complet ter
minală către slîrșitul lui 1963., Com
binatul a fost ridicat de specialiștii 
polonezi în colaborare cu specia
liști sovietici, Hula Warszawa, pro
filată pentru producții de oțeluri de 
înaltă calitate, este înzestrată cu u- 
tilaje dintre cele măi moderne.

Trei date memorabile s-au În
scris în hrisovul combinatului : 29 
aprilie 1957 — cînd văpaia primei

se o-dihneuc, alții au ieșit să 
plimbe prin oraș...

Mă îniîmpină conducătorul grupu
lui, inginerul metalurgist Sîrbu Ni
colae, de la Reșița.

— Cum vă simțiți la Huța ? '— îi 
întreb, fără altă introducere.

— Ca la noi- acasă, printre prie
teni și tovarăși de muncă, îmi râs- 
puh.de.

. Reșițeanul mi-a povestit, cît. de 
călduros au fost primiți în- uzină, 
ca și despre atenția de care se 
bucură din partea tovarășilor de 
muncă și a conducerii.

car
eu

Ieri la baschet
Campionatul republican de baschet 
continuat ieri cu disputarea celei 

de-a doua etape a returului. In sala
Giulești din Capitală, echipele clubu
lui Rapid au primit replica echipei fe
minine Voința Tg. Mureș și echipei 
masculine A.S.A. Bacău.

în întîlnirea cu Voința Tg. Mureș, 
rapidistele, actuale campioane ale țării, 
au cîștigat cu scorul de 72—29.

Partida masculină, care a opus echi
pei Rapid pe noua promovată în pri
ma categorie de baschet a țării, echi
pa A.S.A. Bacău, a avut o desfășurare 
dinamică, mult apreciată de spectatori. 
Au învins rapidiștii cu 91—46.

Alte rezultate : masculin :
Cluj—Dinamo Buc. 82—60 ; C. S. Olte
nia—Steagul Roșu 90—71 ;
lași—Voința Tg. Mureș 74—45 ; Dina
mo Oradea—C.S.M. Galați 68—60. Fe
minin : Știința Timișoara—I.C.F. 60—61 ; 
Blănuri Oradea—Voința București 45— 
42 ; Știința București—Știința Cluj 67— 
50 ; Voința Brașov—Voința Oradea 
54—37.

Știința

Voința

de numeroasele construcții pe care le-am varul
Declarable scriitorului indian Syed Sajjad Zaheer

La invitația Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și a Uniunii scriitorilor din 
R.P. Romînă, se află în țara noastră 
scriitorul indian Syed Sajjad Za
heer, vicepreședinte al Asociației 
scriitorilor indieni pentru solidarita
tea cu popoarele afro-asiatice, mem
bru al Academiei naționale de 
teratură -din India, activist pe 
rîm obștesc.

în Capitală, Oaspetele a făcut 
zite la unele instituții culturale 
redacții ale revistelor de specialita
te, s-a întîlnit cu scriitori și oameni 
de artă, informîndu-se despre viața 
literară și culturală din țara noas
tră. De asemenea, el a vizitat unele 
localități de pe Valea Prahovei și 
orașul Brașov.

într-o convorbire cu un redactor 
al Agenției romîne de presă „Ager
pres“, scriitorul Syed Sajjad Zaheer 
a déclarât printre altele : Sînt foarte 
bucuros că am avut prilejul să vin 
în țâra dv. despre care am auzit 
vorbind pe mulți dintre prietenii 
mei care au vizitat Romînia. Indie
nii au o mare afecțiune pentru po
porul romîn care ne ajută în dez-

li- 
tă-

vi-
Și

voltarea economiei noastre și în
deosebi. a industriei petroliere.

Am avut prilejul să citesc o serie 
de cărți romînești, traduse în limba . 
engleză, printre care „Baltagul" de.,',. 
Mihail Sadoveanu, „Țara de piatră“ 
de Geo Bogza. Sînt convins că 
aceste cărți ar stîrni un mare inte
res în rîndurile maselor largi de 
indieni. De altfel, una dintre aces
tea — „Baltagul", a și fost tradusă,A.-'. 
în limba Urdu. Sper că discuțiile pe 
care le-am avut la Uniunea Scriito- . 
rilor și Institutul romîn pentru re- ■ 
lațiile culturale cu străinătatea vor 
contribui la intensificarea schimbu- , 
rilor culturale dintre țările noastre.

Am fost deosebit de impresionat 
de numeroasele construcții pe care „c, 
le-am văzut ridicîndu~se pretutin
deni în frumoasa dv. Capitală și în/,.r 
celelalte localități pe care le-am vi-...
zitat — locuințe sănătoase și plăcut 
finisate, la care au fost adoptate 
cele mai moderne soluții arhitecto
nice. După mine — a încheiat scri
itorul Syed Sajjad Zaheer — acesta 
este unul din aspectele grijii deose
bite pe care statul o acordă îmbu
nătățirii continue a condițiilor de , 
trai ale populației. -.o

(Agerprès) -

o*o

la 
al

Congresul P. C. din Ecuador
GUAYAQUIL 11 (Agerpres).

TASS. La 9 martie s-a deschis
Guayaquil Congresul al VH-lea
Partidului Comunist din Ecuador. 
La lucrările congresului participă 
aproximativ 300 delegați din dife
rite -regiuni ale țării. La congres

sînt - prezentă delegații ale partide
lor comuniste din țările Americii ,, 
Latine. "'t-

La prima ședință a fost ales pre- 
zidiul și a fost adoptată ordinea de 
zi a congresului.

