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Cea mai importantă sarcină care stă în aceste zile în fața orga

nelor locale de partid și de stat, a organelor agricole și a conducerilor 
gospodăriilor colective este terminarea la timp a pregătirilor în ve
derea inceperii campaniei agricole de primăvară. De aceasta depinde 
în mare măsură executarea la timp și la un înalt nivel agrotehnic a 
lucrărilor agricole și deci realizarea de recolte bogate. Obținînd recol
te bogate, gospodăriile colective vor putea să dezvolte creșterea ani
malelor, să realizeze venituri mari din valorificarea produselor, să 
asigure o retribuție bună a muncii colectiviștilor.

Pentru a cunoaște cum se desfășoară pregătirile pentru campa
nia de insămînțări ziarul nostru a organizat un raid în raionul Balș, 
de curînd colectivizat.

Publicăm, mai jos, constatările făcute cu prilejul acestui raid 
întreprins cu sprijinul comitetului 
colective din raion.

E mult de lucru în gospodăriile 
colective în aceste zile. O deosebită 
atenție și chibzuință cere întocmi
rea planului de producție. Cum stau 
lucrurile în această privință în 
raionul Balș ?

La gospodăria colectivă din co
muna Iancu Jianu, care față de 
sfîrșitul anului trecut a crescut de 
la 947 hectare la 2.139 hectare, se 
lucrează de zor la definitivarea pla
nului. Pentru a ajuta consiliul de 
conducere al gospodăriei în această 
treabă, comitetul raional de partid 
a trimis în gospodărie un colectiv 
format din activiști de partid, spe
cialiști agricoli, lucrători ai sfatu
lui popular. în cursul elaborării pla
nului au fost consultați mulți colec
tiviști.

Planul de producție este aproape 
gata. El oglindește posibilitățile 
largi pe care le-a deschis comunei 
colectivizarea agriculturii. De la 355 
bovine — se arată în plan — se va 
ajunge la sfîrșitul acestui an Ja 510 
bovine, din care 203 vaci și juninci ; 
numărul oilor va-'spori la 850, iar 
al porcilor grași la 150 ; pe coastele 
dealurilor puțin productive se vor 
mai planta în acest an 15 ha pomi 
și 40 hectare viță de vie ; suprafața 
cultivată cu legume va crește la 28 
hectare ; valoarea zilei-muncă va fi 
de circa 30 lei.

Și în alte gospodării colective se 
lucrează, cu sprijinul activiștilor de 
partid și al specialiștilor agricoli, la 
întocmirea planului de producție. în 
unele locuri se cere însă o mai mare 
atenție la planificarea producției. 
Mai sînt cazuri cînd colectiviștii au 
prevăzut, de exemplu, să extindă 
sectorul legumicol fără să se asigu
re valorificarea produselor pe 
de contracte.

bază

Reorganizarea
echipelor și brigăzilor
Peste 200 de familii s-au înscris 

în acest an în gospodăria colectivă 
din Bîrza. Aceasta a impus să se 
treacă la reorganizarea brigăzilor și 
echipelor. Cum au procedat colecti
viștii ?

Experiența acumulată de-a lungul 
anilor a arătat colectiviștilor din 
Bîrza că brigăzile și echipele nu 
trebuie să fie nici prea mari, nici

prea mici. Dacă ele cuprind mulți 
oameni, brigadierii și șefii de echipe 
nu pot îndruma și controla cum tre
buie activitatea colectiviștilor ; dacă 
sînt prea mici se aleg în plus, fără 
rost, brigadieri, șefi de echipe.

Ținînd seama de recomandările 
Consfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști, de condițiile din gospodă
rie, consiliul de conducere a hotărît 
să organizeze trei brigăzi de cîmp, 
formate din cite șase echipe flecare, 
iar echipele din cite 15—25 de co
lectiviști. De asemenea, au 
create o brigadă zootehnică 
de construcții.

La repartizarea oamenilor 
nut seama ca membrii unei 
să locuiască într-o anumită parte a 
satului, pentru ca brigadierul și șe
ful de echipă să poată ține mai bine 
legătura cu ei. în același timp s-a 
urmărit ca brigăzile să fie de forțe 
egale, să aibă cam același număr de 
femei, de tineri și oameni mai vîrst- 
nici. De asemenea, în fiecare briga
dă au fost repartizați un anumit 
număr de membri și candidați de 
partid spre a se putea forma grupe 
de pai-tid.

Cu multă grijă s-a făcut și alege
rea brigadierilor și a șefilor de echi
pă. în aceste funcții au fost puși 
cei mai pricepuți colectiviști, oa
meni cu spirit organizatoric, pre- 
țuiți pentru hărnicia lor.

Desigur, în ceea ce privește orga
nizarea muncii mai sînt destule de 
făcut. Brigăzilor și echipelor urmea
ză să li se repartizeze sarcinile de 
plan, terenul și atelajele, pentru ca 
oamenii să știe de pe acum ce plan
te vor cultiva, ce producții trebuie 
să obțină, ce lucrări au de făcut etc.

— Toate acestea vor fi făcute în 
următoarele cîteva zile, imediat ce 
planul de producție al gospodăriei 
va fi definitivat— ne spune tov. 
Iancu Constantin, președintele gos
podăriei. Astfel va fi înlesnită des
fășurarea muncii în campania agri
colă de primăvară.

Cum muncește

I fost 
și una

s-a ți- 
brigăzi

tulul că organizația de bază 
G.A.C., îndrumată de comitetul co
munal de partid, . a pus în centrul 
preocupărilor ei în perioada actuală 
rezolvarea la timp a acestor pro
bleme.

Membrii șl candidațil de partid 
au discutat amănunțit toate proble
mele legate de organizarea brigă
zilor și echipelor, asigurarea semin
țelor, repararea mașinilor și unelte
lor agricole. Apoi s-a întocmit un 
plan concret de măsuri, cu răspun
deri precise pentru fiecare membru 
și candidat de partid. Tovarășii Flo- 
rea Vărzaru, Stan Ștefan și Elena 
Beșliu, bunăoară, fac parte din co
misia de inventariere a atelajelor a- 
duse de noii colectiviști, Grigore Flo- 
rea și Ion Stanciu răspund de repara
rea uneltelor etc. în fiecare zi, zeci 
de colectiviști lucrează la transportul 
îngrășămintelor, la răsadnițe, la con
struirea unei puiernițe. Agitatorii 
organizează convorbiri cu colecti
viștii despre necesitatea strîngerii 
la timp a semințelor, a participării 
regulate la lucru a fiecăruia etc.

Din inițiativa organizației de 
partid s-au confecționat panouri pe 
care sînt trecute principalele preve
deri ale planului de producție : re
coltele ce .trebuie realizate la grîu, 
porumb etc., animalele ce se vor 
crește, valoarea zilei-muncă în a- 
cest an.

Acum organizația de partid ia mă
suri pentru organizarea întrecerii 
socialiste. în sectorul zootehnic în
trecerea a și început ; primele re
zultate se văd în creșterea produc
ției de lapte.

Gata pentru lucrările

Aspect din secția mașinilor de 
filat a noii unități de fire cardate 
de la Filatura Rominească de 
Bumbac din Capitală.

(Foto : M. Andreescu)

de primăvară!
Gospodăriile colective din raionul 

Balș au multe lucrări de făcut în 
această primăvară. Trebuie arate 
aproape 10.000 hectare ; alte 20.000 
de hectare urmează a fi discuite 
sau lucrate cu cultivatoarele. Bine
înțeles, toate aceste suprafețe tre-

RADU ATANASESCU

Duminică la Dcșița...

In cursul zilei de ieri,. în 
fața unui numeros public, 
colectivul Teatrului de 
Stat din localitate a pre
zentat două spectacole cu 
piesa „Oameni care tac".

Membrii cercului dra
matic al Casei de cultură 
din localitate, au plecat la 
Pocșa unde au prezentat 
piesa „Celebrul 702". Ar
tiștii amatori, printre care 
Ion Colojană, electrician. 
Paul Marin, sudor. Gheor
ghe Chelban, lăcătuș, și 
alți interpreți au fost răs
plătiți prin vii aplauze.

Cu viu interes au fost 
urmărite și primele mani
festări din cadrul celui 
de-al VII-lea concurs re
gional al pionierilor ..Cu 
cîntecul și dansul pe vla- 
iurile bănățene“. După- 
amiază la casa de cultură 
din Reșița a avut loc o 
reuniune la care au parti
cipat peste 200 de copii, 
împreună cu părinții și 
educatorii lor.

La manifestările cultu
rale de duminică au asis
tat sute de spectatori.

In sprijinul 
noilor G.A.C.

PLOIEȘTI (coresp. „Soînteii"). — Secția sculărie a 
uzinei „1 Mai"-Ploiești a fost dotată în ultimul timp 
cu un număr însemnat de mașini-unelte noi, de înaltă 
tehnicitate. Astfel, a fost pusă în funcțiune o mașină 
automată de frezat prin copiere, cu ajutorul căreia se 
execută matrițe pentru sape cu role. Această mașină 
permite dublarea producției de matrițe necesare sec
ției: forjă. Tot aici s-a adus o mașină modernă de 
rectificat, care va fi folosită la rectificarea frezelor 
pentru mașinile speciale de danturare ; astfel aceste 
scule vor fi fabricate în uzină, realizîndu-se economii 
în valoare de peste 300.000 lei anual.

Au mai fost puse în funcțiune mașini de frezat de 
mare productivitate și diferite mașini

Tractoare 
pentru agricultură 
: pe rampa Uzinelor 

din Brașov a fost 
acestea un nou lot 
pentru agricultură, 
la începutul anului 
unitățile socialiste

De 
toare 
zilele 
toare

De 
acum 
cultură au primit de la 
zine mai mult de 2.000 de 
și însemnate cantități de 
schimb pentru mașinile agricole.

Pentru a sprijini desfășurarea în 
bune condiții a lucrărilor agricole 
de primăvară, constructorii de trac, 
toare s-au angajat să livreze 1.000 
de tractoare. înaintea .termenului 
stabilit.

de trac- 
expediat 
de trac-

pînă 
agri-

■ Și 
din 
aceste u- 
tractoare 
piese de

dș reciificat. Ca 
urmare, secția 
sculărie asigu
ră în întregi
me necesarul 
de scule, dis
pozitive și ve
rificatoare pen
tru fabricația 
instalațiilor de 
foraj.

IAȘI (coresp. 
„Scînteii".) — A- 
proäpe 250 de cadre 
didactice și specia
liști de la Institutul 
agronomic-Iași, Sta
țiunea experimenta
lă agricolă complexă 
Podul Iloaiei și Sta
țiunea de cercetări 
hortiviticole Iași con
tribuie la întări
rea economico-orga- 
nizatorică a gospo
dăriilor colective nou 
înființate. Ei se de
plasează periodic în 
cite una din aceste 
gospodării colective 
sprijinind consiliile 
de conducere în or
ganizarea muncii pe 
brigăzi și echipe, în 
pregătirea lucrărilor 
agricole de primă
vară.

Noi construcții 
la Piatra Neamț 

BACĂU (coresp. „Scînteii").
Anul acesta, în orașul Piatra Neamț 
se vor înălța noi construcții. Pe 
malul Cuejdului, alături de cele 10 
blocuri care au fost terminate anul 
trecut, se 
bloc cu 9 
planul de 
centrală 
construirea mai multor blocuri cu 
4 și 9 etaje, totalizînd 860 de a- 
partamente. Se vor mai construi 
aici, tot în acest an, un hotel, două 
complexe școlare, un cinematograf, 
o casă de cultură cu 600 de locuri, 
două complexe comerciale și 
meroase magazine.

va amplasa un mare 
etaje. Ața cum prevede 
sistematizare, în partea 

a orașului va începe

Dezvoltarea 
rețelei sanitare 

în curînd vor lua ființă în regiunea 
București. .49 noi circumscripții sanitare, 
numărul acestora ajungînd astfel la 
323. La Slobozia se va construi un spi
tal raional cu 420 paturi, iar în orașul 
Giurgiu o policlinică. La stațiunea bal
neară Amara va fi dată în funcțiune o 
policlinică cu secții de balneologie,' 
stomatologie, radiologie și laborator.

DE PESTE HOTARE
Ieri, poporul sovietic a votat 

pentru victoria cauzei comunismului și a păcii
In Uniunea Sovietică s-au'desfășurat la 18 martie, într-o atmosferă 

sărbătorească, alegerile pentru-’ Sovietul Suprem al U.R.S.S. Pe întreg 
cuprinsul (arii marea majoritate a cetățenilor sovietici s-au prezentat în 
fața urnelor încă în primele ore ale dimineții.

Amănunte despre desfășurarea votului în pag. IV-a.
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(Continuare în pag, Il-a)

consumă ma-

semnalate 
sînt recu- 
Pentru re- 
au șl fost

Roman se exe- 
schimb, elemen- 

beton masiv, 
și pereți din

termenul de

organizația de partid
La gospodăria coleGtivă din Bră- 

nețu, revizuirea planului de produc
ție, organizarea muncii și pregăti
rile pentru campania de primăvară 
sînt aproape terminate. Aceasta 
se datorează în mare măsură fap-

...șl la Cimpia Turzil

Ieri, clubul muncito
resc al uzinelor „Indus
tria Sîrmii" din Cîmpia 
Tur zii a găzduit un festi
val artistic susținut de 
peste 700 de elevi din cele 
5 școli ale orașului. Mai 
mult de 1.000 de oameni 
ai muncii au urmărit cu 
interes evoluția formații
lor pionierești de cor, 
dans, programul prezen
tat de brigăzile artistice 
de agitație.

In sala de 
clubului 
citori și 
oraș au 
zătoarea 
cîntă frumusețile patriei“ 
Alături, in biblioteca 
clubului, aproape 100 de 
muncitori, tehnicieni și 
ingineri au vizitat expo
zițiile de cărți și reviste, 
au citit ziare. O vie ac
tivitate s-a desfășurat In 
cadrul cercurilor artiști
lor plastici amatori, foto- 
amatorilor și în sala de 
șah. Programul clubului 
s-a încheiat cu o seară 
de dan».

lectură a 
numeroși mun- 
intelectuali din 
participat 'la șe- 
literară „Poeții 

. . .«

încetare a focului în Algeria care 
va intra în vigoare azi la ora 12. 
(Știrea, în pagina IV-a).

*

prezentînd un pericol pentru pacea 
din lumea întreagă".

