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Gata pentru a ieși 
pe cîmp

La G.A.S. Halînga, raionul Tr. Se
verin, pregătirile pentru începerea 
însămînțărilor de primăvară au fost 
terminate încă de la începutul lunii 
martie. Parcul de tractoare și mașini 
agricole a fost în întregime revizuit 
și reparat. S-a selecționat întreaga 
cantitate de sămînță.

Avansate sînt și lucrările la gră
dina de legume, precum și în sec
torul pomicol. De cîteva zile, lucră
torii din sectorul pomicol execută 
tăierile la plantațiile tinere, pe o su
prafață de 300 ha.

ALEXANDRU ROATA 
coresp. voluntar

Organizarea temeinică 
a muncii pe șantiere

în aceste 
munca pe 
tierele de 
strucții se 
fășoară într-un
ritm mai intens. 
Acest lucru im
pune să se ia 
temeinice mă

suri de organizare a lucrărilor,
astfel încît fiecare zi de muncă să 
fie cit mai rodnică, ca noile con
strucții să fie terminate la terme
nul prevăzut, cu exigență pentru 
calitatea lucrărilor.

Veștile care ne sosesc la redacție 
arată că pe multe șantiere din re
giunile Banat, Ploiești, Maramureș, 
Galați și altele lucrările de con
strucții se desfășoară în bune 

a măsuri- 
La Reșița,

condiții, ca urmare 
lor eficiente luate, 
de pildă, conducerea șantierului’ 
imediat după primirea documenta
ției, a trecut la studierea ei și a teh
nologiei de execuție, la eșalonarea în 
timp, pe bază de grafice, a lucră
rilor. Punctele de lucru sînt bine or
ganizate, dotate cu utilaje și apro
vizionate cu materialele necesare. 
Echipelor de muncitori li se sta
bilesc sarcini precise cu termene 
de îndeplinire, repartizîndu-le pe 
blocuri în raport cu volumul lu
crărilor. Datorită acestor măsuri și 
a altora, constructorii reșițeni au 
reușit să dea în folosință de la în
ceputul anului și pînă acum toate 
blocurile de locuințe planificate 
pentru această perioadă.

Pe unele șantiere din regiunile 
Hunedoara și Oltenia, orașele 
Constanța și Suceava, lucrările se 
desfășoară într-un ritm lent. La 
Deva, bunăoară, conducerea șantie
rului nr. 1 a stabilit pentru acest 
an un șir de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. î)ih păcate, însă, nu se 
urmărește aplicarea lor. Aici nu 
sînt asigurate cantități suficiente de 
nisip, material lemnos și alte 
materiale. Echipele lucrează „pe 
apucate“, nu știu ce au de executat 
zilnic și chiar săptămînal. De ase
menea, graficul de execuție nu este 
cunoscut de constructori, pentru ca 
ei să-și poată organiza mai bine 
munca, în funcție de termenele sta
bilite. Toate acestea au făcut Ca o 
serie de lucrări să fie mult rămase 
în urmă.

Pentru ca munca să decurgă în 
cele mai bune condiții, este necesar 
ca sfaturile populare regionale și 
orășenești, precum și conducerile 
trusturilor de construcții, să urmă
rească dacă proiectele de organizare 
atît pe ansamblul trustului, cît și 
pe fiecare șantier în parte, sînt ju
dicios întocmite și aplicate în prac
tică. De la început trebuie să 
se asigure o eșalonare rațională a 
lucrărilor, potrivit necesităților, rit
mului și succesiunii lucrărilor, do
cumentația tehnică, aprovizionarea 
cu materiale și folosirea lor cu 
grijă.

Experiența a dovedit că activita
tea constructorilor este tot mai
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rodnică, dacă munca este bine îm
părțită în brigăzi și echipe și dacă 
acestora li se asigură un front larg 
de lucru ; cu multă atenție trebuie 
sa se ocupe conducerile întreprinde
rilor de construcții de constituirea 
brigăzilor și echipelor pentru lucră
rile de bază — săpători, zidari, be- 
toniști, finisori.

în ultimii ani s-a acumulat o bo
gată experiență în introducerea 
și folosirea metodelor industriale 
de construcție, a prefabricatelor. 
Este necesar ca pe fiecare șantier 
să se meargă cu mai multă perseve
rență pe această cale, în scopul gră
birii ritmului lucrărilor și îmbună
tățirii calității lor. Tot ce este nou 
și valoros în tehnica construcțiilor 
trebuie larg extins, prin grija orga
nelor economice centrale, a organi
zațiilor de partid, a sfaturilor popu
lare. Cit privește utilajele, acestea 
să fie reparate la timp, pentru ca 
să funcționeze din plin, iar acolo 
unde condițiile permit, să se intro
ducă mai larg mica mecanizare — 
domeniu în care anul trecut s-a 
făcut prea puțin.

Organizînd tot mai bine lucrările, 
aplicînd metodele înaintate de mun
că, fiecare colectiv de șantier să-și 
facă un titlu de cinste din a res
pecta cu strictețe graficul de exe
cuție, din a gospodări tot mai bine 
materialele și a ridica nivelul cali
tativ al construcțiilor.

Metode avansate de lucru
DEVA (coresp. „Scînteii“). — în 

vederea sporirii producției de mi
nereu de fier de calitate superioară, 
la mina Teliuc, în unele abataje cu 
condiții mai bune de zăcămînt, au 
fost introduse screpere și mașini de 
încărcat cu cupă și siloz pentru me
canizarea încărcării și transportului 
minereului. La exploatarea în ca
rieră, prin folosirea pușcării în masă 
a minereului, prin utilizarea freze
lor moderne, orizontale și verticale, 
și prin introducerea excavatoarelor 
și a transportului auto, s-a 
ca lucrările de perforare, 
și transport să se execute 
mecanizat.

Datorită acestor măsuri, 
vitatea muncii a sporit simțitor.

producti-

CREȘTE MECANIZAREA 
EXPLOATĂRILE DE PĂDURE

SUCEAVA (coresp. „Scînteii”). 
Zilele^ acestea, muncitorii din ex
ploatările de pădure Cîmpulung 
Moldovenesc și Vatra Dornei, regi
unea Suceava, au primit 10 noi fie
răstraie „Drujba". De la începutul 
anului și pînă acum muncitorii fo
restieri din această regiune au pri
mit 56 noi fierăstraie mecanice.