0*0

Pairiofii laojieni resping atacurile rebelilor
XIENG KUANG. Trupele rebele 

ale lui Boun Oum au întreprins în 
ultimele zile noi atacuri împotriva 
regiunilor eliberate din Laos. La 
Nam Song, Nam Ngum, precum și în 
alte localități învecinate, ^trupele 
rebele au atacat populația pașnică,

și o anumită doză de amabilitate 
față de oaspeți. îmi răspunde cu 
tonul cel mai hotărît ! „în elaborarea 
șarjelor nu este loc pentru amabi
lități. Aici își spun cuvîntul labora
toarele de analiză prin ciire și pro
cente și rezultatul a fost cel care 
vi l-am spus. Dar succesul cel mai 
remarcabil, continuă interlocutorul; 
a fost obținut de oțelarii romîni la 
elaborarea a trei șarje de otel spe-

au recrutat cu forța tineri in arma
ta rebelă și i-au silit pe țărani să le 
transporte armament în vederea u- 
nor noi atacuri. în localitatea Ylay ■ 
rebelii au întîmpmat o puternică 
rezistență din partea populației, spri- ■ 
jinite de partizani "ft

Inginerul Sîrbu Nicolae poartă 
sub braț un caiet cu scoarțe albas-.’’IF 
tre, e nedespărțit de el. De altfel 
șl la ceilalți am văzut asemenea ■ , 
caiete și carnețele. A devenit ca un 
obicei. După lăsarea lucrului, fie- 
care își notează „impresiile" — nu 
literare, desigur, ci observațiile teh
nice. Inginerul Sîrbu își răsfoiește ,«.• 
caietul.

— Despre ce să vă spun? Am atî- -, . 
tea probleme aici... Iată (se oprește 
satisfăcut) : dolomita — o problemă or 
importantă. Am constatat aici o du
rabilitate sporită a cuploareloi elec- . r, 
tiice. Aproape cu 100 la sută.

— Cum este posibilă o asemenea 
performanță î întreb.

— In primul rind, prin sistemul 
de zidire al cuptoarelor, apoi prin - 
folosirea judicioasă a oxigenului si 
mai ales prin folosirea la zidirea 
cuptoarelor a dolomitei arse.

Inginerul Sîrbu s-a deplasat în 
apiopierea Cracoviei, la fabrica de 
dolomită, unde a văzut procesul de 
fabricație. A aflat că în anul viitor 
la toate bateriile se va folosi dolo
mita care are proprietăți, asemănă
toare magnezitei granulate.

Nici n-am observat că la masa 
noastră alături s-a așezat inginerul 
laminarist Pascu Nicolae. Fără 
a se lăsa prea mult solicitat; el ns-à 
împărtășit că la ITuta Baildon l-a 
pasionat în primul tind oțelul de 
rulmenți. în discuțiile avute cu teh
nologii polonezi a căutat să lămu-' 
rească procesul tehnologic de în- 

’ — j și ajustare a q- 
cestui fel de oțel etapele parcurse 
pînă la obținerea unui oțel de rul
menți de bună calitate. Dar despre 
cité nu s-a interesat laminoristul...

în cursul șederii la Huța Baildon 
oțelarii romîni au făcut o serie de

se De asemenea, îndepărtarea 
bonului din oțel se realizează 
oxigen, ' operație ce durează 10 mi
nute, față de 90 minute cînd se face 
cu minereuri, nemaipunînd la so
coteală faptul că prin aplicarea cial pentru rulmenți.

. „Ne-am împrietenit și ne înțelegem 
de minune", au fost cuvintele de 
încheiere ale' inginerului Krawâzvn-* 
ski. Ifitr-adevăr, acestea și-au qăsit 
expresia și în cele povestite de to
pitorii Fedeu Nicolae și Racota 
Ștefan. Inginerul Pascu Nicolae, 
Truia Ion, maistrul Nedelcu Nicolae 
își amintesc cu plăcere de cele cîte- 
va ore petrecute în tamilia tehnicia
nului Jan Zbltkowski.

S-a făcut și schimb de cărți. Mai
strul Chirali Francise i-a dăruit lui 
Jozef D'ublicki ö culegere de poezii .

iii noștri în fața cuptoarelor, în de Eminescu în limba polonă, iar 
- ----- ■ ■ ■ .„1 

Jtiliusz Slowacki.
...Șîntem în toiul iernii, oțelarii 

romîni sînt acum oaspeți ai Hutei 
Baildon din Katowice.’• Noi cunoș
tințe, noi legături de prietenie. O 
nouă etapă în completarea însuși
rii metodelor de muncă ale oțelari
lor prieteni.

— Dacă la Huța Warszawa — îmi 
spune inginerul Sîrbu Nicolae, pe 
care îl întîlnesc din nou — în uzina? 
nouă, modernă am urmgriț.cu deo- călzire, laminare

metodei cu oxigen se pot retopi și 
transforma în .oțel bun deșeurile și 
strunjiturile de oțel cu procent ri
dicat de crom. Dar cîte nu și-au 
notat inginerii, maiștrii și topitorii 
romîni, din experiența oțelarilor po
lonezi.