Semnarea acordului pentru încetarea focului în Algeria

La 18 martie, delegația Guvernu
lui Provizoriu al Republicii Algeria 
și delegația franceză la tratativele 
de la Evian au semnat un acord de

★

COLOMBO. In legătură cu situa
ția din Vietnamul de sud, Consiliul 
păcii din Ceylon a publicat o de
clarație în care se arată că ames
tecul militar al S.U.A. în această 
țară contravine acordului de la Ge
neva din 1954 și constituie „o jig
nire directă și o sfidare a popoare
lor din întreaga Asie de sud-est re-

SAN JOSE. — în departamentul 
Chinandega din Nicaragua au loc 
de cîteva săptămîni acțiuni țără
nești. Țăranii cer să li se pună la 
dispoziție loturile de pămînt făgă
duite de autorități. Poliția a arestat 
20 de țărani.

La Casa de cultură a tineretului 
din raionul Tudor Vladimirescu a 
avut loc ieri un spectacol dat de 
formațiile artistice pionierești, pre« 
miate la concursul cultural-artistia 
al pionierilor, faxa raională.

0O«

Oe ce este supărat maistrul Valter Stoica

r ( 
( ( 
I ț 
I ( 
( 
i f ( 
I
j acest an. (Foto- 
( grafia din dreap- 
j ta). Sprijiniți de 
I activiști de partid, 
( de specialiști a- 
I gricoli, colectiviș- 
[ tii din comuna 
I Iancu Jianu lu- 
I crează la întocmi- 
I rea noului plan 
( de producție. (Fo- 
I tografia de jos).

Datorită bunel 
îngrijiri, la G.A.C. 
„16 Februarie" din 
comuna Șopîrlița 
răsadurile sînt a- 
cum mari, fru
moase ; ele vor 

J asigura obținerea 
' unor recolte bo
gate de legume în 

( acest an.
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La unul din blocurile 
care se ridică acum în 
orașul Bacău l-am cu
noscut pe maistrul Valter 
Stoica. Secretarul organi
zației de bază l-a pre
zentat ca pe unul din cel 
mai pricepuți maiștri din 
cadrul Trustului regional 
de construcții, specialist 
în construirea de blocuri 
din panouri mari prefa
bricate.

In urmă cu cîteva luni, 
maistrul Valter Stoica a 
fost trimis la Roman să-șl 
însușească, în amănunt, 
metodele de lucru cu 
prefabricate. După cum 
spune el, acolo a avut 
ce învăța. Deși se lucra 
în plină iarnă, blocuri de 
40 apartamente erau ri
dicate numai într-o lună.

întors „acasă" s-a a- 
pucat cu rîvnă de mun
că. E adevărat, a a- 
vut perioade bune de 
lucru, în care au foșt 
montate 3 apartamen
te pe zi, dar au fost 
șl zile cînd nu se mon
tau decît 2—3 piese. Oț, 
sarcina de plan prevede 
să se monteze un apar
tament șl țumătate pe zi. 
Față de grafic, construc
torii de aici sînt rămași 
în urmă cu 30 aparta
mente.

Cum se explică aceas
tă situație ? Pe scurt, la 
această întrebare, con
ducerea tehnică a Trus
tului regional de cons
trucții răspunde în felul 
următor : „In contractul 
încheiat cu întreprinde
rea de prefabricate din 
Roman s-a prevăzut că 
vom primi, în primul tri
mestru al anului, pa
nouri prefabricate pen-

tru 84 apartamente. Pe 
șantier au fost luate mă
surile corespunzătoare. 
Au fost aduse mașini și 
macarale, au fost pregă
tiți oamenii. întreprinde
rea de prefabricate din 
Roman nu a respectat 
însă ritmul de livrare, 
fapt care ne-a creat mul
te greutăți în muncă".

Pe șantier sînt aștep
tate zile în șir panou
rile pereților exteriori ai

ale panourilor au fost 
simțitor reduse, 
remedierea altor 
va trebui să se 
cu perseverență 
tinuare.

„Pentru turnarea pa
nourilor de pereți i 
riori avem nevoie 
plăci semirigide — 
spun tovarășii de aici. 
Fabrica de carton asfal
tat Teleajen, din regiu
nea Ploiești, care ne fur-
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Scrisori de pe șantiere
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Pentru 
lipsuri 
insiste 

cenîn

exte- 
I da 
- na

apartamentelor. La în
treprinderea de prefabri
cate din 
cută, în 
te din 
planșee 
beton pentru interioare, 
scări, coșuri. Uneori, da
torită insuficientei vibrări 
a betonului, panourile 
prefabricate n-au supra
fețe destul de .omogene. 
Din această pricină 
constructorii sînt ne- 
voiți, pentru a executa 
un finisaj de calitate, să 
aplice la unele aparta
mente un strat de mor
tar. Se irosește astfel 
muncă, se 
teriale în plus, se pre
lungește 
execuție.

...Și acum, iată-ne la 
întreprinderea de prefa
bricate din Roman. Multe 
din lipsurile 
de băcăuani 
noscute aici, 
medierea lor 
luate unele măsuri. De 
pildă, au fost modificate 
o serie de tipare, după 
care abaterile față de 
dimensiunile nominale

nizează asemenea plăci, 
nu-și tespeciă obligațiile 
nici în ce privește ritmul 
de livrare și nici din 
punct de vedere al cali
tății. Nerespectarea obli
gațiilor contractuale de 
către această fabrică ne 
creează greutăți pe care 
le resimt apoi, din vina 
noastră, constructorii".

Din scripte reiese că, 
potrivit contractului, fa
brica de carton asfaltat 
de la Teleajen a rămas 
datoare întreprinderii din 
Roman, pînă în ziua de 
10 martie, cu 5.800 mp 
plăci semirigide, adică 
tocmai atît cît era nece
sar pentru 40 aparta
mente.

La numeroasele scri
sori trimise de la Roman, 
conducerea fabricii de la 
Teleajen, precum și Di
recția generală cerami
că și materiale de izo
lație din Ministerul 
dustriei 
răspuns 
măsuri*, 
prezintă
pînă acum aceste asigu-.

In-
Construcțiilor, au 
că „se vor lua 
După cum se 
lucrurile însă.

rări nu s-au transformat 
în fapte.

In alta ordine de idei, 
conducerea întreprinde
rii de prefabricate din 
Roman cere un sprijin 
mai concret din partea 
proiectanților. „De 
I. S.C. A. S.-București 
mim unele proiecte 
corespunzătoare, cu 
șeii tehnice de execuție 
— arata inginerul-șef de 
aici. Multe din soluțiile 
încercate de noi, deși 
s-au dovedit bune, e- 
iicace, nu pot fi aplica
te deoarece n-au primit 
pînă acum încuviințarea 
institutului".

★
De activitatea între

prinderii de prefabricate 
din Roman depinde în 
mare măsură munca rod
nică a constructorilor 
din Bacău, Iași, Onești, 
care primesc de aici pa
nouri mari prefabricate 
pentru noile construcții 
de locuințe. Felul cum 
se desfășoară munca pe 
șantierul blocului 9/2 Ba
cău, supărarea maistru
lui Valter Stoica, a- 
rată că întreprinderea 
din Roman nu-și îndepli
nește cum se cuvi
ne sarcinile ce-i revin. 
Este nevoie ca organi
zația de partid și con
ducerea tehnico-adminis- 
trativă de aici să asigu
re livrarea ritmică șl de 
bună calitate a panouri
lor mari prefabricate, e- 
liminarea grabnică a de
ficiențelor care mai per
sistă în această 
prindere. După 
necesar totodată 
larg sprijin din 
proiectanților, ca 
bricii de carton 
Teleajen.

C. MORARI)

la 
pri- 
ne- 

gre-

între- 
cum a 
un mai 
partea 

și a fa- 
asfaltat
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buie semănate cu diferite culturi. 
Pentru executarea la timp și în cele 
mai bune condiții agrotehnice a a- 
cestor lucrări este necesar ca trac
toarele, mașinile agricole și atela
jele să fie gata de ieșit în cîmp în
dată ce se face vreme bună, semin
țele să fie selecționate și tra
tate etc.

Sînt gata aceste pregătiri în gos
podăriile colective din ■ raion ? Iată 
ce arată faptele.

S.M.T. Olari. încheierea colectivi
zării agriculturii raionului a pus în 
fața mecanizatorilor de aici sarcini 
sporite și de mare răspundere. Avînd 
de executat un volum de lucrări mai 
mare, ei trebuie să folosească cît 
mai bine fiecare tractor, fiecare ma
șină agricolă.

— Potrivit planului, cu tractoa
rele și mașinile pe care le avem — 
ne-a spus tov. Marin Ionașcu, di
rectorul stațiunii — trebuia să fa
cem în această primăvară lucrări ce 
însumează 19.736 hantri. Noi însă 
ne-am angajat să dăm un sprijin și 
mai mare colectiviștilor, executînd 
arături, lucrări de discuit, semănat 
etc. echivalente cu peste 30.000 
hani. i.

— Ce măsuri s-au luat pentru rea
lizarea acestui angajament ?

— Toate mașinile (147 tractoare, 161 
semănători, sute de pluguri, cultiva
toare, grape, sape rotative etc.) au 
fost reparate și revizuite ; pe mai 
mult de jumătate din tractoare s-a 
asigurat și schimbul doi ; S.M.T.-ul 
are în stoc carburanții, lubrefianții 
și piesele de schimb necesare etc.

Intrucît nu s-a terminat revizui
rea planurilor de producție in toate 
gospodăriile colective, conducerea 
stațiunii a întocmit, cu sprijinul or
ganelor raionale, o situație previzi
bilă a lucrărilor ce vor fi executate de 
S.M.T. în fiecare comună. Pe această 
bază s-au făcut reorganizarea bri
găzilor și repartizarea tractoarelor 
pe gospodării (în total au fost for
mate 16 brigăzi a 6—12 tractoare 
fiecare) și s-au împărțit mecanizato
rilor sarcinile de plan.

Vom foSosi din p[in 
și ajeie propriii

Aceasta este hot.ărîrea colectiviș
tilor din Pîrș.covdni.^Balș, Iancu Jianu 
și din multe alte comune. într-ade- 
văr, sînt de executat lucrări agricole 
multe și într-un scurt timp. Tocmai 
de aceea, alături de mașinile S.M.T.-

ului trebuie folosite din plin toate 
atelajele gospodăriiloi’ colective.

în comunele amintite colectiviștii 
repară plugurile, grapele, căruțele, 
în întregul raion, mai bine de 1500 
de atelaje sînt gata pregătite pen
tru a porni la arat și grăpat.

Dar nu peste toi reparațiile se 
desfășoară într-un ritm susținut. 
Unele cooperative (cea din Pîrșani 
bunăoară) nu sînt aprovizionate cu 
cărbuni și alte materiale neapărat 
necesare pentru reparații. Nu se gă
sesc oare cărbuni ? Ba da. La baza 
U.R.C.C.-Balș sînt circa patru va
goane. Dar conducerea U.R.C.C. a 
găsit de cuviință să ia o măsură bi
rocratică : de ce să fie distribuai 
cărbunii în rețea ? Cine are nevoie, 
să vie să-i ia de la Balș. Și iată cum 
pentru 50 sau 60 kg., oamenii tre
buie să bată kilometri întregi, pier- 
zînd timp prețios.

Semințele — o problemă 
foarte importantă

După cum arată experiența gos
podăriilor colective fruntașe o con
diție esențială pentru a obține pro
ducții mari la hectar este folosirea 
semințelor din soiuri de înaltă pro
ductivitate. In multe locuri colec
tiviștii țin seama de aceasta.

La Osica de Sus aproape toate se
mințele necesare au fost asigurate. 
Mazărea, floarea-soarelui, lucerna 
etc. se găsesc acum în gospodărie. 
In cîteva zile vor sosi și cartofii de 
sămînță pentru cele 60 ha. cît au 
planificat colectiviștii să cultive. 
Noii colectiviști aduc sămînța con
form statutului model. S-au și adu
nat și predat la bază 7600 kg. po
rumb spre a fi schimbate cu să
mînța hibridă. Și alte gospodării co
lective au pregătit sămînța de care 
au nevoie.

în unele gospodării colective însă 
nu s-au procurat semințele necesare. 
La G.A.S. Osica de Jos, bunăoară, 
pînă la sfîrșitul săptămînii trecute 
nu se asiguraseră semințele de 
legume, cele pentru „porumbul 
5000“, cartofii etc.

Organele raionale n-au sprijinit 
în suficientă măsură gospodăriile 
colective să-și pregătească sămînța. 
Ținînd seama că o serie de culturi 
(mazăre, măzăriche, ovăz etc.) tre
buie semănate în prima epocă, este 
de datoria sfatului popular regional 
să ia măsurile cuvenite pentru a- 
provizionarea la timp a gospodă
riilor colective cu semințele ne
cesare.

Pe aceste coaste de dealuri vor crește peste clțlva ani livezi rodi
toare. Numai în acest an membrii gospodăriei colective „30 Decembrie"- 
Balș vor planta cu pomi 65 hectare. Acum se lucrează de zor la tăcutul 
gropilor.

Pentru ca angajamente!® 
să prindă viață

Toamna trecută membrii gospodă
riilor colective din raionul Balș s-au 
angajat să obțină în medie de pe o 
suprafață de 1500 ha. o producție 
de 5000 kg. porumb boabe la hectar. 
Odată cu executarea arăturilor a- 
dînci, o parte din terenurile respec
tive au fost bine îngrășate cu gunoi 
de grajd. în unele comune s-au mai 
transportat îngrășăminte la cîmp și 
în lunile ianuarie și februarie. Dar 
într-o serie de gospodării colective, 
ca cele din comunele Bîrza, Pîrșco- 
veni și altele, o parte din terenurile 
destinate „porumbului 5000“ au ră
mas neîngrășate. Acest lucru nu se 
datorește faptului că în gospodăriile 
respective nu s-ar mai găsi gunoi 
de grajd, ci pentru că nu s-au luat 
măsuri pentru a fi transportat la 
cîmp.

Gunoiul de grajd, bine putrezit, 
poate fi dat culturilor pînă în 
preajma semănatului. Ar fi bine ca 
în zilele care au rămas pînă la în
ceperea campaniei atelajele din 
gospodării să fie din plin folosite în 
acest scop.

Cînd vor sosi imprimatele?
Nu-i nevoie de insistat prea mult 

asupra importanței pe care o are 
evidența contabilă în gospodăria co-

Pentru a da o- 
peiativ noilor bri
gadieri și îndeo
sebi șelilor de e- 
chîpe cunoștințe 
asupra felului 
cum să organi
zeze musca, sä 
facă normarea ei, 
să țină evidența 
ele., în aceste zile 
în Soaie comunele 
raionului s-au or
ganizat cicluri de 
lecții la care pre
dau ingineri agro
nomi, contabili, în
vățători.