Cu fiecare an, crește gradul de 
mecanizare a lucrărilor din exploa
tările forestiere. Indicele de me
canizare la operația de doborît-sec- 
ționat, realizat în primele luni ale 
acestui an, este cu 12,7 la sută mai 
mare decît cel realizat în cursul a- 
nului trecut.

In hala de montaj a Uzinelor de tractoare din Brașov.

La întreținerea culturilor
VEDEA (coresp. „Scînteii”).— Co

lectiviștii din Tătulești, raionul Ve
dea, regiunea Argeș, lucrează în a- 
ceste zile la întreținerea culturilor, 
împreună cu agronomul gospodă
riei, ei controlează fiecare cultură 
în parte, iar acolo unde apa pre
zintă pericol de băltire se întreprind 
măsurile necesare.

La semănăturile de grîu și seca
ră, cît și pe ogoarele unde vor cul
tiva legume pe zeci de ha, colecti
viștii au amenajat șanțuri de scurge
re a apei.

Teatru! „Lucia Sfurdza 
Bulandra" în turneu la Cluj
Cu începere de marți 11 martie, Tea

trul . „Lucia Sturdza . Bulandra" . va susține 
o serie de spectacole la Cluj. Artiștii 
vor prezenta piesele „Passacaglia" de T. 
Popovici, „Al patrulea" de K. Simonov, 
„Cum vă place" de W. Shakespeare, 
„Copiii Soarelui" de M. Gorki, „Moartea 
unui comis-voia/or” de A. Miller, „Take, 
lanke și Cadîr" de V. I. Popa.

ÎNCEPE 
SEZONUL 

DE CANOTAI

Policlinici noi

Intr*oDistribuirea laptelui la domici
liu cu ajutorul motofurgonetelor 
intr-unui din cartierele Capitalei. 

(Foto : R. Costin)

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). 
Odată cu construirea unor noi 
biective industriale și blocuri 
locuințe în orașele și satele Olteniei 
se ridică și noi unități social-cul- 
turale. In curînd se vor da în folo
sință trei policlinici la centrele ra
ioanelor Balș, Vînju Mare și Oltețu. 
Fiecare policlinică are cîte 9 servi
cii de specialitate și laboratoare 
pentru analize. La noile construcții 
se execută ultimele lucrări de fini
saj și se montează de zor mobilie
rul și aparatele medicale.

In ultimii 3 ani, în regiunea Ol
tenia s-au-dat în-folosință 3 poli
clinici, a crescut mult numărul me
dicilor, și al personalului mediu sa
nitar.

o-
de

In Parcul Libertă
ții din Capitală lu
crările de amenajare 
a lacului pentru a- 
notimpul de primă
vară au fost termi
nate de curînd. De
barcaderul, de ase
menea, reamenajat, 
a fost înzestrat cu 
40 de bărci noi. Ieri 
dimineață, în ciuda 
timpului destul de 
rece, numeroși vizi
tatori au ținut să 
facă o plimbare pe 
oglinda lucie a la
cului.

Herăstrăul a fost 
umplut și el cu apă 
pînă la cota nor
mală. In curînd, va 
începe și aici sezo
nul de canotaj.

Primele cantităfi
'CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 

— Gospodăria de stat din comuna 
Ovidiu își dezvoltă cu fiecare an 
sectorul legumicol. Pentru a contri
bui la aprovizionarea populației cu 
legume și zarzavaturi proaspete, a- 
nul acesta gospodăria cultivă legu
me și zarzavaturi pe o suprafață de 
325 ha, din care 35 ha legume tim-

---------- : --- ---------

Activitate culturală 
in vederea consolidării 

G. A. C.

Fabrica de pîine din Salonta
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — In 

orașul Salonta a fost dată ieri în 
exploatare o nouă fabrică de- pîine. 
Fabrica are o capacitate zilnică de 
10 tone pîine, fiind dotată cu uti
laj modern construit în țara noastră.

T1RGOVIȘTE (coresp. „Scînteii“).— 
In aceste zile la căminele culturale’ 
din satele raionului Tîrgoviște au loc 
numeroase manifestări cultural-artis- 
lice în sprijinul întăririi economice și 
organizatorice a gospodăriilor co
lective. La biblioteca din comuna 
Dobra s-au organizat convorbiri pe 
tema : „Cum se pot obține 3.000 litri 
lapte de la fiecare vacă furajată", iar 
la căminele culturale din Băleni Ro- 
mîni, Nucet și Bucșani convorbiri pe 
tema : „5.000 kg porumb boabe la ha 
pe terenurile neirigate". Lazăr Cons
tantin, președintele G.A.C, din Băleni 
Romîni, a vorbit la stația de radio
amplificare din comuna Bucșani des
pre experiența gospodăriei lor în or

ganizarea muncii și 
obținerea unor pro
ducții 
getale

sporite, ve- 
Și animale.

de legume livrate
purii. De curînd, aici a început re
coltatul. Zilnic se trimit pe piață 
cantități însemnate de legume și 
zarzavaturi. Pînă acum s-au recol
tat 3500 kg salată, 10.000 legături 
ceapă verde, 9.000 kg spanac etc.

Peste puțin timp, gospodăria va 
recolta și alte legume timpurii — 
ridichi de lună, ardei, castraveți etc.

WALTER ULBRICHT, prim- 
secietar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., 
a prezentat, la 25 martie, 
la ședința Consiliului Na
țional al Frontului Națio
nal al Germaniei Demo
crate documentul ,,Sarcina 
istorică a Republicii De
mocrate Germane și viito
rul Germaniei". (Amănunte 
în pag. IV-a).

LUPTELE TRUPELOR 
FRANCEZE cu bandele 
O.A.S. se intensifică în Al
geria. (Amănunte în pag. 
IV-a).

ÎN ECUADOR a îndeput 
o puternică campanie na
țională împotriva inten
ției oligarhiei reacționare 
de a readuce în țară pe 
fostul dictator al Ecuado-

rului, Velasco Ibarra, în 
scopul participării aces
tuia la viitoarele alegeri 
parlamentare. După cum 
se știe, Ibarra a fost alun
gat de la putere în cursul 
lunii noiembrie a ■ anului 
trecut în urma unor pu
ternice mișcări populare.

ATENA. Știrea cd In 
insula Creta se constru
iește o bază de rachete a 
N.A.T.O. a stîrnit neliniște 
și indignare în rîndul opi
niei publice din Grecia.