— Am studiat și proiectele de 
viitor ale uzinei — spune unul din- 

- tre ei — cum ar ii introducerea oxi-' ■•■riiç ci -ț— UU.X11 ui ju uxi-

: In jurul nostru s-a adunat un pîlc geniïïui la cuptoarele mari, ameste- 
de oameni. Tată-i și pe inginerul cătorul electro-inductiv, utilajul mo- 

dera la blürriihg...'
doua zi, l-am întîlnit pe oțela-

De la corespondentul toiul muncii : în. costume albastre . el a primit în schimb versurile lui 
riOSfrU la Varșovia de dbc,. <cu nelip3iții ochelari fumu-! T”1f 01

,rii;. îmbujorați de dogoarea lavei de 
'- oțel. In schimbul întîi, la unul din 

_ ____ , , .. .. ... .......... -k:«-» A^^Ptoate Iucrează oțelarii polonezi
șarje de oțel a încălzit deopotrivă pa8ou Nicolae, laiminorist de la Hu- ^Yla Ștefan, Kwir Henryk, cu romî- 
fețele și Inimile oamenilor, 4 octom- nedoara, pe inginerul chimist Ben- ?ii Fedeu Nicolae și Borcilă Savu. 
brie 1958 — cînd a intrat în funcțiu- ja Mircea, tot de la Hunedoara. Sini Borcilă are abia 21 de ani, dar su
ne primul cuptor electric instalat de . - -------- 1------x — ------- >— —
45 tone și 25 martie 1960 —. cînd 
a fost pus în funcțiune primul, cup
tor Martin.

Actuală producție a combinatului 
este de 250.000 tone oțel special a- 
nual, urmînd să ajungă în 1965 la 
circa 400.000 tone, iar mai tîrziu, 
prin mărirea capacității de produc
ție, la 650.000 tone oțel iin, ceea ce 
va permite ca 80 la siltă din pro
ducția de rulmenți a Poloniei să fie 
realizată la Huța Warszawa.

O caracteristică a combinatului 
este tinerețea. Din cei 4.500 
muncitori, 2.000 și-au dobîndit cali
ficarea în uzină. De asemenea,. a>ci. 
lucrează 630 de ingineri și tehnici-. 
eni care n-au împlinit încă vîrstă 
de 30 de ani.

Nu departe de combinat se înalță 
blocuri moderne, în 
siderurgiștii. Tăblița 
unuia dintre blocuri 
Huța Warszawa.

— Vă rog, întreb, 
echipa de oțelari romîni ?

Portăreasa, zîmbind binevoitor, 
îmi răspunde : echipa romînească ? 
Da, chiar aici. La stînga...

E după-amlază. După lăsarea 
lucrului oamenii stnt împărțiți : unii

ca.re locuiesc 
de la intrarea 
indica : Hotel

aici locuiește

aici Truia Ion, Cloambeș Alexan- praveghează cu răspundere șarja 
dru, : maiștrii Chirali Francise, ; Jur- mînuiește ranga cu o mare în
că Florian, Pascu Tiberiu și aiți hu- J ’ 
nedoreni și reșițeni. Sînț veseli și 
dispuși să-și comunice impresiile.

Din cele povestite am reținut că 
uzina este dotată cu utilaje auxilia
re producției dintre cele .mai mo
derne, ceea ce permite aplicarea 
unor procedee și metode noi ce vin 
să scurteze tinipii de producție, să 
economisească forțe și materiale, să 
ridice productivitatea muncii și să 
scadă prețul de cost.

Bunăoară, unul din el mi-a poves
tit că prin frezarea lingourilor de 
oțel la cald se Obține o îmbunătă
țire simțitoare a suprafeței lamina
telor (frezarea se face la 1.100 — 

unui 
ÿipté,
frezarea la rece). De asemenea, se 
obține și o însemnată economie de 
combustibil. Mi-au vorbit despre fe
lul cum se face turnarea în vid a 
lingourilor mari de forjă. Prin rea
lizarea unei depresiuni de 0,3—0,7 
mm. se ajunge la micșorarea con
ținutului ds gaze îh oțel, deci .Ia 
puritatea lui șl, în același timp, se nu 
reduce cu 50 la sută timpul de pre- 
luarare la forjă.

grade Celsius, iar curățirea 
lingou durează doar 6—7 mi- 
fața de circa 2—3 ore prin

demînare.
— Dobrze (bine) ? întrebă Borcilă 

în polonă.
— Bardzo dobrze (foarte bine) 

răspunde Kwir. Parcă lucrează de 
cînd lumea' împreună.

Oțelarii romîni au lucrat șl sin
guri în echipe, obținînd bune rezul
tate la elaborarea șarjelor. Gazeta 
de uzină și stația de radioamplifi- uö °i0iuri ae sorturi; excursii dn ~qin7i7i d*”
care au Vestit în toată oțelăria suc- ?in,. °HIe oțeluri speciale, . ....... n-,.., - . . . • e'e "®a’
cesul romînilor. „Bravo, echipa ro- lnc“‘ aliate). De asemenea, expe-
mînească 1" îi felicitau tovarășii po- ri&nta cadrelor de aici, bine pregă

tite, ne-a fost de mare folos.
Ne-am retras într-un birou din - 

incinta uzinei, departe de zgomotul. 
mașinilor, dh marea fierbințeală a ■ 
cuptoarelor. Inginerul Strbu începe 
a povesti despre disciplina tehno
logică care ș-a creai aci printr-o 
îndelungată experiență, despre gos
podărirea fierului vechi și a deșeu- i

lonezi.
Swierkot Felix, maistru la cup

toarele electrice, răspunde la între
barea noastră : „mă pricep ceva și 
la oțel, dar și la oameni și pot spu
ne că romîriii lucrează bine și cu si
guranță. Limbajul oțelului ne este 
comun și ne înțelegem foarte bine".