In fotografie : 
în timpul unei lec
ții ținute în fața 
brigadierilor și șe
lilor de echipă do 
la G.A.C, Osica 
de Sus.

lectivă. Dar ca să ții evidența tre
buie să ai imprimate : registre, car
nete de brigadier, normative etc. 
în unele gospodării colective din 
raionul Balș ele se găsesc ; în altele 
nu.

La G.A.C. Osica de Jos, oamenii 
s-au apucat de lucru. La atelier, 
bunăoară, se muncește de zor. Dar 
aici lipsesc normativele de calcu
lare a zilelor-muncă. în gospodărie 
lipsesc de altfel și registrele ne
cesare și carnetele brigadierilor. 
Așa că evidența contabilă nu se face 
cum trebuie.

Și acesta nu-i singurul caz. Gos
podăriilor colective din raion le lip
sesc 300 1 normative pentru produc
ția vegetală, 36 normative pentru 
zootehnie, 36 pentru construcții, 31 
registre jurnal cartea mare, 300 re
gistre pentru conturile principale 
etc.

Sfatul popular raional s-a inte
resat la Craiova. De aici s-a primit 
răspunsul : „Nu sînt în bază. N-au 
venit de la Ministerul Agriculturii“.

Nu cred organele respective că 
este timpul ca aceste imprimate să 
ajungă în gospodării ?

★

Ajutați de organele raionale de 
partid și de stat, colectiviștii din 
cele mai multe comune din raionul 
Balș se pregătesc intens în vederea 
bunei desfășurări a campaniei a- 
gricole de primăvară, muncesc pen
tru întărirea economică a gospodă
riilor colective, dezvoltarea produc
ției. Așa se explică de altfel rezul
tatele bune obținute pînă acum în 
această direcție.

Totodată, pentru înlăturarea lip
surilor constatate cu prilejul raidu
lui, comitetul raional de partid, sfa
tul popular raional, organele agri
cole și specialiștii trimiși în G.A.C. 
au datoria să sprijine >și. mai puter
nic pe colectiviști, să pregătească 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
primăvară în cele mai bune condi
ții. în felul acesta recoltele vor fi 
mai bogate iar din aceasta colecti
viștii vor avea numai de cîștigat.

PE ȘANTIERUL ;
RAFINĂRIEÎ-BRAZ! ;

...montorii scurtează durata de 
execuție a lucrărilor de instalare 
a utilajelor. Pe șantier a fost a- 
dusă o puternică macara de fa- 1 
bricație sovietică cu ajutorul că
reia pot fi manevrate și ridicate j 
pînă la 65 metri înălțime utilaje > 
a căror greutate poate ajunge la Ș 
40 tone. (De la Dan Comănescu, ) 
tehnician). j

COLECTIVIȘTII
DIN COMUNA COTEANA

...raionul Slatina au început de - 
curînd, cu sprijinul O.R.I.F.-ului ' 
Pitești, construirea unui bazin de ( 
acumulare. Apa din acest bazin ; 
va fi folosită la irigarea unei su- / 
prafețe de 200 ha. grădină de le- ; 
gume și a islazului comunal ce / 
se întinde pe 120 ha. '

Totodată, colectiviștii vor ame- , 
naja aci un iaz pe care-l vor 
popula anul acesta cu pește. (De ( 
la Vasile Torni, colectivist).

SFATURILE POPULARE
COMUNALE i

...din raionul Hîrșova antrenea- ( 
ză tot mai larg cetățenii la buna ? 
gospodărire și înfrumusețare a s 
comunelor. Astfel, cu sprijinul ) 
cetățenilor s-au amenajat 13.000 
m.p. spații verzi, au fost plan- ' 
tați peste 27.000 pomi, s-au con
struit 19.500 m. garduri tip și ' 
5.300 m. trotuare, au fost aliniate 
străzi etc. (De la ion N. Boboc, 
elev, școala agricolă din Casim- 
cea).

ÎN PORTUL BRĂILA
...a sosit de curînd o caravană 

cinematografică a Direcției Navi
gației Civile N AVROM care a 
prezentat, în fața a peste 500 do
cheri, filme documentare privind ( 
măsurile de tehnica securității j 
muncii. Filmele au. fost vizionate / 
cu mult interes. (De la ion Toa- ( 
der, economist). z

PETROLIȘTII DÎN SCHELA
BABEN! ;

...au făcut recent o excursie în ' 
Capitală. Cu acest prilej ei au vi
zitat Muzeul de istorie a partidu- ț 
lui, noile blocuri de locuințe din 
vecinătatea circului și din Piața 
palatului, Combinatul poligrafic <' 
„Casa Scînteii“. (De la Flores 1 
Tisfuleasa, muncitor) !

PE 30 DE HECTARE
...se întinde grădina de legume ' 

a gospodăriei colective din Sîn- < 
nicolau Mare, din care 16 ha vor 
fi irigate. Colectiviștii au pregă- ; 
tit pînă acum 710 m.p. răsad- ( 
niță, unde au și însămânțat le- ; 
gume timpurii. Ei au hotărît ca ' 
răsadurile pentru cele 10 .ha. I 
care vor fi cultivate cu roșii să j 
fie repicate în ghivece nutritive. '■ 
De aceea grăbesc acum pregăti
rea ghivecelor. (De la Gheorghe . 
Negricioiu, funcționar). '

ÎN PRIMELE ZILE
...ale lunii martie, mecanizato- j 

rii de la S.M.T.-Valea Nucarilor, ( 
raionul Tulcea. au transportat în l 
gospodăriile colective toate trac- ) 
toarele și mașinile agricole. In < 
unele gospodării ei aii și început ? 
lucrările. Astfel au fost execu- ' 
taie arături pe suprafața de 800 1 
ha. rămase din toamnă. (De la ! 
Ivanov Timofîe, organizator de ' 
partid la S.M.T. Valea Nucari- ; 
lor). >

UN EVENIMENT MUZICALDaniil Șafran, din nou printre noi
Mi-e vie încă, în memorie, prima 

întîlnire cu Daniil Șafran, în anii 
următori celui de-al doilea război 
mondial. Țara își vindeca rănile 
războiului și printre celelalte acti
vități, renăscute într-o atmosferă 
nouă, dinamică și plină de încrede
re în viitor, artele, și printre ele 
muzica, își trimiteau chemarea spre 
pace și colaborare între popoarele 
lumii. Atunci, printre primii soli ai 
artei sovietice, venea în țara noas
tră si tînărul violoncelist Daniil Șa
fran.

în „Variațiunile Roccoco" de 
Ceaikovski, interpre
tate cu orchestra fi
larmonicii bucurește- 
ne, D. Șafran ne-a 
dezvăluit o autentică 
sensibilitate artistică, 
un suflet pasionat, 
îndrăgostit de fru
mos. Tonul admira
bil, tehnica pusă la 
punct — strălucitoa
re atunci cînd parti
tura o solicita, axată 
întotdeauna pe ce
rințele dinamic-ago- 
gice ale sensului fra
zei, ne-au cucerit. Un 
recital în care tînărul 
interpret a cîntat a- 
lături de marele nos
tru Enescu s-a înti
părit, de asemenea,
în amintirea publicului și a colegi
lor săi de profesiune din țara noas
tră.

De atunci l-am ascultat de mai 
multe ori, atît în străinătate cît și 
ca oaspete al nostru, și de fiecare 
dată am avut sentimentul că măies
tria artistului este și mai înaltă, am 
distî s elemente noi în strădania sa 
continuă spre perfecțiune. Căci Da
niil Șafran face parte din catego
ria adevăraților artiști, cărora le 
este străină stagnarea. Mijloacele 
tehnice, muzicale ale interpretării, 
sunetul și vibrația sa interioară, in
tuirea diversității, trăsăturilor care 
diferențiază un stil de altul s-au 
dezvoltat armonios, pe fondul ace
lei autentice vocații artistice de 
care violoncelistul sovietic ne-a 
convins încă de la primul său con
cert în fața publicului romînesc.

în concertele de sîmbătă seara 
și de ieri dimineața, Daniil Șafran, 
artist emerit al R.S.F.S.R., a răs
plătit din plin așteptările publicu
lui prezentîndu-ne — acompaniat 
de orchestra Filarmonicii „George 
Enescu“ — trei lucrări din literatura 
clasică și contemporană a violon
celului.

In centrul atenției comitetului raional 

întărirea muncii de partid 
în exploatările forestiere

Industria forestieră constituie ra
mura economică cu cea mai 
mare pondere în economia raionului 
Cîmpulung Moldovenesc. Este firesc 
deci ca, în activitatea sa, comitetul 
raional de partid să acorde o mare 
atenție întăririi muncii organizații
lor de partid din cele două între
prinderi forestiere (I. F. Cîmpulung 
Moldovenesc și I. F. Moldovița), care 
se află pe cuprinsul raionului.

Colectivele de muncă din aceste 
întreprinderi, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, .au obținut re
zultate bune pe linia îndeplinirii 
sarcinilor trasate de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. privind refacerea 
și valorificarea superioară a patri
moniului forestier. Ca urmare a 
creșterii gradului de mecanizare a 
proceselor de producție în exploa
tările forestiere, a întăririi discipli
nei în muncă și ridicării calificării, 
productivitatea pe muncitor a 
crescut de la 0,827 m.c pe om-zi 
în 1959, la 1,084 m.c. în 1961. Creș
terea productivității fizice a avut o 
influență pozitivă asupra reducerii 
prețului de cost și obținerii de_ be
neficii. în anul 1931 cele două în
treprinderi au realizat beneficii de 
17.824.000 lei. Aceste succese se da- 
toresc în mare măsură muncii or
ganizatorice și politice desfășurate 
de către organizațiile de partid.

Comitetul raional a acordat o 
mare atenție întăririi organizațiilor 
de bază prin primirea de noi 
membri și candidați de partid și prin 
ridicarea competenței acestor orga
nizații în problemele economice. Se
cretarii și ceilalți membri ai birou
lui comitetului raional de partid au 
lucrat stăruitor cu birourile or
ganizațiilor de bază din diver
sele sectoare ale întreprinderilor 
forestiere, le-au ajutat să organizeze 
fi să desfășoare mai bine munca

politică și să creeze în jurul fie
cărei organizații de bază un larg 
activ fără partid format din cei mai 
buni muncitori și tehnicieni, ne
membri de partid. Fiind atrași în 
principalele acțiuni întreprinse de 
organizațiile de bază, primind sar
cini concrete, tovarășii din activul 
fără partid au adus o contribuție în
semnată la îmbunătățirea muncii 
politice în exploatările forestiere. 
Mulți dintre ei au cerut să fie pri
miți în rîndurile candidaților de 
partid. Printre aceștia se numără 
tov. Nicolae Coca, Dumitru Taran, 
Dumitru Cîrboanță din sectorul Po- 
jorîta.

Primind în rîndul membrilor și 
candidaților de partid muncitori și 
tehnicieni dintre cei mai buni, orga
nizațiile de partid s-au întărit din 
punct de vedere numeric și calita
tiv. Comitetul raional de partid s-a 
îngrijit ca forțele organizațiilor de 
partid să fie cît mai bine folosite, 
prin repartizarea judicioasă a mem
brilor și candidaților de partid în 
toate locurile importante de muncă. 
Acum avem în toate sectoarele or
ganizații de bază puternice. La gu
rile de exploatare ale celor două în
treprinderi forestiere activează peste 
200 membri și candidați de partid. 
Au fost organizate 19 grupe de 
partid care intervin în mod opera
tiv în activitatea c zi cu zi ia locu
rile de muncă respective. La gura 
de exploatare Holo’noșca, din secto
rul Pojorîta, în luna decembrie a 
anului trecut, s-a observat că unii 
muncitori lipseau nemotivat de la 
lucru. Grupa de partid a indicat 
ca această problemă să fie discutată 
în ședința grupei sindicale. Cri
tica ce li s-a făcut a determinat ca 
încă din prima lună a acestui an 
să fie înlăturate complet absen
țele nemotivate din brigadă. Grupa

de partid din brigada condu
să de tovarășul Niga Gh. Con
stantin, de la grupa de exploa
tare Daia, a sectorului IV Vatra 
Moldoviței, analizează în fiecare 
săptămînă, înainte de începerea lu
crului, activitatea din săptămînă 
precedentă. Cu acest prilej, se scot 
în evidență metodele bune de muncă 
și se critică lipsurile. Această bri
gadă realizează de la începutul ex
ploatării parchetului o productivitate 
fizică de peste 2,500 m.c.-om-zi ; în 
același timp, cîștigul mediu al mun
citorilor a crescut cu peste 8 la sută.

Preocupîndu-ne de întărirea or
ganizațiilor de bază, noi am acordat 
o mare atenție îmbunătățirii muncii 
politice și educative de masă. în 
afară de faptul că toți membrii și 
candidații de partid sînt cuprinși în 
forme de învățămînt de partid, pe
riodic membrii biroului comitetului 
raional de partid, membri ai comi
tetelor de partid din întreprinderi, 
precum și lectori ai comitetului ra
ional de partid țin expuneri pe di
ferite teme economice, politice și 
educative la care participă aproape 
toți muncitorii din exploatări.

In exploatările forestiere din ra
ionul nostru funcționează numeroa
se brigăzi complexe cu plata în 
acord global — formă superioară de 
organizare a muncii. Birohrile orga
nizațiilor de bază ș-au îngrijit ca la 
cabanele unde sînt cazați muncito
rii din aceste brigăzi, să existe ga
zete de perete. Articolele, care se 
schimbă cu regularitate, dezbat 
principalele probleme ce stau în fața 
colectivelor de muncă, anunță re
zultatele obținute, popularizează pe 
fruntașii în producție și scot la ivea
lă . lipsurile.

O contribuție însemnată în educa
rea muncitorilor de pădure aduc 
ziarul, cartea, radioul, caravanele

cinematografice și brigăzile artistice 
de agitație. De aceea s-a acor
dat o atenție mai mare îmbună
tățirii muncii comitetelor de secție 
și grupelor sindicale care au un im
portant rol în atragerea munci
torilor la activitățile cultural-educa
tive. Prin grija organizațiilor sindi
cale, la gurile de exploatare s-au 
creat biblioteci volante cu peste 
1.500 de volume. Zilnic pătrund la 
gurile de exploatare peste 1.000 de 
ziare și reviste. Seară de seară, la 
cabane se organizează audiții colec
tive la radio, revista presei, discuții 
pe teme internaționale etc. Cele 4 
brigăzi artistice de agitație au pre
zentat în cursul anului trecut 50 de 
spectacole la care au participat nu
meroși muncitori forestieri. Brigada 
artistică de agitație de pe lîngă co
mitetul sindical I. F. Moldovița a 
făcut anul acesta mai multe depla
sări la gurile de exploatare unde a 
prezentat programe artistice axate 
pe îmbunătățirea calității produse
lor și popularizarea fruntașilor în 
producție.