PARTIDUL MUNCII DIN 
GUATEMALA a adresat 
poporului guatemalez a- 
pelul de a intensifica 
lupta revoluționară pen
tru răsturnarea guvernului 
lui Ydigoras Fuentes.

-In sprijinul tinerelor
gospodării colective

„Pentru cel mai frumos cartier'
TG. MUREȘ (coresp. 

„Scînteii”). — Recent, 
reprezentanții cetățeni
lor din circumscripțiile 
electorale 5, 11 și 12 ale 
orașului Tg. Mureș, din 
cartierul nou, dintre 
străzile Grivița Roșie și 
Gheorghe Doja, au or
ganizat o consfătuire. 
Cu acest prilej s-a ară
tat că în cursul anului 
trecut cetățenii acestor 
circumscripții sub în-

v Mecmsaratoais sfatmesc și ajjaata
j S.M.T. Inotești deservește anul 
ij acesta 29 gospodării colective, 
; față de cele 12 de acum un an. 

Recoltele obținute de-gospodăriile 
■ mai vechi, unde au lucrat meca- 
/ nizatorii noștri, au fost bune. In 

medie s-au obținut 2.100 kg grîu, 
' 2.900 kg porumb boabe, 28.000 kg 

sfeclă de zahăr etc. Aceasta a 
contribuit, pe de o parte, la creș
terea puterii economice a gospo
dăriilor pe care le deservim, iar 
pe de altă parte, la mărirea va- 

; lorii zilei-muncă a colectiviștilor. 
‘ Pentru campania din această 

primăvară întreg parcul de trac- 
' toare și mașini agricole a fost 

reparat din timp. Mecanizatorii 
au urmat un curs de ridicare a 

' calificării profesionale. 
Lărgirea sectorului 

' din raza de activitate 
Inotești a pus în fața 
sarcini noi. Trebuie ca

j agricole de primăvară să fie fă- 
; cute la timp și la un nivel agro- 
* ; tehnic ridicat.

Intr-o adunare cu toți meca- 
' nizatorii, i-am informat asupra 
I sarcinilor ce le revin. Apoi, con- 
; ducerea stațiunii, împreună cu 
! biroul organizației de partid, a 
' stabilit nominal pe mecanizatorii 
j și șefii de brigadă care vor de- 

; servi gospodăriile tinere. După ce 
1 au transportat tot utilajul la lo- 
! cui de muncă, șefii de brigadă de 
1 la S.M.T. au.fost îndrumați să 
) participe la ședințele de lucru ale 

consiliilor de conducere, la adu- 
j nările generale. Aceasta le-a dat

posibilitatea să cunoască sarcinile 
cuprinse în planurile ‘de produc
ție ale gospodăriilor, problemele 
care frămîntă pe colectiviști, să 
ajute consiliile de conducere la 
organizarea muncii, la repartiza
rea terenului pe culturi, procu
rarea semințelor etc.

Am ajutat, de asemenea, gos
podăriile tinere și la amplasarea 
construcțiilor. Alexandru Pînciu- 
lescu, tehnicianul constructor al 
S.M.T.-ului, a executat pînă a- 
cum asemenea lucrări în zece 
gospodării. Alți tehnicieni ai sta-* 
țiunii fac recomandări pentru-,o 
cît mai judicioasă repartizare a 
culturilor.

De o atenție deosebită se» va 
bucura cultura porumbului 5,(000. 
Gospodăriile colective din h-aza 
noastră și-au propus să cultive 
1.500 ha cu porumb de pe clare 
să obțină o producție de 5.000) kg 
boabe la hectar. Terenul a (fost 
arat încă în toamnă. Pe unele' su
prafețe, mecanizatorii au și exe
cutat lucrările de întreținere.

Organizația de partid și. con
ducerea stațiunii se vor îngriji 
ca toate lucrările agricole, atît 
în gospodăriile colective noi, cît 
și în cele vechi să se facă la un 
înalt nivel agrotehnic pentru 
se obține recolte mari.

CONSTANTIN RÎPA, 
director

CAROL LARGER, 
organizator de partid 

S.M.T. Inoteștî, raionul Mizii

■

să fiu ?". Intr-adevăr, această în
trebare și-o pune aproape fiecare elev 
din clasa Vll-a, care peste două luni 
va termina cursurile elementare. Ce 
meserie li se potrivește, pe care să și-o 
aleagă ? La adunare au fost invitafi 
cîțiva muncitori, profesori, ingineri 
(Fotografia din dreapta sus). Elena 
Megheri, opticiană, și Aurel Ghe-' 
rasim, strungar de la I.O.R., Stela A- 
chimov, muncitoare la o întreprindere 
de tricotaje, inginerul Dan Vasiliu, 
Ruxandra Bejan, merceolog, profe
soară la o școală profesională, au 
vorbit despre frumusefea profesiilor 
lor, despre condițiile bune create 
de partid tineretului muncitor pen
tru studiu, despre posibilitățile pe 
care le are fiecare dintre viitorii absol
venți ai claselor a Vll-a să-și aleagă, 
meseria pe care o îndrăgește, care 
corespunde cel mai bine aptitudinilor 
sale. Concluzia : orice meserie este 
frumoasă dacă o iubești, dacă te pre
gătești temeinic pentru ea, dacă stu
diezi cu rîvnă. Pionierii au ascultat cu 
atenție cuvintele oaspeților ; la ple
care le-au mulțumit, le-au oferit flori 
și au promis că-i vor vizita și la locu
rile de muncă.

Numeroși elevi din școlile raionului 
„Grivifa Roșie" își dedică o parte a 
timpului liber activității culfural-artis- 
tice, fac parte din coruri și echipe de 
dansuri, cîntă la diferite instrumente, 
pregătesc spectacole de teatru, recitări. 
Cele mai bune echipe artistice ale ele
vilor din acest raion s-au întîlnit ieri 
la casa de cultură a tineretului, înfr-un 
spectacol festiv. Echipa de dansuri a 
Școlii medii nr. 4 a prezentat, printre 
altele, un dans de pe Tîrnave (Foto
grafia din dreapta jos).

în zilele vadanfei, elevi din diferite 
coifuri ale țării vin să viziteze șantiere 
de consfrucfii și diferite întreprinderi 
industriale, muzee și obiective turistice 
din Capitală. Ieri au fost oaspeții Bucu- 
reșfiului elevi de la o școală medie 
din Odorhei și de la Școala medie 
nr. 2 din Buzău, de la școlile elemen
tare din Drăgășani, Buzău, Roși
ori. l-am ................... .. '
bucureșfeni, 
plicațiile ghizilor în 
de istorie a partidului, la Muzeul de 
istorie naturală „Gr. Anfipa", la specta
colele Teatrului pentru copii și tineret.