Inginerul Krawczynski Bogdan, 
șef adjunct al secției oțelărie, in
tervine : „Pricepuți — oaspeții noș
tri din Romînia. La șarjele elabo
rate de -ei rezultatele au 

bune, ci foarte bune", 
întreb pe inginer dacă în 
ceste aprecieri nu-și găsește

fost 
îl 
a- 

loc

«

’S:

sebiie operațiile de turnare — fre- 
zare la cald, laminarea, răcirea si 
alte metode executate cu utilaje 
moderne, la Baildon, uzină înfiin-i 
tată acum 140 de ani, am apreciat 
în primul rînd marea varietate a 
sorturilor de oțeluri (400 de sorturi; 
din care multe oteluri soro.info, t™,-- n •»■v .ioiy Poko], Dzierzynski și altele. 

Pretutindeni au fost întîmpinați cu 
căldura și frățeasca prietenie.

La jumătatea lunii februarie oțe- 
larii romîni au părăsit tara prietenă 
plecînd spre patrie In qara Ka*o- 
wice au fost clipe emoționante cînd 
oaspeții și deleqații muncitorilor de 
■ _ ----- 1 Baildon și-au luat rămas

rilor aliate. Deșeurile, spune ■ el, se 
urmăresc și se sortează în cutii 
speciale. Aceasta înseamnă că la’ 
elaborarea noii șarje compoziția în
cărcăturii poate fi bine cunoscută, 
ceea ce aduce mari foloase pro
ducției.

la Huța
bun — primii mulțumind încă o dală 
pentru grija tovărășească de cate 
s-au bucurat tot timpul cît s-au 
aflat în Polonia iar ceilalți urîndu-le 
mari succese în munca la cuptoare.
Cuvinte roșiile din inimă, exprimînd 
sentimentele de frățească prietenie 
dintre popoarele noastre.

GH. GHEORGHIȚA
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a U. R. S. S. va fi îndeplinit și depășit
Cuvîntarea de închidere rostită de N. S. Hrușciov ia Plenara C.C. ai P.C.U.S

MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS transmite textul rezumat al 
cuvîntării de închidere rostită de N. S Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., la Plenara C.C. al P.C.US.
Se poate spune cu curaj că Pro

gramul avîntului continuu al pro
ducției agricole, adoptat de Con
gresul al XXII-lea al Partidului, va 
fi nu numai îndeplinit; ci și depă
șit întocmai ca și programul pro
ducției noastre industriale, a de
clarat N. S. Hrușciov.

Vorbitorul a arătat că dezvoltînd 
necontenit industria, întărind apă
rarea țării, partidul și guvernul vor 
găsi și vor aloca suficiente mijloace 
pentru agricultură.

N. S. Hrușciov a subliniat că tre
buie să se facă totul pentru ca încă 
anul acesta și anii viitori să devi
nă ani de cotitură, pentru ca po
porul sovietic să simtă o îmbunătă
țire considerabilă în aprovizionarea 
cu produse animaliere. „Avem toate 
posibilitățile pentru aceasta“.

Acum, lucrul cel mai important 
și cel mai urgent este să se obțină 
o mai bună folosire a tehnicii și 
utilajului, să se organizeze mai 
bine munca în colhozuri și sovho
zuri.

N. S. Hrușciov a vorbit despre 
marea importanță a porumbului 
care, cultivat cu pricepere, va aduce 
poporului o mare avuție. Vorbito
rul a amintit că, așa cum a dovedit 
experiența a mii de gospodării din 
diferite zone ale țării, porumbul 
poate să fie cultivat cu succes pe 
întregul teritoriu al Uniunii Sovie
tice.

Vorbitorul a relevat că o serioasă 
atenție trebuie acordată producției 
îngrășămintelor minerale. El a 
arătat că va trebui poate să se con
voace o plenară a Comitetului Cen
tral al partidului sau o consfătuire 
pentru a analiza încă o dată sar
cinile dezvoltării continue a indus
triei chimice.

Oprindu-se asupra unor probleme 
organizatorice în legătură cu con
ducerea agriculturii, N. S. Hrușciov 
a arătat că acum principala pro
blemă a agriculturii este o proble
mă organizatorică — selecționarea 
și instruirea oamenilor. în acest 
domeniu un rol important sînt 
chemate să-l aibă direcțiile de pro
ducție colhoznice-sovhoznice.

Agricullura este una din laturile 
principale ale întregii noastre vieți 
de producție. Comunismul nu poate 
fi construit fără o industrie mo
dernă puternică și bine dezvoltată. 
Dar comunismul nu poate fi con
struit nici fără o agricultură multi
lateral dezvoltată.

în societatea noastră sovietică, a 
subliniat N. S. Hrușciov, proble
mele dezvoltării agriculturii trebuie 
să fie întotdeauna în centrul aten
ției întregului partid, întregului 
popor.