Caravana cinematografică a Di
recției regionale a economiei fores
tiere Suceava a prezentat filme ar
tistice și jurnale la majoritatea ca
banelor de la gurile de exploatare.

Munca organizatorică, politică și 
educativă desfășurată de organiza
țiile de partid, sindicat și U.T.M. 
contribuie la ridicarea nivelului de 
cunoștințe politice și profesionale 
ale muncitorilor forestieri. în fe
lul acesta se creează condiții fa
vorabile trecerii la permanentizarea 
muncitorilor la exploatările de 
pădure, în cadrul brigăzilor com
plexe cu acord global. Pe bază 
unei recomandări a comitetului re
gional de partid, această metodă 
s-a aplicat experimental în cadrul 
celor două brigăzi de la gura de 
exploatare Păușa. Rezultatele obți
nute de aceste brigăzi au dovedit 
cu prisosință justețea măsurii. Cu 
sprijinul Comitetului regional de 
partid Suceava am organizat la 
Păușa un schimb de experiență la 
care au participat toți șefii de bri
găzi din exploatări, secretarii orga
nizațiilor de bază pe sectoare, pre

ședinții comitetelor sindicale și con
ducerile celor două întreprinderi. 
Acest rodnic schimb de experiență 
a contribuit la extinderea organiză
rii brigăzilor complexe cu acord glo
bal. în acest an 90 la sută din în
treaga masă lemnoasă pusă în va
loare în raionul nostru va fi ex
ploatată de muncitori organizați în 
brigăzi permanente.

Avantajele organizării muncito
rilor forestieri în brigăzi permanen
te cu acord global au reieșit 
chiar din primele luni de activitate. 
Productivitatea fizică a crescut în 
trimestrul IV al anului 1961 față de 
media primelor trei trimestre cu 13 
la sută. Rezultate bune s-au obținut 
și pe linia folosirii raționale a ma
sei lemnoase. La I. F. Cîmpulung 
Moldovenesc indicele de utilizare a 
masei lemnoase pe ultimul trimes
tru al anului trecut, față de primele 
nouă luni ale anului, a crescut de 
la 94,94 la sută, la 97,41 la sută, 
totodată s-a dat peste plan 299 m.c. 
lemn de lucru.

Succesele realizate în producție au 
avut o influență pozitivă asupra 
creșterii cîștigului mediu al munci
torilor. Astfel în trimestrul IV al 
anului trecut, după ce s-au format 
brigăzi complexe cu plata în acord 
global, cîștigul a crescut în medie 
cu 7 la sută.

Rezultatele obținute nu ne mul
țumesc încă. Trebuie să ajutăm sis
tematic organizațiile de partid să 
ridice nivelul muncii politice de 
masă, să acorde ' mai multă atenție 
îndeplinirii hotărîrilor comitetului 
regional și comitetului raional de 
partid precum și propriilor lor ho- 
tărîri.

Muncind cu perseverență pentru 
întărirea continuă a organizațiilor 
de partid, pentru îmbunătățirea 
muncii politice de masă, vom ob
ține rezultate și mai bune pe li
nia valorificării superioare a masei 
lemnoase și reducerii pierderilor în 
exploatări.

DUMITRU ȚAMBRIC 
prim-secretar 

al Comitetului raional P.M.R.
Cîmpulung-Moldovenesc

în concertul ' pentru violoncel și 
orchestră de J. Chr. Bach, muzica
litatea sa s-a evidențiat în feltil îp 
care și-a adaptat tonul la conținu
tul contrastant al celor trei mișcăti. 
Rondo-ul final, fiind susținut într-un 
ritm egal, a reliefat și mai mult ca
litățile de cantabilitate ale părții de 
mijloc.

Piesă de deosebită valoare și de 
mare răspundere, Concertul de 
Haydn, nelipsit din repertoriul vio- 
lonceliștilor, reclamă o maturitate 
artistică deplină și constituie, pen
tru interpret, o permanentă preocu^ 

pare de-a lungul în
tregii cariere. Intr-a
devăr, în realizarea 
unei asemenea ca
podopere progresul 
poate fi infinit. Este 
ceea ce ne demons
trează și Daniil Șa
fran, comparînd in
terpretarea de ișfi 
cu aceea, foarte 
reușită dealtfel, pe 
care am ascultat-o, 
în urmă cu cîțiva 
ani, la Praga. Ne-au 
impresionat autenti
citatea interpretării, 
simțul poetic al trăi
rii conținutului mu
zical.

Marele talent al 
violoncelistului oas

pete s-a evidențiat și în tălmăcirea 
dificilului concert de Haciaturian 
Cu robustețe și cu un dinamism cu
ceritor, cu o tehnică perfectă, cu o 
libertate și o suplețe remarcabile 
ale mîinii drepte, el a parcurs cu 
multă virtuozitate paginile acestui 
concert în care sînt prelucrate în 
egală măsură elementele poetice și 
expresive, ca și ritmurile pregnante 
ale folclorului din Orientul sovietic. 
Am admirat inteligența, siguranța 
artistului în rezolvarea problemelor 
tehnice pe care le pune concertul, 
dar și lirismul adînc cu care a va
lorificat temele cantabile.

Secondat cu multă muzicalitate si 
precizie de dirijorul Mihail Bredi- 
ceanu, care a înțeles atît intențiile 
solistului cît și stilurile atît de con
trastante ale celor trei concerte (or
chestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" a fost la înăl
țime), Daniil Șafran a obținut un suc
ces care va rămîne mult timp în a- 
mintirea publicului nostru.

RADU ALDULESCU 
artist emerit al R. P. Romine, 
laureat al Premiului de Stat

-O® O-

Concertele săptămânii
® Concertul orchestrei 

simfonice a Radiofelevi- 
ziunii de joi, 22 martie, 
orele -19,45 va avea 
loc în sala Studio a Ra- 
diofeleviziunii și va fi di
rijat de Emanoil Elenescu. 
Programul este închinat 
creației lui Hector Ber
lioz și cuprinde : Simfo
nia dramatică „Romeo și 
Julieta" pentru soliști, cor 
și orchestră. Soliști : 
Zenaida Pally, Valentin 
Teodorian, Nicolae Flo

rei. își dă concursul co
rul Radioteleviziunii diri
jat de Alexandru Șumski.

® Vineri 23 martie, o- 
rele 20, va avea loc la 
Ateneul R. P. Romîne un 
recital de arii și lieduri 
dat de baritonul Dan lor- 
dăchescu. La pian : Da
gobert Buchholz.

0 Duminică 25 martie, 
orele 11, șl luni 26 mar
tie, orele 20, la Ateneul 
R.P. Romîne vor avea loc 
două concerte ale Filar

monicii „George Enes
cu”. La pupitru dirijorul 
George Georgescu, ar
tist al poporului. So-< 
list : Valentin Gheor
ghiu, artist emerit. 
Programul cuprinde: Mau
rice Ravel — Suita a ll-a 
„Daphnis și Chloe”; Cé
sar Franck — Variațiunl 
simfonice pentru pian și 
orchestră ; Claude De
bussy — Preludiu la după 
amiaza unui faun ; Paul 
Dukas — Ucenicul vră
jitor.

-O® O-----------

Cadru din filmul „Casa surprizelor" — producție a studiourilor 
„Mosfilm" care va rula, în curînd, pe ecranele cinematografelor noastre.

-o o o----------

---------------- ————-I

PROCESUL MAIMUȚELOR : Sala Pa
latului R. P. Romîne (orele 19,30), Repu
blica (Bd. Magheru 2), Elena Pavel (Bd. 
8 Martie 14), Gh. Doja (Calea Griviței 
80), Floreasca (Str. I. S. Bach 2). TOT 
AURUL' DIN LUME : Patria (B-dul Ma
gheru 12—14), I. C. Erimu (Bd. 6 Martie 
16), Gh. Coșbuc (Piața G. Coșbuc 1). 
GARDIANUL : București (Bd. 6 Martie 
6), Magheru (Bd. Magheru 29), Alex. 
Sahia (Calea Văcărești 21), 23 August
(Bd. Dimitrov 118). VIZITA PREȘEDIN
TELUI : V. Alecsandri (Str. Grigorescu 
24), Maxim Gorki (Calea Victoriei 48), 
1 Mai (Bd. 1 Mai 322). CĂLĂTORIE 
PESTE TREI MĂRI — cinemascop (am
bele serii) : Lumina (Bd. 6 Martie 12). 
ROSITA : Central (Bd. 6 Martie 2), 8
Martie (Str. Buzești 9—11). PACE NOU
LUI VENIT : Victoria (Bd. 6 Martie 7). 
CONCERTUL — DUELUL — ANIMALE 
CU BLĂNURILE PREȚIOASE — DE 
STRAJĂ LA GRANIȚĂ — PASAGERUL 
CLANDESTIN : Timpuri Noi (Bd. G Mar
tie 18). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII (dimineața) : 13 Septembrie (Str. 
Doamnei 9). ROSEMARIE — după-amia- 
ză ; 13 Septembrie (Str. Doamnei 9).
DRUM BUN, AUTOBUZULE : înfrățirea 
între popoare (Bd. Bucureștii Noi), Donca 
Slmo (Str. Avrig 1). PESCARII DIN AR
HIPELAG : Cultural (Calea Griviței 198). 
LANTERNA FERMECATĂ : Alex. Popov 
(Calea Griviței 137). FRUMOASA LU
RETTE : Gri vița (Piața Iile Pintllie 2),
B. Delavrancea (Bd. Libertății 70—72). 
PRIMELE ÎNCERCĂRI — ambele serii :
C. David (Șos. Crîngașl 42), M. Eminescu 
(Str. M. Eminescu 127). CETATEA 
HURRAMZAMIN : Unirea (Bd. 1 Mal 
143). FII FERICITA, ANI ! : Flacăra (Cal. 
Dudeștl 22). POVESTEA CĂLUȚULUI 
COCOȘAT : T. Vladlmlrescu (Calea Du-

dești 97), Popular (Str. Mătăsari 31). S-A 
FURAT O BOMBĂ : Munca (Șos. Mihal 
Bravu 221). NANA : Arta (Calea Călărași 
153), Drumul Serii (Str. Drumul Serii , 
STRĂZILE AU AMINTIRI : Moșilor (Cal. 
Moșilor 221), Ilie Pintllie (Șos. Colentlna 
84), 30 Decembrie (Calea Ferentari 86), 
Aurel Vlaicu (Șos. Cotroceni 9). DRAGO
STEA LUI ALIOȘA : 8 Mai (Str. Llzeanu 
19). TOM DEGEȚELUL rulează la cine
matograful N. Bălcescu (Calea Rahovel 
151). INSULA : Luceafărul (Calea Raho- 
vei 118). CURSA DE 100 KILOMETRI t 
G. Bacovia (Șos. Giurgiului 3). PERLE 
NEGRE : Olga Banele (Calea 13 Septem
brie 196).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune de știință 
șl tehnică pentru pionieri și școlari. 19,30
— Recitalul violoncelistului Daniil Șafran, 
artist emerit al R.S.F.S.R. La pian : Nina 
Muslnian. 19,50 — Vitrină literară. 20,20
— Filmul artistic „Lumină la fereastră“
— o producție a studioului de filme din 
Odesa. 21,35 — Telesport. In încheiere : 
„Ultimele știri".

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 șl 22 martie : Vreme rece noaptea, mal 
ales la începutul Intervalului. Cer schim
bător temporar, noros în estul țării, 
unde vor cădea ninsori locale. Vînt po
trivit în Dobrogea șl Moldova și slab în 
celelalte regiuni. Temperatura în creș
tere ușoară : minimele vor fl cuprinse 
între 0 șl minus 10 grade, local mai 
coborîte la început Iar maximele între 
minus 3 șl plus 7 grade, mal ridicate In 
a doua parte a Intervalului.
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lovituri de 11 metri

K. P. Romine“ 
a revenit echipei 

Dinamo - BrașovA

Pe pîrfiile de la Semenic au luat 
sfîrșit duminică întrecerile „Cupei R.P. 
Romîne" la schi (probele nordice). 
Cursa de 10 km seniori a revenit di-

STEAUA — PETROLUL 3-2

Era minutul 12 cînd Steaua a des
chis scorul prin Constantin în me
ciul susținut ieri la Ploiești cu Pe
trolul. Dar n-au trecut decît cîteva 
minute și echipa ploieșteană a reu
șit să egaleze, printr-un șut puter
nic al lui Dridea.

Din acest moment meciul a deve
nit mai interesant. Ambele echipe, 
în special Steaua, au desfășurat un 
joc spectaculos. In noua ei formulă 
■— Tătaru, Constantin, Mateianu, 
Raksi, Crăiniceanu — înaintarea e- 
chipei bucureștene se remarcă prin 
Viteză și precizia paselor. înaintașii 
echipei ploieștene s-au pripit în fi
nalizarea acțiunilor. Pe de altă par
te, apărarea — în special pe partea 
lui Pahonțu — n-a putut stăvili pă
trunderea în viteză a lui Crăinicea
nu. La o acțiune personală (minutul 
19), acesta îi depășește pe Pahonțu 
și Tabarcea, centrînd precis în ca
reu. Mateianu nu scapă ocazia și 
trimite mingea pe lîngă Sfetcu, în 
poartă. Steaua conduce cu 2-1. Go
lul următor îl înscriu tot bucurește- 
nii. Pahonțu îl faultează în careu 
pe Crăiniceanu, iar arbitrul, dictea
ză lovitură liberă de la 11 metri. 
Transformă Constantin și... 3-1. Sco
rul nu se mai modifică pînă la sfîr- 
șitul primei reprize.

Pauza dintre reprize a dat se pare 
mai multă încredere și calm echipei 
ploieștene. în repriza a doua, care 
a aparținut aproape în întregime 
echipei Petrolul, toți cei 10 jucători 
de cîmp s-au masat în terenul echi
pei bucureștene, supunînd la multe 
încercări pe apărătorii echipei oas
pete. Petrolul a marcat însă un sin
gur gol, prin Dridea, care a trans
format o lovitură de la 11 metri.

în minutul 77, la o învălmășeală 
în fața porții lui Voinescu, Dridea 
înscrie cu... mina. Arbitrul Z. Dră- 
ghici (Constanța) a indicat întîi re
luarea jocului de la centru, pentru 
ca apoi, consultîndu-se cu arbitrul 
de margine să revină asupra deciziei 
(inițial greșite) pe care o dăduse.

Meciul s-a încheiat cu scorul de 
3-2 pentru echipa Steaua.