A fost una din zilele de vacanță, 
bogate în activități instructive, re
creative pentru școlari.

FLORICA DINULESCU

să plece. Le place să 
mai fost în excursii și 
Povestesc cu mîndrie 
tele lor la învățătură.
II, numai 9 și 10. lată și un grup de 
excursioniști de la Școala medie nr. 
8 „Emil Racovifă". (Fotografia din 
stingă). însoțiți de profesori și instruc
tori de pionieri, copiii au vizitat mu
zeul Doffana, au cercetat cu interes 
documentele și exponatele care amin
tesc fapte glorioase din trecutul de 
luptă al partidului.

Nici pentru elevii 
București, ziua de 
puțin interesantă. La 
tineretului din raionul „Tudor Vladimi- 
rescu" pionierii din clasele a Vll-a ale 
școlilor din raion au organizat o 
adunare tematică intitulată :

călătorească, au 
în alte vacanfe. 
despre rezulta
și pe trimestrul

Actuala vacanță a elevilor nu-și în
dreptățește încă denumirea de „va
canță de primăvară“.

întocmai ca în miezul iernii, școlarii 
din Brașov s-au întrecut ieri la schi și 
săniuțe, pe Valea Răgădăului, unde e 
zăpadă din belșug.

Cu fot frigul însă, excursiile sînf în 
toi. Duminică dimineața, aproape 1000 
de pionieri din școlile raionului „23 
August“ au umplut cu voioșia lor pe
roanele Gării de Nord. Echipați de 
drumeție, pionierii au pornit cu un tren 
special spre Cîmpina și Telega. Să fa
cem cunoștință cu cîțiva dintre excursio
niști : Cristian Pavel și Bifin Romică 
din clasa IV-a C., Mercaș Mariana și 
Mitrea Ana din clasa Vll-a B. de la 
Școala de 8 ani nr. 55. Și-au ocupat 
locurile în vagon și sînt nerăbdători

lucrări de amena
it aleilor dintre

drumarea organizației Uzat
jare 
blocuri, au semănat iar-

de bază din cartier, 
sprijiniți de comitetele 
de cetățeni, comisiile de bă etc. 
femei și comitetele de 
blocuri, au efectuat prin 
acțiuni patriotice lu
crări de înfrumusețare 
a străzilor în valoare 
de aproape 30.000 lei. 
Ei au săpat o su
prafață de 4.555 mp, au 
sădit flori și arbuști 
ornamentali pe o supra
față de 520 mp, aurea-

Participanții la con
sfătuire au hotărît ca 
în cursul acestui an să 
continue lucrările de 
înfrumusețare a cartie
rului și străzilor. Ei au 
lansat o chemare către 
toți cetățenii orașului 
sub lozinca „Pentru cel 
mai frumos cartier”.

rămași acasă, în 
ieri n-a fost mai 
casa de cultură a

„Scînteii“). 
muncă extinse

„Laminorul“
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Laminarea 
la foleranje negative
BRĂILA (coresp. 

Printre metodele de 
în acest an la uzina 
din Brăila se numără și laminarea 
la toleranțe negative. Aplicarea și 
extinderea acestei metode s-a făcut 
în urma unui studiu amănunțit al 
planului de producție. De la începu
tul anului, prin laminarea la tole
ranțe negative s-au economisit peste 
145 tone de metal.

Prin modernizarea 
mașinilor

SATU MARE (coresp. „Scînteii“). 
Uzina „Unio' din Satu Mare este 
înzestrată an de an cu tot mai 
multe mașini moderne. Odată cu a- 
ceasta, colectivul întreprinderii a- 
cordă multă atenție moderniză
rii mașinilor aflate în exploatare. De 
curînd a luat ființă aici o grupă de 
modernizare din care fac parte ingi
neri, țphnicieni și muncitori fruntași. 
Ca urmare a propunerilor făcute de 
către grupa de modernizare, de la 
începutul acestui an au fost îmbună
tățite caracteristicile de funcționare 
a peste 30 de mașini și utilaje.

din Drăgășani, Buzău, T 
întîlnit, alături de elevi 

urmărind cu atenție ex- 
sălile Muzeului

socialist 
a S.M.T. 
noastră 

lucrările

a

împărtășim experiența noastră
ani 
bo-

;

tarlalelor, 
zarea lor 
Pe baza experienței 
noastre am făcut pro
puneri concrete pen
tru întocmirea proiec
tului planului de pro
ducție.

Cu multă grijă s-a 
făcut organizarea bri
găzilor și echipelor, 
apoi alegerea brigadi
erilor și a șefilor de 
echipă, in aceste func
ții au fost puși cei mai 
harnici și pricepuți co
lectiviști.

O problemă care a 
stat în centrul atenți
ei noastre, încă din 
primele zile, a fost e- 
vidența contabilă. Pen
tru ca aceasta să fie 
bine ținută am trimis 
la Tinoasa pe Karoly 
Kocsis, contabilul gos
podăriei noastre, care

la repar ți
pe culturi.

Gospodăria noastră
> fiind de. mulți 
i înființată are o 
1 gală experiență în or- 

g avizarea muncii. Noi
j am terminat de mult 

reparațiile utilajului a- 
gricol, am pregătit să- 

j mînța etc. Tocmai de 
aceea ne-am angajat să

1 împărtășim din expe-
j riența noastră gospo

dăriei colective „Pro
gresul" din Tinoasa, 

' înființată în acest an
I și de care ne despart

doar 5 km.
După inaugurarea 

gospodăriei am plecat 
pentru cîteva zile la 
Tinoasa. împreună cu 

1 membrii consiliului de
; conducere am întoc

mit un plan de acțiu
ne pe cîteva 

' Am mers apoi la cîmp,
unde împreună cu spe- .wuollc, tlu#

i cialiști de la sfatul va lucra acolo pînă
L popular raional, s-a ce contabilul acestei

trecut la măsurarea gospodării își va însu-

și cunoștințele nece
sare. Brigadierii tre
buie să se deprindă să 
lucreze cu carnetul de 
brigadier, cu normati
vele. Pentru aceasta, 
doi dintre brigadierii 
noștri vor sta mai mul
tă vreme la Tin-oasa, 
timp în care au sar
cina să învețe pe. bri
gadierii de acoloț cum 
să organizeze mun
ca și cum să țină evl- 