N. S. Hrușciov a relevat că lu
crările acestei plenare produc tutu
ror o profundă satisfacție. Cuvîntă- 
rile .rostite de participanții la ple
nară dovedesc că, încă de pe acum 
ne-am ridicat pe o treaptă supe
rioară în înțelegerea problemelor 
de producție ale agriculturii.

în. cuvîntarea sa, N. S. Hrușciov 
a făcut cîteva 
la organizarea 
agricultură.

P# fi citate 
rioși oameni

laborat și prezentat spre aprobare 
Congresului colhoznicilor noul sta
tut al artelului agricol.

Vorbitorul a amintit că în 
s-au vîndut prin comerțul de 
1.757.000 tone carne și produse din 
carne, iar în 1961 — 4.033.000 tone.

Acum ne criticăm nu pentru • că 
am făcut puțin, ci pentru că tre
buie ‘să facem mai mult și pentru 
că putem să facem mai mult dacă 
vom folosi în mod rațional posibi
litățile noastre.

Dacă nu am fi urmat linia spre 
creșterea veniturilor reale ale popu
lației, îndeosebi a categoriilor de 
muncitori și funcționari cu salarii 
mici, a continuat vorbitorul, cu a- 
ceeași cantitate de mărfuri de larg 
consum și de produse alimentare 
am fi avut chiar surplusuri.

Intr-un stat capitalist, a spus 
N. S. Hrușciov, capitaliștii ar fi ur
cat într-o clipă prețurile, ar fi fost 
create condiții în care zeci de mi
lioane de oameni n-ar fi putut să 
obțină produse. Se cunosc multe 
țări în care magazinele gem de 
mărfuri, iar oamenii flămînzesc, 
merg desculți și dezbrăcați.

în S.U;A„ țară cu un înalt niyel 
al producției agricole, a spus vor
bitorul, există mulți oameni 
flămînzi. în S.U.A. există peste cinci 
milioane de șomeri totali, fără a-i 
mai pune la socoteală pe șomerii 
parțiali. întrucît acești oameni și 
mulți alții care au salarii mici, nu 
au cuce să cumpere produse, în 
magazine există multe mărfuri, a- 
pare criza de supraproducție.

N. S. Hrușciov a constatat că 
numeroase publicații burgheze re
cunosc succesele indiscutabile ale 
Uniunii Sovietice în dezvoltarea a- 
griculturii, industriei și culturii. Ele 
scriu că viața în U.R.S.S. devine an 
de an mai frumoasă, oamenii sînt

1953
stat

HAGA. Un grup de cetățeni originari 
din Amboina (insulele indoneziene Am
boina), care locuiesc în Olanda, au tri
mis celei de-a doua camere a Parla
mentului olandez o declarație în care 
cer începerea tratativelor olandezo-in- 
doneziené cu privire la restituirea Iria- 
nului de vest Republicii Indonezia. Iria- 
nul de vest, se spune în declarație, este 
o parte inseparabilă a arhipelagului 
indonezian, și suveranitatea acestui te
ritoriu trebuie să fie exercitată de Indo
nezia.

TOKIO. Anul trecut peste 60.000 de

observații privitoare 
muncii științifice în

numele multor glo- 
de știință sovietici 

care în țara noastră se numără cu 
zecile și’ cu sutele. Acești oameni 
sînt îndrăgostiți de pămînt, își con
sacră toate forțele sporirii avuției 
naționale.

Poporul așteaptă de la oamenii 
săi de știință lucrări care să îmbo
gățească cu adevărat știința. Tre
buie să dezvoltăm știința, să-i sti
mulăm pe oamenii care îmbogă
țesc producția cu realizări științi
fice și cu perfecționări.

Oamenii de știință și în primul 
rînd academiile de știință, repre
zentanții de vază ai științei sovie
tice trebuie să se gîndească cum 
să deschidă mai larg porțile spre 
știință tineretului.

N. S. Hrușciov s-a declarat de 
acord cu tovarășii care au ridicat 
problema necesității revizuirii 
statutului artelului agricol.

Acum am adoptat programul 
partidului, urmează să elaborăm 
noua constituție a U.R.S.S. Pe baza 
acestor documente-program va fi e-

---- <►»<>----

0 cîrdășie periculoasă
TOKIO 11 (Agerpres). — Comite

tul Central executiv al Partidului 
Socialist clin Japonia — unul dintre 
cele mai mari partide de opoziție 
din Japonia — a adoptat la 10 mar
tie o declarație specială către popor 
în care se subliniază primejdia pe 
care o comportă politica orientării 
spre S.U.A. dusă de guvernul Ikeda. 
Partidul socialist arată în declara
ția sa că o dată cu sosirea lui Țoi 
Duk Sin, ministrul Afacerilor Exter
ne al Coreei de sud, cercurile con
ducătoare japoneze vor să realizeze 
dintr-o dată înțelegerea politică cu 
regimul militar ilegal din Coreea de 
sud.

în declarație se subliniază că po
litica guvernului Japoniei, care este 
îndreptată spre întărirea sistemu
lui alianțelor militare în Extremul 
Orient sub egida S.U.A., implică o 
primejdie foarte mare pentru po
porul japonez care dorește pacea și 
neutralitatea. Această politică, se 
spune în declarație, este diametral 
opusă cu năzuința populației din 
Coreea de sud și Coreea de nord 
spre unificarea țării.

bine îmbrăcați, energici și plini de 
încredere în ei.