I. DUMITRIU

STEAGUL ROȘU — ȘTIINȚA CLUJ 
3-1

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Știința 
Cluj a început jocul atacînd puternic 
poarta echipei adverse apărată de 
Ghiță. în minutul 5 însă un atac al 
echipei Steagul Roșu se termină cu un 
autogol al lui Cîmpeanu. Acesta, fără 
să fie înconjurat de adversari, trimite 
mingea spre poartă, portarul clujean 
alunecă și mingea se rostogolește în 
poartă. Jucătorii Științei obțin cî
teva cornere, trag 4 bare, dar nu în
scriu nici un gol.

Steagul Roșu în schimb se apără 
prudent. în minutul 51 brașovenii be

neficiază de o lovitură de la 11 metri, 
dar Moguț, portarul clujenilor, parea- 
ză. Egalarea survine în minutul 55, prin 
Marcu. La mijlocul reprizei a doua, 
Ivansuc și Mesaroș sînf eliminați de 
pe teren pentru lovire reciprocă.

Spre sfîrșiful partidei, Hașoti și Da
vid depășesc apărarea echipei clujene 
și înscriu de două ori. Rezultat final : 
3-1 pentru Steagul Roșu.

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
PITEȘTI 2-2

CLASAMENTUL :
Steagul Roșu 14 9 2 3 32:18 26
Dinamo București 14 8 3 3 28:18 19
Petrolul 14 8 2 4 31:19 18
Progresul 14 8 1 S 28:14 17
Știința Timișoara 14 7 1 6 17:10 15
Dinamo Bacău 14 6 2 6 18:15 14
Rapid 14 6 4 s 18:18 14
Știința Cluj 14 S 3 6 27:25 13
Steaua 14 S 3 6 28:26 13
Minerul 14 B 1 7 14:29 13
U.T.A. 14 S 1 8 20:22 11
Jiul 14 4 3 7 16:29 11
Dinamo Pitești 14 3 3 8 16:24 9
Metalul 14 3 3 8 21:36 9

U. T. A. - METALUL 3-0
ARAD (coresp, „Scînteii“). — Echipa 

textiliștilor, U.T.A., a primit replica meta- 
lurgiștilor din Tîrgoviște. După 90 de mi
nute de joc, echipa din localitate a învins 
cu scorul de 3-0 (1-0)t prin punctele 
înscrise de Csako (2) și Sasu. Echipa lo
cală, care nu are o situație prea strălu
cită In clasament, a depus un efort deo
sebit pentru a cîșfiga cele două puncte 
puse In loc.

Sta rt șa
In cadrul campionatului republi

can de volei au fost programate ieri 
în întreaga țară meciurile etapei l-a 
a. returului. în Capitală meciurile 
s-au disputat în sălile Ciulești și 
Dinamo.

La Giulești primul joc a adus și 
prima surpriză : Voința M. Ciuc — 
I.F.A. (f) 3—2. Jucătoarele de la 
Miercurea Ciuc au luptat cu dîrze- 
nie pentru fiecare minge reușind să 
cîștige întâlnirea. în continuare e- 
chipa feminină Farul Constanța, una 
din cele mai bune echipe din țară, 
în rîndul căreia activează multe e- 
lemente valoroase, a reușit, la ca
pătul' unui meci frumos, să învingă 
echipa Sănătatea în numai trei se
turi. S-au remarcat prin jocul lor 
eficace : Goloșie, Ionaș și Danieles- 
cu de la Farul și Witghenștein de la 
Sănătatea.

Meciul dintre echipele masculine 
Rapid-Dinamo Orașul Dr. Petru 
Groza care se prezenta ca o întâlni
re relativ ușoară pentru rapidiști a 
avut o desfășurare foarte strînsă, 
jucătorii de la Dinamo dînd o re
plică curajoasă valoroșilor lor ad
versari. în fiecare set luptă a fost 
foarte echilibrată, scorurile seturi
lor atestă și-ele acest lucru; expe
riența și forța deosebită de atac a 
echipei rapidiste au hotărît în cele 
din urmă rezultatul întâlnirii.

Entuziasmul în rîndurile suporteri
lor piteșteni care și-au însoțit în 
număr mare echipa este greu de 
descris, evoluția scorului întrecuse 
cele mai optimiste așteptări ale lor.

...în minutul 30 Lovin, printr-mn șut 
puternic de la 16 metri, ridicase sco
rul la 2—0 în favoarea echipei sale !

Trebuie spus că echipa Dinamo 
Pitești s-a prezentat ieri bine pregă
tită și a jucat de la egal la egal 
în compania dinamoviștilor bucu- 
reșteni.

Surprinși de elanul piteștenilor, 
echipa Dinamo București s-a pus 
greu pe... picioare ; în special linia 
de înaintare care tot timpul meciu
lui a combinat steril și a șutat rar 
la poartă. Spre sfîrșitul primei re
prize, cînd bucureștenii erau con
duși cu 2—0, în sprijinul înaintași
lor au venit jucătorii liniei de halii 
care, sesizînd unele ezitări ale e- 
chipei oaspete, au reușit să egaleze 
prin Nunweiller III și V. Alexandru 
în minutele 32 și 43.

în cea de-a doua repriză meciul 
a căpătat aspectul unei dispu
te îndîrjite. Terenul, pe alocuri 
desfundat, a cerut jucătorilor efor
turi deosebite. în această parte a 
jocului, echipa Dinamo București 
ratează o lovitură de la 11 metri 
și putem spune victoria. Pîrcălab a 
executat, dar Nicuilescu, portarul pi- 
teștean, a prins. Pînă la sfîrșitul par
tidei domină cu insistență Dinatmo 
București. înaintașii însă nu reușesc 
să modifice scorul. Exasperant a 
fost Unguroiu care, pierzînd toate 
mingile primite, a constituit .o frînă 
în acțiunile întreprinse de coechi
pieri. Meciul s-a terminat ou scorul 
de 2—2.

în încheiere, o mențiune pentru 
jocul curajos, deschis, practicat de 
echipa Dinamo Pitești în fața expe- 
rimentaților jucători bucureșteni.

, / C. M.

MINERUL — RAPID 1—1
PETROȘENI (red. ziarului „Stea

gul Roșu"). — Meciul dintre Mine
rul și Rapid a atras pe stadionul 
„Minerul" din Lupeni peste 6.000 de 
spectatori. Meciul începe în nota de 
dominare a Minerului. Gazdele în
scriu prin Olteanu chiar în primul 
minut de joc, 1—0.

Fără a se descuraja, rapidiștii 
trec la atac, pun stăpînire ț>e joc și, 
în minutul 41, egalează prin Ozon, 
în repriza a doua, ambele echipe 
au ocazii bune de a modifica sco
rul, totuși meciul ia sfîrșit cu sco
rul de 1—1.

★
Alte rezultate : Știința Timișoara 

— Dinamo Bacău 1-0 ; Progresul — 
Jiul 4-1.

namovisfului Dinu Petre cu timpul de 
39'14", iar cea de 5 km (femei) lulia- 
nei Matei (Dinamo Brașov) — 24'01".

„Cupa R. P. Romîne“ a fost cîștigată 
de echipa clubufui Dinamo-Brașov — 
184 puncte urmată de Olimpia-Brașov 
— 236 puncte și Voința Sinaia — 424 
puncte.

Meci internațional 
de hochei

Aseară pe patinoarul artificial echipe
le de hochei pe gheață ale orașelor 
București șî Berlin s-au înfîlnit din nou 
disputlndu-și meciul revanșă. Hocheiștii 
romlnl n-au mai reeditat meciul din 
ajun. In schimb oaspeții au reușit să des
fășoare un joc omogen ferminind învin
gători cu 4-3 (1-1 ; 1-2 ; 2-0). Scorul a 
fost deschis de echipa germană care a 
înscris prin Klugel. Către sfîrșitul repri
zei a egalat Szabo II, In repriza a doua 
oaspeții au marcat un punct prin Kuns- 
ler 1er echipa bucureșteană două (lones- 
cu șl Ferenczl). în ultima parte a meciu
lui, |ucînd mai energic, echipa berlineză 
șl-a concretizat dominarea înscriind două 
puncte spectaculoase prin Plotka (43') și 
Klugel (45'),

Noutăți de Ia ttçineîe 
de încălțăminte din Cluj

9 La secția de încălțăminte pentru fe
mei de la uzinele de încălțăminte din 
Cluj, vechile mașini au fost modernizate 
și au fost instalate mașini noi de tras prin 
lipire. în acest iei, capacitatea de pro
ducție a secției a crescut cu 200 perechi 
încălțăminte pe zi.

® în vederea îmbunătățirii permanen
te a calității încălțămintei, în ultimul 
timp a fost extins sistemul de tras prin 
lipire șl la secțiile de fabricat încălță
minte pentru bărbați și copii.

© Secția de proiectare a încălțămintei 
a fost dotată cu o mașină de gradat și 
multiplicat tipare, care ușurează mult 
munca proiectanților de noi modele. îna
inte, piesele componente ale fiecărui mo
del trebuiau calculate în mai multe va
riante (pentru fiecare număr de încălță
minte). Astăzi, pe baza calculului unul 
singur număr, mașina efectuează tipare
le pentru celelalte numere ale mode
lului.

O delegație de activiști de partid 
a plecat în Uniunea Sovietica

Duminică seara a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Moscova, o de
legație de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Romîn, condusă de tov. 
Mihai Dalea, secretar al C. C. al 
P.M.R. Delegația va studia expe
riența organizațiilor Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

La plecare, în Gara de Nord, de

legația a fost condusă de tov. Nico
lae Ceaușescu, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R., de 
membri ai C.C. al P.M.R. și activiști 
de partid.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
-o a o------—

Plecarea unui grup de activiști ai P. M. R. in R. 0. Germană
Un grup de activiști ai Partidului 

Muncitoresc Romîn, condus de tov. 
Florian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R., 
a plecat duminică dimineață spre 
Berlin. Grupul de activiști va face 
o vizită în R.D. Germană pentru a

studia experiența organizațiilor 
P.S.U.G.

Au fost de față la plecare, în Gara 
de Nord, membri ai C.C. al P.M.R. 
și activiști de partid.

Au fost prezenți membri ai amba
sadei R.D. Germane la București.' 

(Agerpres)

T IE IL IE G K A M IE iE M I iE B IF
Comuniștii vor continua lupta împotriva 
măsurilor care tind să suprime drepturile 

fundamentale ale americanilor
Conferința de presă a lui Gus Hali și Benjamin Davis, 

conducători ai P.C. din S. U. A.

★

la voleâ ■
Scor : Rapid — Dinamo 3—Ö
(15—11, 15—11, 15—9).

M. POPESCU

S-au mai înregistrat următoarele 
rezultate :

Rapid—Progresul (f) 3—1; C.P.B.— 
C.S.O. Timișoara (f) 3—0 ; Flacăra 
Roșie—Tractorul Brașov (m) 1—3 ; 
Dinamo București—C.S.O. Craiova 
(m) 3—1.

ÎN C î
Comitetul de organizare a „Cupei 

campionilor europeni" la volei mascu
lin a stabilit definitiv locul și datele 
de desfășurare a celor două grupe semi
finale, pentru care s-au calificat 8 echi
pe. Întîlnirile primei grupe vor avea loc 
la Varșovia și vor opune echipele Aca- 
demik Sofia, A.Z.S. Varșovia, Iugoslavia- 
Belgrad și Ț.S.K.A. Moscova. în grupa 
a doua de |a Budapesta participă Rapid 
București, deținătoarea cupei, Dukla Ko- 
lin Praga, Stade Français Paris și Ujpesț 
Dozsa Budapesta. Jocurile grupelor semi
finale se vor disputa paralel în zilele de 
6, 7 și 8 aprilie.

în „Cupa campionilor europeni" la vo
lei feminin prima semifinală este in curs 
de desfășurare la Sofia (în ziua a doua 
Slavia Sofia a învins cu 3—0 pe Rota-

Ieri, la bazinul acoperit Floroasca, au continuat meciurile de polo 
din cadrul „Cupei Dinamo". In fotografie ! lază din meciul Steaua— 
Clubul sportiv școlar. (Foto : M. Andreescu)

Stadionul Giulești a găzduit Ieri meciul Progresul-Jiul. Partida s-a 
terminat cu scorul de 4—1 in favoarea echipei bucureștene.

BOX
• Aseară la Hunedoara 

s-a desfășurat ultima reu
niune din cadrul turneului 
rezervaf pugilișfilor din 
categoriile mijlocie, semi
grea și grea, turneu care 
a constituit un bun pri
lej de selecție înaintea 
noului sezon internațio
nal. Greul hunedorean 
M. Ghiorghioni a obținut 
decizia la puncte în fața 
campionului țării V. Ma- 
riuțar) care a boxat sub 
posibilitățile sale. Cam
pionul republican la cat. 
mijlocie I. Monea a cîș-

țară și de peste hotare
figat la puncte ,în fața 
fînărulul timișorean P. 
Mentzel. P. Deca a repur
tat o dificilă victorie la 
puncte în meciul cu Pău- 
noiu. Dintre ceilalți învin-, 
găfori s-au mai remarcai 
E. Schnapp care l-a în
vins pe Peifi, M. Nicolau 
învingătorul lui loano- 
vici, și I. Ivan victorios în 
fața lui Trandafir.

© Echipa R.D. Germa
ne se află în formă re
marcabilă. Sîmbăfă sea
ra la Erfurt pugiliștii ger
mani au învins cu sco

rul de 12—8 echipa R.P. 
Bulgaria. Cu acest prilej 
fruntașii boxului din R.D. 
Germană și-au verificat 
forma sportivă înaintea 
meciului cu R.P. Romînă 
programat la 1 aprilie la 
Berlin.

© Campionul lumii la 
cat. grea, negrul Floyd 
Patersson, își va pune 
titlul în joc în fața altui 
pugilist de culoare, Sonni 
Liston. Meciul a fost per
fectat urmînd să se des
fășoare în cursul lunii iu
nie la New York.

TEVA R î ND U R I
tion Leipzig, Iar Legia Varșovia a dispus 
eu 3—0 de Tatran Praqa).

Turneul celei de-a doua grupe semi
finale va avea loc între 12 și 14 aprilie 
la Tourcoing (Franța) cu participarea e- 
chipelor Dinamo București — Partizan 
Belgrad, Burevestnik Odesa și Tourcoing 
Sports.

★
Peste 18.000 de (Spectatori au urmărit 

din tribunele noului Palat al Sporturilor 
din Praga ultimele întreceri ale camnio- 
nateior mondiale de patinaj artistic. Titlul 
mondial feminin detinut succesiv timp 
de 7 ani de americanele Albright și Ca
role Heiss a rămas anul acesta în Eu
ropa. Patinatoarea olandeză Sjovkje 
Djikstra a repurtat o categorică victorie, 
cu un total de 2.350 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Windy Griner (Ca
nada) — 2.273 puncte și Regine Heitzer 
(Austria) — 2.218,3 puncte.