Va sta mai 
zile acolo și

zile.

dența. 
multe
Iosif Bidiga, tehnicia
nul 
vom 
gospodărie 
în unele campanii, cu 
mijloace de transport 
și cu unele mașini 
agricole.

agronom. Noi 
sprijini tlnăra 

colectivă,

ENDRE TURÖCZY 
președintele

G.A.C. „8 Martie" 
Tg. Secuiesc I
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timpul potrivitSemănatul la

optimă de plante la hectarDensitate

Institutul

aplicate culturii porumbului,

un bun premergător pentru culturi
le de grîu de toamnă. Cele mai bune 
rezultate se obțin cu acest hibrid 
în cîmpia din vestul țării, în cîmpia 

și în partea de sud a Mol-

La Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști s-a ară
tat că gospodăriile de stat și colective au toate condițiile 
pentru ca, aplicînd o agrotehnică înaintată să obțină pe 
suprafețe tot mai mari o producție de porumb boabe de 
peste 5.000 kg la hectar, pe terenuri neirîgaté. Avînd în 
vedere realizările deosebite ale gospodăriilor fruntașe și 
bogata experiență acumulată de lucrătorii din agricul
tură, această sarcină trasată de partid este pe deplin 
realizabilă. Pentru obținerea acestei producții este nece
sar însă ca toate lucrările să fie făcute la un înalt nivel 
agrotehnic.
să fie gata: terenul pregătit, fertilizat, sămînța asigurată,

din zona 
și aplicarea

București so vor realiza 
circa 40.000 plante la hec
tar. Pe terenurile arate a- 
dînc și bine îngrășate, 
precum șl pe cele situate 
in lunca Dunării, unde plan
tele de porumb se pot a- 
proviziona cu apă și din 
pînza freatică, densitatea 
poate f-i sporită pînă la 
45.000—50.000 plante la 
hectar.

Pe toate tipurile de sol 
cu fertilitate naturală ridi
cată din regiunile Banat 
și Crișana se va realiza 
la hibrizii tardivi o densi
tate de circa 45.000—50.000 
plante la hectar, iar la cei 
precoci se poate depăși 
densitatea de 50.000 plante 
la hectar.

în Transilvania și Mol
dova, unde sînt raionați 
hibrizi precoci caracteri
zați printr-o vigurozitate 
mai redusă, trebuie să se 
realizeze, pe terenurile fer
tile și pe cele înqrășate, 
o densitate de 50.000 plan
te recoltabile. Numai pe 
terenurile neîngrășate și 
mai sărctae se va reduce 
densitatea la 40.000 plante 
la hectar.

ia G.A.C. Miloșești, raionul Slobozia 
s-a obținut pe suprafața de 550 ha 
o producție medie de 5.227 kg la ha.

Pe scurt vom prezenta cîțiva din
tre hibrizii dubli cei mai valoroși, 
indicînd și zona unde se recomandă 
a fi cultivați.

— H. D. 311 — este un hibrid se- 
mitardiv, care a dat bune rezultate 
la Fundulea (5678 kg la ha în medie, 
în ultimii 4 ani). Cele mai bune re
zultate se obțin cu acest hibrid în 
cîmpia Dunării.

— H. D. 409 este un hibrid tardiv 
care se recomandă a fi cultivat în 
terenurile bine aprovizionate cu apă 
din cîmpia din vestul țării și în cîm
pia Dunării. De asemenea, dă cele 
mai bune rezultate în cultură iri
gată.

— H. D. 313 este un hibrid tardiv, 
care a fost studiat în anii 1960 și 
1961. Este recomandat pentru cîm
pia din vestul și sud-estul țării în 
terenurile cu apa freatică situată 
aproape de suprafață sau în cultură 
irigată.

— H. D. 206 este un hibrid pre
coce, foarte rezistent la secetă, care 
la o densitate de cel puțin 40.000 
plante la ha dă producții mari fiind

zilor cultivați, fertilitatea 
naturală a solului, condi
țiile climatice 
respectivă 
măsurilor agrotehnice, ca 
arături adinei, îngrășă
minte etc.

Pentru a stabili densita
tea optimă a hibrizilor du
bli de porumb, 
de cercetări agricole a 
organizat diferite expe
riențe. Iată cîteva rezulta
te care demonstrează im
portanța densității plante
lor la hectar. La Fundulea, 
de pildă, pe sol cernoziom 
cu fertilitate naturală ri
dicată s-a obținut la den
sitatea cu 20.000 plante 
la ha — 4.300 kg porumb 
boabe, iar la densitatea 
cu 40.000 plante — 5.600 
kg porumb boabe la hec
tar. In Banat, la stațiunea 
experimentală Ceala 
obținut la densitatea 
20.000 plante — 4.200

Hibrizii dubli de porumb sînt su
periori soiurilor și populațiilor lo
cale de porumb întrucît au o^mare 
capacitate de producție. Rădăcinile 
hibrizilor dubli de porumb sînt foar
te bine dezvoltate, ele explorează 
un volum mare de sol din care ex
trag apa și substanțele hrănitoare, 
care sînt prelucrate cu ajutorul a- 
paratului foliar foarte viguros și pu
ternic. Știuleții hibrizilor dubli sînt 
mari, bine acoperiți cu boabe, ceea 
ce se oglindește în producțiile ridi
cate ce se obțin. Hibrizii dubli sînt 
înzestrați cu o mare rezistență la 
atacul bolilor și dăunătorilor, rezis
tență la secetă și șiștăvire și au o 
mare uniformitate.

Pentru stabilirea celor mai va
loroși hibrizi dubli de porumb pen
tru diferitele zone de cultură din 
țara noastră, în ultimii 5 ani, în 
cadrul stațiunilor experimentale ale 
Institutului de cercetări agricole, a 
centrelor Comisiei de Stat pentru 
încercarea soiurilor s-au executat 
numeroase experiențe. în prezent 
s-au delimitat zonele de cultură pen
tru fiecare hibrid dublu. Repartiza
rea acestora s-a făcut ținîndu-se 
seama de rezultatele obținute în 
anii precedenți.

Hibrizii recomandați în producție 
pentru anul 1962, au fost supuși unor 
verificări minuțioase. Cultivați în 
cadrul complexului de măsuri agro
tehnice recomandat, ei pot asigura 
obținerea de producții de cel puțin 
5.000 kg boabe la hectar în cultură 
neirigată.