într-adevăr, forțele și posibilită
țile noastre sînt uriașe ! a declarat 
N. S. Hrușciov. El și-a exprimat 
convingerea că la următoarea ple
nară a Comitetului Central țara se 
va prezenta cu cei mai buni indici 
de producție, iar ei vor fi cei mai 
buni indiferent de ce. timp va fi.

Poporul sovietic poate să fie 
convins că partidul și Comitetul 
său Central, Cçmsomolul, toți lu
crătorii din sovhozuri, colhoznicii 
și colhoznicele, muncitorii din in
dustrie care prin munca lor ajută 
agriculturii, își vor înmulți efortu
rile și vor face față ■ sarcinii trasa
te de Congresul al XXII-lea, vor 
asigura îndeplinirea Programului 
partidului nostru în domeniul agri
culturii.

Țara noastră s-a situat pe, poziții 
avansate. Cele mai dezvoltate țări 
capitaliste își propun sarcina de a 
ajunge din urmă U.R.S.S. în dome
niul științei, învățămîntului, cul
turii.

Țara noastră și oamenii noștri au 
deschis calea în Cosmos. Prin a- 
ceasta ei au deschis această cale 
altor țări, și altor popoare. Acum 
oricine poate să efectueze aseme
nea zboruri dacă vor fi create nave • 
cosmice. Iar oameni curajoși se vor 
găsi în orice țară și se vor putea 
efectua un număr nesfîrșit de zbo
ruri în Cosmos.

Muncitorii și muncitoarele, țăra
nii și țărăncile pe care aristocrații 
îi considerau ca inferiori, și-au do
vedit în practică capacitățile în 
știință, tehnică, artă, cultură. Așa 
că, tovarăși, și în agricultură, unde 
acum nu sîntem la nivelul unor țări 
capitaliste dezvoltate, le vom a- 
junge din urmă și le vom 'depăși.

Greutățile vor fi biruite,, a .de
clarat N. S. Hrușciov. Avem o in
dustrie bună, o știință avansată, ca
drele noastre sînt capabile să înde
plinească cele mai mari și cele nțai 
complexe sarcini. I
----------- --------- ..................... z—.......-

Geneva în faza 
preliminariilor

Geneva este cuprinsă de çijeya zile 
de atmosfera caracteristică marilor . în- 
tîlniri internationale. Continuă să sosea
scă delegațiile țărilor participante la lu
crările comitetului celor 18 . pentru de
zarmare care încep la 14 martie.

Incepînd chiar de astă, seară- și în 
continuare Juni și marți, s-a intrat' in 
așa-numila „fază preliminară".'/ Urmează 
să se întîlpească miniștrii de Externe ai 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei.

O serie de mari cotidiene occidentale, 
ca de pildă „Le Monde" remarcă decla
rația lui Kennedy la conferința sa de 
pr.eșă de miërcuri ■ în care ■ acesta arăta 
că nu va face „preziceri optimiste" pen- 
hu conferința de la Geneva, deși pe de 
altă parte afirmă că delegația america
nă va. depune eforturi.în vederea'reali
zării succesului.

Consultările occidentale desfășurate 
în ultimele două săpfămîni continuă și 
aici pe malul Lemanului prin întîlniri și 
discuții între delegația americană și 
engleză pentru a aduce pozițiile lor la 
același numitor, înaintea intîjnirii celor 
trei miniștri dé ' Externe. „Numai cu 
citeva zile înainte de a discuta cu Rusia 

■—jscrie ziăîul 'englez. „'Daily. Telegraph" 
— Anglia și. S.U.A. par a nu avea încă 
o concepție clară despre ce fel anume 
de noi propuneri vor introduce în ca
drul tratativelor".

Observatorii politici de la Geneva, și 
în special cei din Franța semnalizează 
dificultățile create în sinul delegațiilor 
occidentale prin absența Franței care 
așa cum se exprima ironic ziarul „l'Au- 
rore", rămîne într-o „splendidă izolare". 
In felul acesta cei 18 . nu vpr fi decît 17.

Ministrul de Externe vest-german, 
Schröder, care se află în „vacanță" în 
Elveția, s-a întîlnit azi cu Dean Rusk la 
Lausanne, în mare secret — dar cunos
cut la Casa Presei. Schröder a fost tri
mis cu scopul precis de a primi asigu
rări „directe și personale" că Bonnul 
nu va fi prejudiciat prin nici un fel de 
înțelegere în privința unor eventuale 
planuri de dezarmare.

La Palatul Națiunilor unde vor avea 
loc lucrările Comitetului celor 18, toate 
pregătirile se află în faza finală. Sute 
de milioane de oameni care vor urmări 
cu atenție aceste . tratative cer cu 
hotărîre înfăptuirea dezarmării generale 
și totale.

In întrecerea pașnică dintre cele două sisteme, 
’ succesele sistemului socialist se impun cu tot mai 

multă evidență. Chiar și adversarii declarați 
■ ai comunismului, sînt nevoiți să recunoască acea 

caracteristică principală a dezvoltării economiei ță
rilor socialiste : ritmul ei înalt, impetuos de creș
tere, îndeplinirea și depășirea prevederilor planu
rilor de stat.

In contrast izbitor cu aceasta se prezintă econo
mia țărilor capitaliste — zguduită de crize tot mai 
dese. Cu toate perioadele limitate de înviorare, eco
nomia capitalistă se caracterizează prin declin și in
tensificarea fenomenelor de parazitism și putre
facție.