*
Halterofilii sovietici au dominat între

cerile competiției internaționale pentru 
„Premiul orașului Moscova". în ziua a 
treia a concursului, 3 halterofili sovietici 
au obținut victorii. Al. Kurînov a cuce
rit primul loc la cat. semimijlocie cu 
430 kg, Piotr Sibiriakov s-a clasat primul 
la mijlocie cu 442,5 kg, iar Vasili Ste
panov a repurtat victoria la semigrea 
ridicînd la trei stiluri 460 kg. Reprezen
tantul R. P. Romîne, Lazăr Baroga, s-a 
clasat pe locul 4 cu 415 kg (130 plus 
125 plus 160 kg). La categoria ușoară, 
primul loc a revenit polonezului V. Ba- 
janovski cu 430 kg. El a stabilit un nou 
record mondial la stilul „smuls" — 
130,5 kg.

*
La Glasgow, intr-un meci contînd pen

tru „Turneul celor 5 națiuni" echipele 
de rugbi ale Scoției și Angliei au termi
nat la egalitate : 3—3 (0—3).

*
Ultima etapă a cursei cicliste inter

nationale Paris—Nissa disputată între 
Frejus și Nissa (102 km) a revenit la 
sprintul final belgianului Van Looy în 
2h54’47”. Cursa a fost cîștigată de bel
gianul Plankaert care a parcurs 1.500 km 
în 36h09’58”. El a fost urmat în clasa
ment de Simpson (Anglia) — 36hl2’55” 
și Wolfshohl (R. F. Germană) 36hl5’56”. 
Cîștigătorul Turului Franței, Jacques 
Anquetll, a ocupat locul 8, la 10 minut» 
după învingător.

La Istanbul, într-un meci contînd pen
tru sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet masculin, 
Dinamo Tbilisi a întrecut cu 80—67 
(40—34). formația turcă Darusafaka.

★
Cu prilejul unui concurs de natație 

desfășurat la Rotterdam, înotătoarea o- 
landeză Ria Van Velsen a stabilit un 
nou record european în proba de 100 m 
spate cu timpul de l’10”3/10. Vechiul re
cord era de ri0”5/10 și aparținea ace
leiași sportive,

★
Turneul internațional de fotbal, desfă

șurat cu prilejul Tîrgului internațional 
de la Tripoli (Libia), a fost cîștigat de 
echipa sovietică Lokomotiv Moscova. 
Fotbaliștii sovietici au învins cu 3—0 
selecționata orașului Tunis, cu 4—1 echi
pa orașului Tripoli și cu 3—0 echipa de 
fotbal a Armatei Engleze în Libia

★
Echipa de hochei pe gheață a Suediei 

a cîștigat turneul internațional de la 
Colorado Springs, învingînd în ultimul 
meci cu 4—0 (2—0 : 2—0 ; 0—0) echipa 
R. F. Germane. Hocheiștii suedezi au 
terminat neînvinși competiția. în grupa 
B.’pe primul loc s-a clasat echipa Japo
niei, învingătoare cu 13—1 (6—0 ; 4—0 ; 
3—1) în meciul cu Danemarca.

Alte rezultate : grupa A : Finlanda— 
Norvegia 5—2 ; Canada—Anglia 12—2. 
în ultimele meciuri ale turneului se în- 
tîlnesc : Canada—S.Ü.A. ; R. F. Germa
nă—Elveția (grupa A) și Danemarca— 
Austria (grupa B).

(Agerpres)

PRONOSPORT
Concursul nr. 11 din 18 marile

teren urnă
Petrolul—Steaua 2 2
Știința Cluj—Steagul roșu 2 1
Minerul—Rapid x 1
Progresul—Jiul 1 3
Știința Tim.—Dinamo Bacău 1 1
U.T.A.—Metalul 1 2
Dlnamo Buc.—Dinamo Pitești x 2
Fiorentina—Juventus 1 2
Lanerossl—Internazlonale x X
Torino—Roma X 3
Venezia—Bologna 8 1
Mantova—Atal an ta X 1

NEW YORK 18 (Agerpres). — Gus 
Hali și Benjamin Davis, conducători 
ai P.C. din S.U.A., care au fost puși 
în libertate în mod provizoriu pe 
cauțiune, au organizat o conferință 
de presă la New York.

Hall a declarat că noile acuzații 
aduse lui B. Davis, lui personal și 
partidului comunist, ca organizație, 
precum și încercările de a întemnița 
pe Philip Bart și James Jackson, re- 
dactor-șef al ziarului „The Worker" 
și celelalte hotărîri pe care le poate 
lua marele juriu, reprezintă „cea 
mai odioasă ofensivă împotriva tu
turor americanilor din tot cursul is
toriei noastre“.

Hall a declarat că în S.U.A. au și 
fost înființate lagăre de concentrare 
care sînt gata de a primi internați.

Lagărele de concentrare america
ne, a spus el, „sînt prea mari pentru 
a fi umplute numai cu comuniști“. 
Dacă guvernul va reuși în persecu
tarea comuniștilor, vor deveni vic
time toți oamenii care întrețin le
gături cu comuniștii, toți cei care*, 
luptă pentru pace.

Referindu-se la declarația lui 
Robert Kennedy, ministrul Justiției, 
în care acesta a încercat să compare 
regulamentul care prevede înregis
trarea partidului comunist cu regu
lamentul care cere înregistrarea ac
țiunilor și a hîrtiilor de valoare ale 
companiilor, Hall a spus :

Aceasta este o minciună diabolică, 
periculoasă și bine calculată care 
emană de la un reprezentant sus-pus 
al guvernului. După cît șe pare, ca 
și defunctul Goebbels, el socotește 
că dacă repeți o mare minciună 
destul de des, unii îi vor da crezare.

Gus Hall a reafirmat că în nici

un caz nu se va înregistra în vir
tutea faimoasei legi McCarran. „Mai 
degrabă mi-aș trăi restul zilelor la 
închisoare, ca om cinstit, decît să 
fiu părtaș la această suprimare a 
drepturilor fundamentale ale tutu
ror americanilor“, a spus el.

La 19 martie Hali și Davis sînt 
obligați să se prezinte la tribunal 
pentru o nouă audiere.

Puïernkà demonstrație 
împotriva segregației 
rasiale la Capetown

JOHANNESBURG 18 (Agerpres).— 
Un mare număr de africani au orga
nizat o demonstrație în cartierul a- 
frican din Capetown la 16 martie îm
potriva segregației rasiale. Poliția a 
atacat cu brutalitate pe demonstranți. 
S-au înregistrat morți și răniți. De
monstranții au incendiat un vehicul 
al poliției. Autoritățile au adus în 
grabă detașamente de poliție care au 
ocupat cartierul african.

O9O

Indignare în rîndurile opiniei publiée din Grecia
Tribunalul electoral din Àîena a anulat în mod samavolnic mandatul 

de deputat al lui Glezos

ATENA 18 (Agerpres). — Tribu
nalul electoral din Atena a anulat 
la 16 martie, la cererea autorităților, 
mandatul de deputat al lui Glezos, 
folosind ca pretext odioasa hotă- 
rîre a tribunalului militar de a-1 
priva pe eroul național al Greciei 
de drepturile politice.

Prin acest nou act samavolnic au
toritățile grecești încearcă să împie
dice eliberarea lui Glezos, să slăvi-

lească vasta campanie din Grecia și 
din întreaga lume pentru eliberarea 
lui. Luînd această hotărîre, autori
tățile au dovedit că nu intenționea
ză cîtuși de puțin să țină seama de 
dorința poporului care l-a ales pe 
Glezos deputat în Parlament.

Noul act de samavolnicie a stîr- 
nit indignare în Grecia. Opinia pu
blică cere în mod energic eliberarea 
lui Glezos

Tratativele cu privire 
la independenta Kenyei 

bat pasul pe loc
LONDRA 18 (Agerpres). — Confe

rința de la Londra cu privire la vii
torul constituțional al Kenyei a in
trat în a doua lună. Comentatorii 
ziarelor engleze dau dovadă de 
mult pesimism în legătură cu even
tualul deznodămînt al conferinței.

Ministrul englez al Coloniilor se 
prezintă la conferință în roiul de 
„arbitru“ și caută să creeze aparența 
că s-ar strădui pe toate căile să 
obțină o apropiere între cele 
două partide politice principale din 
Kenya. Dar, în culise, reprezentanții 
guvernului englez caută să tragă 
foloase de pe urma contradicțiilor 
dintre ele. Maudling, ministrul Co
loniilor, intenționează să pregăteas
că un document în care vor fi expu
se propunerile salé. Acest docu
ment urmează să reprezinte o so
luție provizorie obligatorie. Se poa
te spune că acordarea independen
ței Kenyei va ii amînată.

------------o© o------------

In luptele împotriva patriofilor sud-vietnamezi

Intervenționiștii americani suferă 
pierderi considerabile

SAIGON 18 (Agerpres). — După tat al acestui atac au fost uciși 45 
cum transmite agenția Associated patrioți sud-vietnamezi.
Press, trupele americane iau parte
nemijlocită la operațiunile militare
ale trupelor sud-vietnameze împo
triva partizanilor. Zilele trecute cî
teva companii diemiste, sprijinite de 
elicoptere americane, au atacat în 
regiunea An-Ghianga un detașa
ment de partizani sud-vietnamezi 
ou un efectiv ds circa 100 de oa
meni. Ulterior, avioane americane 
de vînătoare-bombardament au e- 
iectuat un bombardament. Ca rezul-

în cursul unor asemenea opera
țiuni intervenționiștii americani su
feră piorderi considerabile. După 
cum a declarat o personalitate a- 
mericană sus-pusă, „elicoptere și a- 
vioane americane sînt doborîie aîci 
aproape în fiecare zi, iar... în ma
joritatea cazurilor nu se comunică 
nimic Ia Washington". O altă perso
nalitate militară a declarat că par
tizanii au avariat circa 11-13 elicop
tere militare americane.

-O© O-----------

3-500.000 de țărani sud-coreeni 
muritori de foame

SEUL 18 (Agerpres). — Printre di
versele măsuri îndreptate împotriva 
intereselor țărănimii din Coreea de 
sud se numără, în primul rînd, noua 
„lege agrară“, al cărei scop este în
tărirea „drepturilor" marilor mo
șieri și intensificarea exploatării 
feudale. Sistemul lucrării în dijmă, 
eorvezile feudale, camăta, au căpă
tat recunoaștere legală. Impozitele 
agricole au fost majorate cu 15 la

sută. O altă măsură îndreptată îm
potriva țărănimii constă în crește
rea impozitelor indirecte cu 34 la 
sută față de anul trecut.

Ca rezultat al acestei politici sis
tematice de jefuire, țărănimea sud- 
coreeană a ajuns la sapă de lemn. 
Aproape 3.500.000 de țărani se gă
sesc ■ în situația unor muritori de 
foame..
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Bin carnetul corespondentului Ä Budapesta
UN TREN ÎNTREG

CU MAȘINI NOI

Fabrica de anvelope din Bu
dapesta a împlinit nu de mult 75 
ani. In această perioadă renumele 
ei a crescut mereu. în prezent fa
brica produce anvelope pentru au
tocamioane, autoturisme, tractoare, 
motociclete, biciclete și chiar pen
tru avioane. Vechii proprietari ai 
fabricii, preocupați doar de a-și 
spori profiturile, nu s-au îngrijit să 
introducă mașini moderne în pro
cesul de fabricație, după cum nu 
s-au interesat nici de condițiile de 
lucru ale muncitorilor. De aceea, o 
mare parte a procesului de produc
ție era manual. Munca era istovi
toare și în hale erau în permanen
ță nori de funingine.

în anii puterii populare, fabrica 
a fost modernizată, s-au construit 
noi hale, s-au adus mașini noi, per
fecționate, s-au îmbunătățit condi
țiile de muncă.

Zilele acestea au sosit din U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană 
noi mașini moderne, de înaltă ca
pacitate. Pentru transportul acestor 
mașini a fost nevoie de o garnitu
ră întreagă de tren. în prezent se 
lucrează la montarea acestor ma
șini. O parte din ele vor fi intro
duse în hale pe sus (după ce se 
va desface acoperișul) cu ajutorul 
elicopterului. Modernizarea fabricii 
va contribui la creșterea producției 
și îmbunătățirea calități) produselor.

„NU MI-AM FĂCUT
DECÎT DATORIA"

O zi friguroasă de iarnă. Pe una 
din liniile „moarta" ale gării Feren'.i- 
văras o garnitură cu cisterne de

petrol „fugea" de parcă ar fl fost 
pe linia principală. Cineva striga din 
răsputeri : „pune frîna de aer". Tre
nul își micșoră brusc viteza, dar 
era prea tîrziu. Locomotiva răstar- 
nase obstacolul de la capătul liniei 
„moarte" și căzuse de pe linie. în 
timpul ciocnirii, unul din tampoane- 
le locomotivei a făcut o spărtură in 
prima cisternă. Cel care strigase 
„pune frîna de aer" era tot meca
nic ; el privea cum iese acum prin 
spărtură lichidul negru și își dădu 
seama că în cîteva secunde moto
rina va curge sub locomotiva încin
să și va lua foc. De aceea, strigă 
unui alt feroviar să anunțe pompie- 
fJ£ și să cheme o locomotivă care 
să evacueze garnitura cu celelalte 
cisterne.

Pes!« cîteva clipe locomotiva a 
fost cuprinsă de flăcări, apoi s-a 
aprins și cisterna. Omul care cu 
cîteva secunde înainte era specta
torul acestei întîmplări nefericite a 
fugit la cisternă și a început 
s-o desfacă de restul trenului. Cu 
toate că din clipă în clipă cisterna 
putea să facă explozie, meca
nicul Szăntâ Ferenc s-a apu
cat de lucru. Din cauza ciocnirii, 
cîrligul se strîmbase, trebuiau deci 
eforturi mari pentru a putea 
deșuruba dispozitivul care ținea le
gate vagoanele între ele. La fie
care învîrtitură, minerul pătrundea 
în mîinile mecanicului Săntd Fe
renc, rănindu-le La celălalt ca
păt al garniturii sosise în gra
bă o locomotivă. Și în clipa 
cînd locomotiva fluiera scurt anun- 
țînd că scoate garnitura din flăcări
le care amenințau 3ă b cuprindă, 
mecanicul reuși să dezlege vagoa
nele.