Pentru a ilustra cele de mai sus, 
este suficient să arătăm numai cîte
va date obținute în producție prin 
cultivarea hibrizilor dubli. La G.A.S. 
Dîlga, raionul Lehliu s-au recoltat 
peste 5.0Ô0 kg boabe la ha de pe o 
suprafață de peste 1000 de hectare,

din prisosul de apă și a favoriza astfel în
călzirea terenului. Pe solurile din regiunile 
secetoase, grosimea stratului afinat va fi mai 
mică dar nu mai puțin de 8—10 cm.

Numărul lucrărilor ce se fac pînă la semă
nat depinde de gradul de îmburuienire al te
renului, precum și de condițiile de climă din 
primăvară. In anii cînd se desprimăvărează 
mai devreme, perioada dintre grăpat și se
mănat se mărește. în acest caz va fi nevoie 
pînă la semănat să se facă două lucrări cu 
grapa cu discuri. Cînd se desprimăvărează 
tîrziu, perioada dintre grăpat și semănat se 
scurtează iar în acest caz nu se face decît o 
lucrare cu grapa cu discuri în preziua sau 
ziua semănatului.

Ultima lucrare cu grapa cu discuri în agre
gat cu grapa cu colți reglabili se va face 
în preziua semănatului sau chiar în aceeași 
zi cu semănatul, la adîncimea de îngropare 
a semințelor de porumb. Această lucrare este 
de o mare importanță practică deoarece dis
truge toate buruienile care au răsărit sau 
sînt în curs de răsărire. Intr-uri teren curat 
de buruieni, semințele de porumb vor încolți 
și vor răsări mai bine, fapt care va permite 
să se folosească cu efect sapa rotativă.

La baza experimentală Fundulea, pe cer
noziomul levigat de tip sudic, producțiile 
cele mai mari —• 7.467 kg porumb boabe la 
hectar — s-au realizat cînd s-a grăpat la 
desprimăvărare iar apoi s-a lucrat cu grapa 
cu discuri în agregat cu grapa cu colți re
glabili în aceeași zi cu semănatul. Sporul de 
producție realizat față de parcela care s-a 
lucrat numai cu grapa au colți reglabili a 
fost de 423 kg boabe la hectar. La stațiunea 
experimentală Șimnic-Cralova, pe solul brun 
roșcat de pădure s-a obținut producția cea 
mai mare — de 5.617 kg— cînd s-a grăpat la 
desprimăvărare, iar apoi s-a lucrat cu dis- 
cruitorul la semănat.

5000Kg
PORUMB BOABE 

Se -)sot

Aplicînd în mod diferențiat lucrările 
de semănat ți îngrijirea culturilor, res- 
pecfîndu-se cu strictețe timpul optim 
de executare a acestora se va asigura 
obținerea unei producții de peste 5.000 
kg porumb boabe la hectar pe supra- 
lefe din ce tn ce mai mari.

Fiecare plantă de 
Cultură are anu- 
mite cerințe biolo- [ fT
gice față de epoca K t șo
de semănat. Pentru Sffifț, I
a stabili epoca op- «
timă de semănat j®.’ 'N
s-au executat nu- /fț?» 
meroase experien- ZiîH. » ț
țe. Rezultatele ob- M 
ținute arată că ori- 
ce însămînțare V® I w Ay * -
înainte sau după \1 B H
epoca optimă duce \\ | // » ț
întotdeauna la scă- 

derea producției cu \ÇT \\ I!
500—1.500 kg po- V f W
rumb boabe la / \
hectar.

Semănatul prea 
devreme nu este indicat, deoarece temperatura 
solului fiind scăzută sub 6—7° C răsăritul plan
telor are loc după o perioadă lungă, uneori 
de 18—21 zile. în această perioadă, dacă 
timpul este rece și ploios, un mare număr de 
semințe putrezesc „clocesc“, ceea ce duce la 
obținerea unui lan neuniform răsărit și cu 
multe goluri. Producții scăzute de porumb se 
obțin și în cazul cînd se întîrzie semănatul, 

în special în zonele de 
....... stepă, primăverile fiind de 

obicei secetoase, pămîntul 
din stratul de 8—10 cm a- 
dică la adîncimea la care 
îngropăm semințele, se 
usucă foarte repede. Exe- 
cutînd semănatul cu întîr- 
ziere, obținem un lan de 
porumb neuniform, cu mul
te goluri deoarece multe 
semințe nu răsar.

Intîrzierea semănatului

după epoca optimă are însă și alte neajunsuri, în 
special pentru hibrizii din grupa celor tardivi, 
fiindcă fazele critice din viața porumbului (în
floritul și formarea bobului) au loc în acest 
caz tocmai în perioada secetoasă din lunile 
august și septembrie.

Care este epoca optimă de semănat ? Pe baza 
multor experiențe s-a ajuns,la concluzia că în 
sudul și vestul țării epoca optimă este cu
prinsă între 1—15 aprilie, iar în Moldova și 
Transilvania între 15—30 aprilie. După 1 mai 
se mai poate semăna porumbul numai în zo
nele premuntoase unde se cultivă soiuri și hi
brizi dubli din grupa celor precoci. Aceste 
date calendaristice sînt numai orientative.- Fac
torul de bază rămîne însă temperatura solului : 
Semănatul porumbului ie va începe cînd tem
peratura solului la adîncimea de îngropare a 
semințelor a ajuns la 8—10 grade ți se men
ține timp de mal muiie zile. Tehnicienii și agro
nomii din gospodăriile agricole de stat și co
lective trebuie să urmărească mersul tempera
turii solului pentru a preciza începerea însă- 
mînțării porumbului în funcție de condițiile 
concrete ale raionului sau comunei respective.

Gospodăriile agricole de stat și S.M.T.-urile 
•să-și organizeze astfel munca îneît campania 
de semănat la porumb să nu dureze mai mult 
de 7—10 zile.

Adîncimea de semănat este un factor care 
nu trebuie neglijat. Adîncimea la care să se 
semene trebuie stabilită în ziua semănatului.
5- au făcut experiențe care arată că pe solurile 
ușoare de tipul cernoziomurilor porumbul tre
buie semănat în general la 8—10 cm adîncime, 
iar pe solurile mai grele cum sînt lăcoviștile, 
podzolurile etc. adîncimea optimă este de
6— 7 cm.