Socialismul își afirmă tot mai mult superioritatea 
asupra capitalismului în domeniul producției mate
riale, sfera hotărîtoare a activității umane. Ponderea 
țărilor socialiste în producția industrială mondială

era în 1955 de 27 la sută ; în 1960 ea a atins circa 
36 la sută. In 1980, partea țărilor socialiste în pro
ducția industrială mondială va fi de 66 la sută.

Dezvoltarea rapidă a economiei țărilor lagărului 
socialist aduce o contribuție de uriașă însemnătate 
la cauza victoriei socialismului în lumea întreagă. 
Concluziile științifice, de deosebită însemnătate teore
tică și practică, elaborate de Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S. subliniază marea importanță pe care o 
are întrecerea pașnică dintre cele două sisteme asu
pra procesului de trecere a omenirii de la capitalism 
la socialism — conținutul fundamental al epocii con
temporane. Succesele țărilor socialiste, dezvoltarea 
gigantică a forțelor lor de producție însuflețesc pe 
oamenii muncii din toate țările,. șînț un puternic 
factor de revoluționare a conștiințelor, de intensi
ficare a răspîndirii ideilor .marxism-leninismului, un 
important sprijin moral în lupta clasei muncitoare 
internaționale, contribuie la întărirea continuă a 
forțelor păcii.

I
L. RODESCU

Geneva 11 martie.

japonezi au căzut victimă diferitelor ac
cidente de stradă care au avut loc la 
Tokio. Potrivit dațălor publicate de Di
recția poliției din; Tokio, anul trecut' 
pe străzile capitalei Japoniei au avut 
loc aproximativ. 140.000 de diferite ac
cidente. In timpul acestora și-au 
sit moartea 1.167 de oameni și au 
răniți 60.577 de oameni.

gă-
fost

vor 
livra trupelor lui Mobutu două bom
bardiere de tipul ,;B-26”. Un reprezen
tant al lui Mobutu a plecat în S.U.A. 
pentru a duce tratative secrete în ve
derea acestui scop. Agenția subliniază

U. P. I. relatează că S.U.A.

că Statele Unite favorizează crearea 
unei forțe aeriene mobutiste.

O Studenții și elevii efe liceu din 
Guatemala City au declarat grevă în 
semn de protest împotriva falsificării 
alegerilor și împotriva politicii guver
nului Ydigoras Fuentes. «Studenții au 
organizat brigăzi speciale care au pa
ralizat circulația transportului pe stră
zile și în piețele centrale ale capitalei. 
Guvernul a operat, arestări în rîndul 
participanților la grevă.

LONDRA. In Congo, cu capitala la 
Brazzaville, a fost declarată la 10 mar
tie zonă afectată de vărsat negru.

In trei ani ai septenalului

septenalului,I I

Așadar, producția industrială globală a crescut în trei ani cu 33 la 
sută în ioc de 27 la sută cît prevedea planul septenal. ,

»-•
In primii ani ai

Pe întreg cuprinsul Uniunii 
Sovietice se construiesc și sînt 
date în 
obiective industriale înzestrate 
cu utilaj modern. Conțbinatul 
din Novolipețk este unul din 
cele mai perfecționate agre
gate metalurgice din lume. Nu 
de mult, aici a fost dat în ex
ploatare un nou furnal gigan
tic, ale cărui procese tehnolo
gice sînt în întregime mecani
zate și automatizate. In ce pri
vește capacitatea și gradul de 
mecanizare acest furnal nu are 
egal în alte țări. Potrivit calcu
lelor specialiștilor, fonta pro
dusă la Novolipețk va fi una 
din cele mai ieftine. Acest gi
gantic obiectiv industrial, rod 
al muncii entuziaste a construc
torilor comunismului pentru 
realizarea și depășirea sarci
nilor septenalului, a fost înăl
țat în decurs de numai un an. 
în fotografie : Profilul noului 
furnal de la Novolipețk.

folosință noi și noi

Producția Industrială globală 
a U.R.S.S. a crescut 

cu 33 la sută

RITMUL DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI INDUSTRIALE

U.R.S.S. a repurtat o victorie impor
tantă în dezvoltarea industriei. Iată unele date (în procente față de 1958) :

1959 1960 1961

potrivit prevederilor septenălulul 107,7 117 127
in realitate 111,4 122,1 133,3

Cu pași uriași spre viitor Președintele calculează...
• Volumul producției în U.R.S.S. a 

crescut în 1961 cu 9,2 la sută, în S.U.A. 
numai cu 1 la sută.

® In I960, în comparație cu anul 
1937, țările socialiste și-au sporit 
volumul producției industriale de 6,8 
ori, în timp ce țările capitaliste — 
mai puțin de 2,5 ori.

© în Republica Populară Romină, 
pe ansamblul industriei, în anii

I

O strada din Alger dupd atentatele bandelor fasciste din O.A.S.

OSLO. Peste 10.000 de person 
ne au luat parte la demonstra
ția de protest împotriva planuri
lor de aderare a Norvegiei la 
„Piața Comună". Pe pancartele 
participanților la demonstrație 
scria : „Pentru o Norvegia liberă 
și independentă 1", „Consultați și 
poporul 1", „Acesta este primul 
nostru avertismènt 1"

Mii de locuitori din Japonia 
organizează mitinguri de protest 
împotriva cîrdășiei guvernului 
Ikeda cu regimul dictatorial sud- 
coreean. în fotografie : Aspect 
de la un miting în apropierea 
capitalei țării.
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1960—61, ritmul mediu anual de creș
tere a producției, globale a fost de 
peste 16 la sută, iață de circa 13 la 
sută, cît este prevăzut în planul de 
6 ani.