O zmucitură puternică scoa
se din văpaia focului garnitu
ra cu cisternele pline cu mo
torină, iar omul căzu la pămînt. S-a 
ridicat apoi domol și s-a îndreptat 
spre primul post de ajutor pentru a 
i ss pansa mîinile însîngerate. Un 
timp nimeni n-a știut cine a salvat 
trenul. S-a aflat abia după cîteva 
zile, cînd a venit la serviciu. „Nu 
mi-am făcut decît datoria. Oricare 
altul ar fi făcut la fel" — le-a spus 
el tovarășilor săi. Datoria — pildă 
de atitudine socialistă.

se gonstrujește
UN MARE POD PESTE DUNĂRE

Una din frumusețile Budapestei o 
constituie băt.rîna Dunăre cu podu
rile ei. De la inirare și pînă la ie
șirea din oraș fluviul trece pe sub 
cîteva poduri. în timpul celui de-al 
doilea război mondial acestea au 
fost distruse, iar armatele sovietice 
eliberatoare gu traversat Dunărea 
pe un pod de bărci care a servit 
populației pînă la refacerea-primu
lui pod; denumit „Podul libertății". 
Doi ani mai tîrziu, în 1948, a fost 
refăcut și podul „Margareta" iar în 
1949 renumitul „pod din lanțuri".

Treptat, au fost refăcute și cele
lalte poduri . cu excepția podului 
„Elisabeta". în prezent se lucrează 
și la refacerea lui ; el va avea o 
lungime de 378,6 m. Constructorii 
s-au angajat să termine construcția 
podhlui „Elisabeta" pînă la 7 noiem
brie 1964. El va fl nu numai cel mal 
lat pod. din Budapesta (26,9 m), ci 
■și cel mai. modern.

■r — - A. POP
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succesul tradiționalei campanii 
pentru vînzarca cărții

Poporul sonstig a votat pentru victoria marxiste Ia Paris

cauzei comunismului și a păcii

Strungarul A. Savostn șt noția lut 
au votat la centrul nr. 7 din circum
scripția electorală Kalinin (Moscova).

Telefoto TASS—AGERPRES

Les centrul do votare nr. 52 din circumscripția electorală Frunza 
din Moscova. Aci a votat șl tovarășul N. S. Hrușciov, primul secretar al 
C.C, al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

PARIS 18 (Agerpres). — La Paris 
se desfășoară cu mare succes tradi
ționala campanie de două zile pen
tru vinzarea cărții marxiste.

La 17 martie au fost prezenfi la 
standurile special amenajate Maurice 
Thorez, secretar general al P.C. Fran
cez, Jacques Duclos, Waldeck Rochet, 
Jeannette Vermeersch, membri ai 
Biroului Politic al P. C. Francez, șl 
alți conducători ai partidului. Ei au 
dat autografe, fiind solicitați de 
vizitatori care au achiziționat 
zeci de cărți, broșuri și alte tipări
turi popularlzlnd lupta glorioasă a 
clasei muncitoare franceze șl a 
avangardel el — P. C. Francez, pre
cum șl opere ale clasicilor marxlsm- 
leninlsmulul.

La standuri >e aflau, de aseme
nea, prezențl democrațl cunoscuțl In 
țară — scriitori, artiști plastici, zia
riști, oameni de artă.

Un deosebit Interes au_manlfes- 
tat vizitatorii pentru standul consa
crat activității Congresului al XXII- 
lea al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice. Aici se găsesc textul 
Programului P.C.U.S., textele cuvân
tărilor Iul N. S. Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic, precum șl cărțile 
eroilor cosmonauți I. Gagarin șl 
G. Tltov, editate In Franța. j

Co- 
Bo-

nu- 
a-

Ecoul internațional 
al cuvîntării lui N. S. Hrușciov

Ziua alegerilor pentru Sovietul 
Șuprem al U.R.S.S. a fost o zl de 

■mare sărbătoare a întregului popor 
sovietic. Arareori capitala sovietică 
mi-a părut atît de frumoasă cum 
a fost azi, 18 martie. La întretăie
rea marilor bulevarde, pancarte u- 
riașe ilustrează strălucitele rezultate 
ale eforturilor oamenilor sovietici 
în toate domeniile de activitate, mi
nunatele perspective deschise 
cel de-al XXII-lea Congres

de 
al 

P.C.U.S., cheamă pe cetățeanul so
vietic la urne. „Votați pentru blocul 
comuniștilor și celor fără de partid, 
pentru victoria comunismului !" —
este o chemare căreia cetățeanul so
vietic îi răspunde din toată inima 
cu entuziasm.

Fiecare om sov-ietic privește 
cu un sentiment de profundă satis
facție tabloul marilor succese reali
zate în dezvoltarea economiei și 
culturii, în ridicarea nivelului de trai 
în cei patru ani care au trecut de 
la ultimele alegeri. 
Program de construire a societății 
comuniste — tablou însuflețitor în
fățișat în cuvîntarea rostită de to
varășul N. S. Hrușciov la întîlnirea 
ch alegătorii. „Partidul nostru — a 
cțxătat el — consideră că sensul în
tregii sale- activități este să traducă 
în viață mărețele idei ale lui Lenin 
— construirea societății comuniste, 
asigurarea unei păci trainice și e- 
chitabile, satisiacerea deplină a 
tttturor cerințelor materiale și spiri
tuale ale poporului".

.....Azi dimineață, pe străzile Mos
covei domnea o atmosferă de pu
ternică însuflețire și veselie, de 
mare animație ; cetățenii mergeau 
spre centrele de votare în haine de 
sărbătoare, în grupuri din rîndurile 
cărora se înălțau cîntece... Pe 
„Prospektul Universității", zeci de 
tineri studenți de la universitatea 
„Lomonosov" conduc cu exuberanța 
caracteristică vîrstei lor pe colegii 
egre au împlinit recent vîrsta ce
rută ds lege pentru a fi alegător.

Ne aflăm la secția de vot de la 
clubul uzinei „Krasnîi Proletarii". 
Președintele ne primește cu multă 
prietenie și ne invită în interiorul 
secției. Am intrat în vorbă cu unul 
dintre alegători, anume maistrul 
A. P. Cernîșov. Aflînd că sîntem co
respondenți de presă, romîni, ne 
strînge mîinile cu căldură și ne roa
gă să transmitem oamenilor muncii 
din țara noastră salutul său tovă
rășesc și bucuria pe care o resimt 
azi cetățenii Moscovei.

Cu tov. Cernîșov am purtat o dis
cuție interesantă care a pornit de 
la o 
duri

ne spune cu multă însuflețire : „în 
primul rînd, cu gîndul recunoștinței 
față de scumpul nostru Partid co
munist, ccae a trasat poporului un 
țel atît de minunat, construirea- so
cietății comuniste, în care va păși 
chiar generația noastră. Consider 
votul meu ca și al tuturor oameni
lor sovietici ca o aprobare fierbinte 
a politicii înțelepte a P.C.U.S. și a 
guvernului sovietic“. Tov. Cernîșov 
ne-a vorbit apoi despre uzina unde 
lucrează. Strungurile ei sînt cunos
cute în Anglia, Franța, R.F.G., în 
Africa, în Indonezia, Cuba. Aflăm, 
printre altele, că nu de mult uzinele 
au trimis în Romînia v.ltima comandă 
de strunguri de cel mai nou tip.

L-am ascultat cu plăcere pe tov.

De la corespondentul 
nostru la Moscova

al mărețului

„Cu ce gîn-
azi în fața urnei 7“ El

întrebare simplă : 
Pășiți

Cernîșov vorbind apoi despre liniile 
automate, strungurile cu piese din 
material plastic și cu comenzi au
tomate care se vor fabrica în vii
torul apropiat, despre înfățișarea de 
mîine a uzinei și a cartierelor mo
derne care au și început să sa înal
te în jurul ei. „Iată pentru ce votez. 
Pentru viitor... — spune interlocuto
rul nostru. Dealtfel — continuă el, cu 
un zîmbet larg — înșiși candidații 
noștri reprezintă viitorul. L-ați cunos
cut pe candidatul nostru G. I. La
mo cikin ?"

Nu, nu îl cunoșteam personal pe 
candidatul Lamocikin, dar am au
zit multe despre dînsul. Lucrează pe 
unul din șantierele de construcție 
din Moscova, unde blocurile răsar 
parcă din pămînt, unul după altul. 
Aci, în noul cartier Ceremușki, apar 
întîi străzile, apoi trotuarele și... 
după aceea casele. Tov. Lamocikin 
e el însuși inovator. Printre altele, 
este inițiatorul unei metode care re
duce considerabil termenul de con
strucție.

Pe Kutuzovski Prospekt ne-am o- 
prit doar cîteva clipe într-o altă sec
ție de votare. Printre ghivecele e- 
norme de flori cetățenii se îndrep
tau spre urne care par și ele aido
ma unor buchete de flori. Aci l-am 
întîlnit pe prof. Nojnikov, de la un 
institut de energetică, care ne-a de
clarat : „Votul meu e un vot pentru 
comunism și pace. Votînd pentru 
candidații noștri pe care îi cunoaș
teți și dv., noi votăm pentru ferici
rea noastră și a copiilor noștri, pen
tru înfăptuirea istoricului Program 
al P.C.U.S., adoptat de Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S., ne 
exprimăm voința de a lupta pentru

victoria cauzei păcii spre care nă
zuiesc cu ardoare toate popoarele 
din lume”.

La secția de votare nr. 47, doi 
vechi militanți ai P.C.U.S. au fost 
primiți de alegători cu aplauze. 
Imediat după ce au votat, în jurul 
lor s-au strîns grupuri de alegători, 
expresie a dragostei oamenilor so
vietici față de gloriosul partid al lui 
Lenin.

Un milion de oameni — alifia flo- 
tanți trec zilnic prin Moscova. Pen
tru ei s-au amenajat secții de vo
tare speciale în gări, la aeroporturi 
și în holurile marilor hoteluri. Am 
trecut și pe la hotelul Moscova. Jos, 
în imensul hol de marmoră — o 
secție de votare. Președintele ne a- 
nunță că pînă la acea oră votaseră 
de acum mii de cetățeni sovietici 
veniți din Siberia, Altai, Ținutul fe
linelor sau din nordicul Arhanghelsk.

Știrile sosite la Moscova de pe 
ouprinsul Țării Sovietice subliniau 
,că pretutindeni alegerile se desfă
șoară într-o atmosferă de puternic 
entuziasm. Pînă la prînz (ora Mos
covei), în regiunile răsăritene, unde 
decalajul de timp în comparație cu 
capitala este de 5—7 ore, votase 
majoritatea covîrșitoare a alegăto
rilor. Pînă la ora 12 (ora locală) pe 
insula Sahcdin, în R.S.S.A. Iakută și 
R.S.S.A. Bureată, în regiunea Amur 
și în alte regiuni din Extremul O- 
rient, votaseră peste 80 la sută din 
alegători. în raionul Kosiha (Altai) 
locul de baștină al cosmonautului 
Gherman Titov, pînă la 12 (ora lo
cală) votaseră mai bine de 90 la 
sută din alegători. După cum s-a a- 
nunțat de la observatorul Miinîi, din 
Antarctida, votarea a durat acolo 
numai două ore.

Pînă seara tîrziu pe străzile Mos
covei a domnit animația caracte
ristică zilelor mari. Alegerile de la 
18 martie au prilejuit o strălucită 
expresie a atașamentului fierbinte 
al poporului sovietic față de orga
nizatorul și însuflețitorul tuturor vic
toriilor sale, a unității lui în jurul 
Partidului Comunist, aii Comitetului 
său central leninist, o mărturie 
grăitoare a hotărîrii oamenilor so
vietici de a-și consacra toate forțe
le luptei pentru construirea societă
ții comuniste, pentru pace.

A. MUNTEANU

COPENHAGA. In parlamentul danez 
continuă discutarea a două proiecte de 
lege guvernamentale cu privire la noile 
impozite. în legătură cu aceste dezbateri, 
ziarele arată că în perioada postbelică 
impozitele directe au crescut de trei ori, 
iar cele indirecte de șase ori.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
respondents agenției TASS, V. 
gaciov, transmite :

Ziarele americane au publicat 
meroase comentarii în care se
cordă o deosebită atenție declarației 
șefului guvernului sovietic cu pri
vire la posibilitățile rachetelor 
globale sovietice, precum și la lansa
rea unui nou satelit artificial al Pă
mîntului.

Ziarul „New York Times“ înserea
ză în prima pagină următorul titlu 
uriaș : „Hrușciov avertizează S.U.A. 
că rachetele globale fac inutile sis
temele de prevenire“.

Corespondentul ziarului „Washing
ton Post and Times Herald“ scrie 
că declarația lui N. S. Hrușciov cu 
privire la rachetele globale sovieti
ce este „semnificativă“. Persoane o- 
liclale de la Washington, se spune 
în corespondență, recunosc că ra
chetele lansate prin polul sud nu pot 
11 detectate de sistemul de prevenire 
timpurie orientat spre nord, in direc
ția Arcticii.

Corespondentul recunoaște că de
clarația șefului guvernului sovietic 
cu privire la invulnerabilitatea rache
telor sovietice a 
soane oficiale".

STOCKHOLM 
Presa democrată 
în evidență însemnătatea excepțio
nală a cuvîntării lui N. S. Hrușciov 
pentru mișcarea muncitorească și 
comunistă internațională, precum și 
pentru rezolvarea problemelor ur
gente ale zilelor noastre.

N. S. Hrușciov a apreciat victoria 
socialismului în Uniunea Sovietică 
ca o victorie a oamenilor muncii din 
întreaga lume, subliniază ziarul „Ny 
Dag“. Victoria comunismului asupra 
capitalismului este doar o chestiune 
de timp.

Atenția presei social-democrate și 
burgheze din capitala Suediei este 
concentrată, mai cu seamă, asupra

rachetei globale sovietice șl asupra 
lansării noului satelit artificial so
vietic al Pămîntului.

„Racheta globală facè inutil siste
mul radar al S.U.A. Noul satelit este 
un preludiu al zborului omului în 
Lună“, declară „Stockholms Tidnin- 
gen“.

COPENHAGA 18 (Agerpres). — 
Ziarele daneze subliniază în titluri 
că nici un tel de sisteme radar șl 
nici un iei de rachete nu vor putea 
stăvili racheta globală sovietică.

întregul sistem radar american, 
scriu ziarele, a devenit absurd. în 
același timp, ziarele citează cuvin
tele lui Hrușciov : „Mijlocul cel mal 
rațional pentru preîntîmpinarea răz
boiului este dezarmarea".

HAVANA 18 (Agerpres). — In titlu
rile ziarelor din Havana sînf citate cu
vintele lui N. S. Hrușciov că U.R.S.S, 
a acordat și va acorda un sprijin mul
tilateral Cubei. în alte titluri se spunei 
„Viitorul aparfine comunismului", „Îm
potriva puterii Uniunii Sovietice ar
mele imperialismului sînt neputincioa
se", „Un acord cu privire la dezar
mare este posibil".

Toate ziarele subliniază că Uniunea 
Sovietică dispune de o nouă armă pu
ternică — rachetele globale.