Obținerea unor recolte mari de po
rumb esfe hofărîtă în mare măsură de 
executarea lucrărilor de îngrijire la 
timp ți de bună calitafe. Prima lucrare 
de îngrijire esfe grăpatul la 4—5 zile 
după semănat. Scopul acesteia este de 
a distruge buruienile în curs de răsă
rire ți de a sfărîma scoarța ce se for
mează după semănat la suprafața pă- 
mînfului. După grăpat se recomandă ca 
prima prațilă cu sapa rotativă să se 
execute cînd plantele de porumb ți-au 
format 4—5 frunze iar buruienile sînt 
în curs de răsărire. înfîrziind cu a- 
ceasfă lucrare, buruienile se înrădăci
nează bine ți nu mai pot fi smulse din

S. Lucrările care
se aplică în pri- 

y măvară arăturilor
/ făcute în foam-

z rv' diferă în func-
jLi-oattl ți® de natura

S01U1Ui' de condi‘ țiile de climă, de 
©poca la care a 

IMwKW fost făcută arătu-
/TA ra ăe bază, deH gradul de îmbu-

Oricare ar fi 
condițiile în care 
au f°st făcute a- 

■ v fi fiii ! râturile adinei, lu-
1 " ctarea care se e-

xecută în primăvară aproape pe toate tipurile 
de sol ©sie grăpatul terenului. Această lu
crare se face atunci cînd coamele brazdelor 
încep „să înflorească" iar colții grapei nu 
se încarcă de pămînt. Ea trebuie executată 
într-un timp scurt deoarece apa din sol pro
venită din ploile de toamnă și din topirea 
zăpezii se pierde prin evaporare. S-a con
statat că în primăverile secetoase și cu 
vîniuri, terenul negrăpat pierde în fiecare zi 
peste 2—3 vagoane de apă pe fiecare hec
tar. Grăpatul se execută cu grapa cu 
colți reglabili, cu 6 sau 4 cîmpuri, perpendi
cular pe direcția brazdelor. In felul acesta, 
s© distruge crusta și se umplu unele deni
velări provenite de la arat.

Adîncimea la care se lucrează este în func
ție de tipul de sol, gradul de tasare a arătu
rii și cantitatea de precipitații căzută în pri
măvară. Astfel, pe solurile din regiunile ume
de și reci de tipul podzolului se va face o 
afînare mai puternică, de asemenea și pe 
cele îndesate, cu scopul de a elimina o parte

Dunării 
dovei.

— H. 
täte în _ 
Banat, sudul regiunii Cluj precum 
și în regiunile Ploiești și Galați. 
Este un hibrid dublu creat în țara 
noastră, precoce, fiind un bun pre
mergător pentru cultura griului de 
toamnă. Este necesar să i se asi
gure o densitate de minimum 40.000 
plante la hectar.

în zonele mai nordice, au dat 
bune rezultate hibrizii cu o perioadă 
de vegetație mai scurtă cum sînt : 
H. D. 101, H. D. 102, H. D. 107 ș. a.

în prezent, eforturile cercetători
lor sînt îndreptate spre obținerea 
de hibrizi dubli autohtoni creați pe 
bază de androsterilitate și restau
rarea fertilității polenului, ceea ce 
va permite să se renunțe la lucra
rea costisitoare de castrare, reali- 
zîndu-se economii însemnate și o 
sămînță cu însușiri biologice mai 
valoroase.

Densitatea sau numărul 
de plante ce trebuie să-l 
cultivăm pe un hectar 
constituie un factor hotărî- 
tor în obținerea unei re
colte mari de porumb. La 
Consfătuirea pe țară a ță
ranilor colectiviști din de
cembrie 1961 fruntașii re
coltelor bogate care au 
luat cuvîntul au subliniat 
importanța acestui lucru.

Densitatea este condi
ționată de un complex de 
factori dintre care princi
palii sînt : însușirile hibri-

s-a 
cu 
kg 

porumb boabe la hectar, 
iar la densitatea de 60.000 
plante — 6.200 kg porumb 
boabe la hectar.

Din aceste exemple se 
vede clar că la o densita

te mică nu vom putea ob
ține niciodată o produc
ție de 5.000 kg porumb 
boabe la hectar chiar 
dacă am aplica la timp 
toate celelalte măsuri a- 
grotehnice (arătură adîn- 
că, îngrășăminte, prașile 
etc.). Tocmai acest lucru 
a făcut ca unele gospodă
rii de stat și colective să 
obțină producții de 3.000— 
4.000 kg boabe la hectar 
deși în condițiile anului 
trecut puteau să obțină 
4.000—5.000 kg dacă reali
zau densitatea optimă 
pentru zona respectivă.

Ținînd seama de condi
țiile de climă, fertilitatea 
naturală a solului, măsu
rile agrotehnice aplicate și 
felul hibridului cultivat, se 
fac următoarele recoman
dări privind densitatea 
plantelor:

In regiunile din sud-es
tul țării — Dobrogea, Ga
lați — 28.000—30.000 plan
te la hectar.

In partea de sud a ță
rii, pe cernoziomurile cio- 
colatii și degradate din 
sudul Olteniei șl regiunii

încă de pe acum, totul 
și din soiul indicat de specialiști, utilajul agricol bine pus la punct ete.

în legătură cu măsurile agrotehnice ce trebuie 
ne-am adresat unor cercetători de la Institutul de cercetări agricole Fundulea cu ru
gămintea de a răspunde la cîteva întrebări puse de colectiviști. Răspund tovarășii îng. 
N. ȘARPE, director adjunct științific, ing. T. MTUREȘAN, șeful secției de ameliorarea 
plantelor, ing. GR. SCURTE și ing. AL. BÄREULESCÜ, cercetători.

pămînt de colții sapei rotative. A doua 
lucrare cu sapa rotativă se va repeta 
după un interval de 8—10 zile și cînd 
plantele nu sînt mai înalte de 15—20 
cm. Lucrarea cu sapa rotativă să se 
facă pe timp frumos, cu soare, cînd 
plantele sînt puțin ofilite și se îndoaie 
ușor, iar solul să fie uscat la supra
față.

Prima prașilă este hofărîfoare tn ob
ținerea unei recolte bogate fiindcă în 
această perioadă, cînd plantele și-au 
format 5—6 frunze, începe să se for
meze și embrionul șfiuletelui de po
rumb. Dacă plantele vor crește în a- 
ceastă perioadă într-un teren curat de 
buruieni înseamnă că vor avea apă și 
hrană suficientă ca să formeze apoi un 
știulete mare și cu multe boabe.