• Incepînd încă din anul 1959 
U.R.S.S. depășește S.U.A. în ceea ce 
privește volumul absolut al investiții
lor în industrie și agricultură. In peri
oada 1951—1960 volumul investițiilor 
capitale a crescut în U.R.S.S. cu 331 la 
sută, iar în S.U.A. numai cu 22 la sută.

© De pe acum U.R.S.S. a depășit 
S.U.A. în ceea ce privește producția 
de minereuri de fier și cărbune, pro
ducția de cocs, de prefabricate din 
beton armat, locomotive Diesel și e- 
lectrice, producția de cherestea, de 
țesături de lină, de zahăr, de gră
simi animale și într-un alt șir de pro
duse și fabricate.

• In ceea ce privește volumul 
și ritmul construcției de locuin
țe, Uniunea Sovietică a depășit cu mult 
toate țările capitaliste. în același timp, 
apartamentele sînt distribuite gratuit 
iar plata chiriei și serviciilor comunale 
alcătuiește în medie 4—5 la sută din 
bugetul unei familii, în timp ce în 
S.U.A. ea se ridică la 25—30 la sută.

pre- 
trei- 
spus 
încă

„Președintele Statelor Unite, al 
unei puteri atît de bogate și aș spu
ne, încă trufașe deocamdată, a cal
culat cu creionul în mină. momentul 
cînd îi vorn depăși — relata A. I. 
Adțubei, care a participat împreună 
cu un grup de ziariști sovietici la o 
convorbire cu Kennedy. Dacă

’ ședinților S.U.A. din deceniul al 
lea al secolului nostru le-ar fi 
cineva că urmașii lor vor calcula,
în deceniul al șaptelea, bilanțul în
trecerii economice cu Uniunea Sovie- 

. tică și că se vor arăta îngrijorați că 
aceeași Rusie pe care odinioară nici 
nu o luau în seamă în calculele mon
diale va ajunge din urmă și va în
trece Statele Unite, ei ar fi spus dis
prețuitor că acest om este cel puțin 
un fantezist. Or, pentru Kennedy a- 
ceasta nu este o fantezie, ci o pre
ocupare adevărată, și încă ce preocu
pare I"

*
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RECUNOAȘTERI
o „Este deosebit de 

important să mențio
năm că ritmul de 
creștere al producției 
capitaliste rămîne 
foarte scăzut în com
parație cu creșterea 
producției țărilor so
cialiste“ (Jules Moch, 
unul din teoreticienii 
socialiștilor de dreap
ta francezi).

© „Oricît de puțin 
plăcut ar fi pentru 
noi — a declarat se
natorul american Ful
bright — trebuie să- 
recunoaștem că comu- ■

nismul exercită o 
mare fo,rță de atrac
ție asupra popoarelor 
din țările care și-au 
dobîndit recent inde
pendența".

© „în 1960, pierde
rea pricinuită de uzi
nele și oamenii care 
au stat fără lucru 
esté evaluată între 30 
și 35 miliarde dolari, 
adică 500 dolari de 
fiecare familie ameri
cană“. (Ziarul „New 
York Herald Tribune“)

■ ® „în- afară de pier
derea în avuții, carac-
---------- O» O-----------

Corespondentul, ziarului „IZVES- 
TIA“, Zîkov, relatează, într-o știre 
din Geneva, unele amănunte deve
nite cunoscute privind tratativele 
franço-algeriene.

Dacă dăm crezare comentatorilor 
de obicei bine informați, scrie el, în 
prezent în centrul atenției delegațl- 
1 or stau probleme .referitoare la 
menținerea ordinii în perioada de 
tranziție, în special problema com
ponenței și drepturilor organului 
executiv provizoriu precum și a for
mării forțelor armate „locale“. Par
tea algeriană dorind îndeplinirea 
întocmai și deplină a condițiilor vii-

AMARE
teristica de rău augur 
a ultimelor trei rece
siuni (din. S.U.A. — 
n.r.) este că perioade
le... dintre ele au deve
nit tot mai scurte. Re
dresarea pînă în 1953 
a, durat „45 de luni, 
aproape 4 ani. Redre
sarea pînă în 1957 a 
durat 35 luni, aproape 
3 ani. Redresarea care 
s-a terminat în mai 
1960 a durat 25 luni, 
ceva mai mult de 2 
ani“. (Walter Lipp- 
manu, cunoscut co
mentator american).

toarelor acorduri, caută să obțină ca 
organul executiv provizoriu să dis
pună de drepturi și posibilități reale 
de a menține ordinea. >

Corespondentul ziarului „Pravda”, 
Ratiani, scrie că în timp ce la Evian 
se desfășoară tratativele, războiul 
din Algeria continuă. In ultimele 
doùa zile s-au desfășurat lupte în
tr-o regiune a frontierei algeriano- 
tunisiene. De ambele părți se sem
nalează pierderi. -Războiul continuă 
în orașele și satele Algeriei unde 
zeci și zeci de oameni nevinovați 
pier în urma loviturilor perfide ale 
O.A.S.
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