„uluit unele per-

18 (Agerpres). — 
din Suedia scoate

Guvernul R. D. Germane sprijină orice măsură 
care contribuie la realizarea dezarmării generale și totale 

DE L BOLZ LUI U THANT

sură care contribuie ,1a menținerea 
păcii și realizarea dezarmării gene
rale și totale. De aceea el salută cu 
satisfacție rezoluția în problema de
zarmării generale și totale adoptată 
în unanimitate la 20 decembrie 1961 
de Adunarea Generală a O.N.U. Dgpă 
cum arată în continuare Lothar 
BoIe, guvernul R.D.G. nu poate trece 
cu vederea faptul că guvernul vest- 
german intensifică înarmările în ye- 
derea unui război atomic, permite 
amplasarea armei nucleare pe terito
riul său, depune eforturi pentru a 
obține această armă și creează baze 
pentru vehiculele de transportare 
a ei.

SCRISOAREA ADRESATĂ

BERLIN 18 (Agerpres). — La 13 
martie ministrul Afacerilor Externe 
al R.D.G., Lothar Bolz, a adresat lui 
U Thant, secretar general provizo
riu al O.N.U., o scrisoare în care gu
vernul R.D. Germane își exprimă ho- 
tărîrea de a renunța la achiziționa
rea, fabricarea și amplasarea armei 
nucleare cu condiția ca Germania oc
cidentală să facă același lucru și să 
dea garanții ca își va respecta obli
gația asumată. Guvernul R.D.G. este 
gata să încheie imediat un acord cu 
privire la crearea unei zone denu- 
clearizate în Europa în care să fie 
incluse cele două state germane.

în scrisoare se subliniază că gu
vernul R.D.G. sprijină orice nouă mă-

O «O

la bonn Un buget record al cursei înarmărilor
BONN 18 (Agerpres). — în Bun- 

destagul vest-german s-au încheiat 
dezbaterile pe marginea proiectului 
de lege guvernamental cu privire 
la bugetul de stat al R. F. G. pe 
anul 1962. Proiectul de lege al aces
tui buget record, care atinge suma 
de 53,5 miliarde de mărci, a fost 
înaintat Comisiei bugetare a Bun- 
destagului.

Noul buget vest-german este un 
buget al cursei 
gătirilor pentru 
tuielile militare 
la 16,5 miliarde 
täte, cheltuielile

pășesc considerabil această sumă. 
Cheltuielile pentru reînarmare re
prezintă principalul articol de chel
tuieli al bugetului. Aceasta este și 
principala cauză a deficitului buge
tar care este evaluat la 1,7 miliar
de mărci.

oro

O chemare la rațiune

înarmărilor și pre- 
război. Doar chel- 
directe se cifrează 
de mărci. în reali- 
militare totale de-

Însemnătatea lansării noului satelit 
artificial sovietic al Pămîntului

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov, 
rostită la întîlnirea cu alegătorii 
se află în centrul atenției 
vieții diplomatice și ziaristice de 
la Geneva.

Diferiți comentatori de po
litică externă relevă faptul că 
în cuvîntarea sa N. S. Hrușciov, 
expunînd poziția guvernului so
vietic în principalele probleme 
internaționale, a subliniat hotărî- 
rea U.R.S.S. de a 
eforturile în ve
derea reglemen
tării pașnice a 
acestor proble
me, în vederea 
realizării destin
derii încordării 
internaționale și a dezarmării ge
nerale și totale.

Astfel, ziarul italian „II Gior
no" din Milano subliniază : „A- 
ceasta a fost o cuvîntare pătrun
să de spiritul destinderii încor
dării. Pînă și părțile cuvîntării 
în care se polemiza cu America 
s-au încheiat invariabil cu un a- 
pel la coexistență". Comentînd, la 
rîndul său cuvîntarea rostită de 
șeful guvernului sovietic la 
întîlnirea cu , alegătorii, ziarul 
norvegian „Aftenposten" scrie : 
„Dezarmarea generală și totală 
este unica ieșire cu putință din 
situația creată".

După cum scrie ziarul „Com
bat" — „se poate aprecia că pen
tru Comitetul celor 18, discursul 
pronunțat de Hrușciov este mai 
important decît cel rostit de mi
niștrii de Externe la Geneva. In
tr-adevăr, șeful guvernului so
vietic a anunțat o noutate care 
trebuie să fi produs efectele unei 
lovituri de trăsnet la Casa Albă 
și la Pentagon".

Răsunătoarele victorii ale știin
ței -sovietice, care și-au gă
sit între altele expresie în 
lansarea noului satelit artifi
cial sovietic al Pămîntului, sînt 
subliniate cu mari titluri în pa
ginile presei occidentale, fiind în
soțite de largi pasaje din cuvîn
tarea lui N. S. Hrușciov și de nu
meroase comentarii. „începutul 
unei serii de sputnici", „Acti
vitatea cosmodroamelor sovie
tice“ — asemenea expres# au 
și devenit consacrate în limbajul

nu-și precupeți

ziariștilor. „Uniunea Sovietică — 
scrie într-o corespondență din 
Washington „New York Times" 
— a realizat o nouă rachetă, 
globală în ce privește distanțele 
și invulnerabilă țață de armele 
antirachetă... Oficialitățile (ame
ricane — N.R.) presupun că Uniu
nea Sovietică a deschis o nouă 
ofensivă științifică în explorarea 
spațiului".

Recunoscînd că discursul lui 
N. S. Hrușciov are darul de a 

răcori anumite 
capete înfierbîn-

î * ** tute din O cci-Corespondența telefonica dem, ziarm SUb-
1 liniază că exis-

tența- armei glo
bale demonstrea- 

cu atît mai mult necesita- 
stringentă a dezarmării,

za 
tea 
așa cum a arătat șeful guvernu
lui sovietic. în editorialul său de 
duminică, „Le Monde" scrie : „De 
altfel, Hrușciov a descris noua 
rachetă pentru a pleda și mai 
bine în favoarea dosarului dezar
mării".

în legătură cu aceasta, nu
meroase ziare influente subliniază 
însemnătatea proiectului sovietic 
dp tratat al dezarmării generale și 
totale, prezentat Comitetului ce
lor 18 țări, proiect care constituie 
o bază constructivă, realistă, pen
tru ca tratativele de la Geneva 
să poată fi încununate de succes.

La Geneva, atît în cercurile di
plomatice cît și în cele ziaristice, 
se subliniază că, mai ales în ac
tuala situație, puterile occiden
tale trebuie să fie cel puțin tot 
atît de interesate cît au arătat-o 
prin fapte țările socialiste, în di
recția înfăptuirii dezarmării ge
nerale și totale. Pentru a atinge 
însă acest țel sînt necesare nu 
„măsuri parțiale" care să permi
tă continuarea cursei înarmări
lor, așa cum a propus Dean Rusk 
în cuvîntarea sa, ci măsuri ra
dicale menite să ducă la desfiin
țarea întregii mașini de război a 
statelor, așa cum prevede pro
iectul de tratat prezentat de 
Uniunea Sovietică.

Geneva, 18 martie
L. RODESCU
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Cauza mișcării de eliberare este de neînvins în zilele noastre!
A fost semnat acordul pentru încetarea 

focului în Algeria
• Acordul Intră tn vigoare luni 

zoriu al Republicii Algeria ®

PARIS 18 (Agerpres). — In seara 
zilei de 18 martie, agenția „Algeria 
Presse Service“ a difuzat la Tunis 
o declarație a vicepreședintelui gu
vernului provizoriu al Republicii Al
geria, Krim Belkasem, conducătorul 
delegației algeriene la 
de la Evian, în care se 
mătoarele : „în virtutea 
Consiliului Național al 
Algeriene și în numele 
provizoriu al Republicii Algeria, de
legația algeriană a semnat la 18 
martie un acord general cu repre
zentanții împuterniciți 
lrancez. Ca urmare a

® Declarația vicepreședintelui guvernului provl 
extraordinare a

19 martie la ora 12 
Convocarea sesiunii Adunării Naționale Franceze

Duminică seara, președintele De 
Gaulle a rostit în fața posturilor de 
radio-televiziune franceze o cuvîn- 
tare în care a anunțat semnarea a- 
cordului. în declarația șefului sta
tului francez se recunoaște că „in
teresul național al Franței, realită
țile franceze, algeriene și mondia
le... impun ca în momentul de față 
Algeria să hotărască ea însăși soar
ta sa". în același timp se vorbește ■ 
despre „colaborarea" viitoare din
tre Franța și Algeria.

Din declarația generalului De 
Gaulle reiese că în viitorul apropiat , 
va fi organizat un plebiscit în car«/ 
se va cere opiniei publica să se 
pronunțe în legătură cu acordurile 
franco-algeriene.

apropierea Pămîntului, au 
fost studiate genurile de 
iradiație solară care nu 
ajung pînă la suprafața 
Pămîntului.

In același timp, scrie 
Valerian Krasovski, în re
zultatele observațiilor au 
apărut o serie de contra
dicții. Acest lucru se re
feră la aprecierea inten
sității centurii exterioare 
de radiație din jurul Pă- 
mîntulul.

harfa cunoașterii științifi
ce vor dispare numeroa
se pete albe.

Cercetările în spațiile 
imediat apropiate ale 
Pămîntului, efectuate cu 
ajutorul sateliților 
viefici și 
au îmbogățit 
date extrem 
roase privind
ne înconjoară. Intre alte
le, au fost descoperite 
centurile de radiații din

' MOSCOVA 18 (Ager
pres). — Intr-un articol 
publicat în ziarul ,,Izves
tia", prof. Valerian Kra
sovski arată că lansarea 
de către Uniunea Sovie
tică a noului satelit 
ficial al Pămîntului 
chează începutul 
importante serii de
cetări multilaterale a at
mosferei superioare. Sa
vantul sovietic își expri
mă speranța că, în timpul 
acestor cercetări, de pa

arti- 
mar- 
unei 
cer-

In Cuba a început 
vaccinul sovietic Sabin.

vaccinarea copiilor împotriva poliomielitei cu 
Aspect do la un centru de vaccinare.
---------- 0*0----------

so- 
americani, 
știința cu 
de valo- 
spafiul ce

tratativele 
anunță ur- 
mandatului

Revoluției 
guvernului

ai guvernului 
acestui acord

TIRO

general a fost încheiat un acord 
de încetare a focului care va intra 
în vigoare luni 19 martie la ora 12".

Știrea despre semnarea acordului 
de la Evian a fost anunțată dumi
nică seara și la Paris. Agenția 
France Presse a reprodus în legă
tură cu aceasta o declarație a mi
nistrului francez pentru problemele 
Algeriei, Joxe, care a participat la 
tratative, anunțînd că a fost semnat 
și un document privind „condițiile 
politice ale reglementării păcii în 
Algeria“.

Pentru luni după-amiază a fost 
convocată la Paris o ședință extra
ordinară a Consiliului de Miniștri 
lrancez, iar marți, 20 martie, se re
unește în sesiune extraordinară Adu
narea Națională Franceză.

Portugalia salazaristă
’ PARIS 18 (Agerpres). — Din luna oc
tombrie 1961 și pînă în prezent, in Por
tugalia au fost arestate peste 60 de per
sonalități de seamă pentru activitatea lor 
politică, relatează ziarul „L’Humanité”.

Ziarul scrie !n continuare că regimul 
fascist, instaurat în Portugalia' de aproa
pe 36 de ani, reprimă pe toti cei care

— o imensă temniță 
cer respectarea celor mal elementare 
drepturi democratice. Condamnările sînt, 
de fapt, fără termene, Intrucît detinutii 
politici, după executarea pedepsei, sînt 
supuși unor așa-numite măsuri „de asi
gurare a securității”, care permit poli
ției să prelungească termenul de deten
țiune pentru orice perioadă.

HAVANA. Acad. D. V. Skobelțîn, 
președintele Comitetului pentru pre
miile internaționale Lenin „Pentru 
întărirea păcii între popoare“, care 
se află la Havana, a fost primit la 
16 martie de președintele Cubei, 
Osvaldo Dorticos, și de Râul Roa, 
ministrul Afacerilor Externe al Cubei.

DELHI. Guvernul Indiei nu va permi
te Olandei să folosească porturile și 
aerodromurile indiene pentru transpor
tarea echipamentului militar și a trupelor 
olandeze In Irianul de vest, a declarat 
primul ministru Nehru, răspunzlnd In 
Parlament la o Interpelare.

BAGDAD. — La Bagdad șl Damasc a 
lost dat publicității comunicatul comun 
irakiano-sirian.

In comunicat se arată că cele două 
părți propun statelor arabe crearea unui 
consiliu economic, a unui consiliu supe
rior cultural, a unul comitet militar, pre
cum și a unul organism politic care să 
coordoneze politica externă a statelor 
arabe.

tare 1 N-ați auz.it că aGENERALUL SALAN : Mal tare, băieți, mal 
sunat încetarea focului 7

(Desen de EUGEN TARU)

In momentul In care membrii delega
ției algeriene la tratativele de la Evian 
se îndreptau către cele 3 elicoptere 
pentru a părăsi localitatea și au fă
cut un semn prietenesc către ziariști, foto
grafi și locuitorii orașului prezenfi în a- 
propierea hotelului unde s-au desfășurat 
tratativele, toți cei de față au înțeles 
limpede semnificația gestului. O etapă 
importantă pa calea restabilirii păcii 
pe pămînful algerian a fost, In sfîrșit, 
străbătută. După 7 ani, 4 luni și 17 zile, 
războiul din Algeria ia, In mod practic, 
sfîrșit, prin semnarea acordului între re
prezentanții G.P.R.A. și guvernului francez.

Victoria poporului algerian a fost obți
nută printr-o luptă eroică, prin sacrificiile 
a sule de mii de fii ai săi, luptă spri
jinită de opinia publică progresistă din 
Franța, de țările socialiste și de oamenii

ana
iubitori de pace și progres din lumea 
întreagă. Opinia publică mondială întim- 
pină cu satisfacție această victorie a 
luptei pentru libertate și a forțelor păcii.

In zilele următoare, după proclamarea 
încetării focului, acordurile semnate vor 
fi luate în discuție la Paris de către gu
vern și apoi de către Adunarea Națională 
iar la Tunis de către Guvernul Provizoriu 
al Republicii Algeria. Pe de altă parte 
însă, ultracolon ial ișf ii se pregătesc să
saboteze aplicarea acestor acorduri 
Chiar azi, după informațiile primite la 
Evian, au avut loc noi atentate în Algeria 
iar la Oran bande O.A.S., îmbrăcate în 
uniforme 
mare de 
bine.

militare, au sustras o cantitate 
arme printre care 3.000 cara-

T. VORNICU
18 martie (prin telefon).
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