Ca să fim siguri că obținem 5.000 kg 
porumb boabe la hectar, trebuie să 
prășim mecanizat între rînduri de 3—4 
ori, iar manual pe rînd de cel puțin 
3 ori. Gospodăriile colective au brațe 
suficiente și pot face chiar 4 prașile 
manuale, îneîf porumbul să fie curat 
de buruieni în tot timpul vegetației.

O mare atenție trebuie dată și com
baterii dăunătorilor cum sînt viermele 
sîrmă, rățișoara porumbului, buba se
mănăturilor etc., făcîndu-se prăfuiri cu 
„Aldrin“ sau „Hexatox".

Concerte
® Concertul orchestrei simfonice a 

Radiofeleviziunii de joi 29 martie, ora 
19,45, va avea loc în sala Studio a 
Radiofeleviziunii și va fi dirijat de 
Mircea Crisfescu. Programul cuprinde: 
Simfonia nr. 33 in Si bemol major de 
Mozart ; Concertul în 
tru flaut și orchestră 
solist Petre Maticiuc ; 
tru pian și orchestră 
Gheorghiu — solist 
Fragmentul simfonic 
Siegfried pe Rin" de

9 Vineri 30 martie, ora 20, va avea 
loc în sala mică a Palatului R.P. Ro
mine un recital de arii și lieduri. In
terpret : Ladislau Konya și pianistul 
Dagobert Bucholz, artist emerit. In 
program arii și lieduri de Pergolesi, 
Carissimi, Haydn, Schubert, 
Gheorghe Dima, George 
Schumann. Massenet.

® La Ateneul R.P. Romine
loc duminică 1 aprilie, ora 11, și luni 
2 aprilie, ora 20, un concert simfonic 
dirijat de Constantin Bugeanu. So
liști : Emilia Petrescu — soprană ; Ion

Re major pen
de Mozart — 
Concertul pen

de Valentin 
compozitorul ; 
„Călătoria lui 

Wagner.

Mozart, 
Enescu,

va avea

Puștiul — producfie a studioului 
cinematografic „București". (Scenariul
— Eva Sîrbu și Ecaferina Farcaș ; re
gia — Elisabeta
— J, P. Lazărj 
Gheorghiu).

Bostan ; operator 
muzica •— Valentin 

în rolurile principale : 
Corina Cortstantinescu, Gheorghe Be- 
jan, Gheorghe Mărufă, Ștefan Beren- 
ghi, Tatiana lekel, Sandu Sticlaru, 
Mircea Constantinescu, Constantin Co- 
drescu, Gheorghe Subovici, Sorin Mi- 
hăljeanu.

Cîntecul întrerupt — coproducție 
a studioului din Bratislava și studio
ului „Gruzia-film" (Regia : N. Saniș- 
vlli, F« Zacek). Filmul evocă un

Eroul noului film romîneec „Puștiul"

-o«<>

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU" (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC. — Dirijor : George Geor
gescu — artist al poporului și laureat 
al Premiului de Stat. Solist : Valentin 
Gheorghiu — artist emerit și laureat 
al Premiului de Stat. — (orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE i RECITAL DE BALET 
— (orele 19,30).

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA

ȘI CINEMATOGRAFICA „I. L. CARA- 
GIALE" (B-dul Schitu Măgureanu nr. 1) : 
MINCIUNA ARE PICIOARE LUNGI — 
(orele 20).

TEATRUL DE STAT PIATRA NEAMȚ 
(Sala Teatrului de Comedie) : CRED IN 
TINE — (orele 16 șl orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20).

RADIO, LUNI 26 MARTIE • Tinerețea 
no e dragă — ora 9,00 — I • Muzică sim
fonică — ora 9,20 — I • Cînteco ale com
pozitorilor noștri Inspirate din lupta ti
neretului pentru pace și prietenie — ora 
10,08 — I • Clntăreți bulgari de operă — 
ora 11,03 — I • Almanah științific — ora 
11,30 - I • Scene vesele din opere — ora 
12,15 — II • Dansuri simfonice romînești 
— ora 12,30 — I • Carnet do reporter — 
ora 13.15 — II • Muzică populară din 
Banat — ora 14,00 — I • Uverturi și dan
suri din operete — ora 14,30 — I • Mu
zică de cameră de compozitori ruși —

PUȘTIUL : Patria (Bd. Magheru 12—14). 
CÎNTECUL ÎNTRERUPT : Republica 
(Bd. Magheru 2), București (Bd. 6 Mar
tie 6), 23 August (Bd. Dimitrov 118), Flo- 
reasca (Str. I. S. Bach 2). CASA SUR
PRIZELOR : Magheru (Bd. Magheru 29), 
Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14), G. Coșbuc 
(Piața G. Coșbuc 1). TOT AURUL DIN 
LUME rulează la cinematografele : V. 
Alecsandri (Str. Grlgorescu 24), Flacăra 
(Cal. Dudești 22). VALEA MINDRA : 
I. C. Frlmu (Bd. 6 Martie 16), 8
Martie (str. Buzești 9—11). MOAR
TEA ÎN ȘA : Lumina (Bd. 6 Mar
tie 12). GARDIANUL rulează la cinema
tografele Maxim Gorki (Cal. Victoriei 
48), înfrățirea între popoare (Bd. Bucu- 
reștli-Noi), Olga Bancic (Cal. 13 Septem
brie 196). CAVALERII- TEUTONI - am
bele serii : Central (Bd. 6 Martie 2). 
NOPȚILE CABIRIEI : Victoria (Bd. 0 
Martie 7). LANTERNA FERMECATA : 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 18). POVES
TEA CĂLUȚULUI COCOȘAT - dimi
neața ruleaza la cinematograful 13 Sep
tembrie (Str. Doamnei 9), N. Bălcescu 
(Cal. Rahovel 151). PESCUITORII DE 
BUREȚI — după-amlază rulează la cine
matograful 13 Septembrie (Str. Doamnei 
9). IN NOAPTEA SPRE 13 : Tineretului 
(13 Decembrie 5-7). PROCESUL MAI
MUȚELOR : 1 Mai (Bd. 1 Mai 322), Arta 
(Cal Călărași 153). Libertății (Str. 11 
Iunie 75). VIZITA PREȘEDINTELUI ru
lează la cinematografele Gh. Doja (Cal. 
Grivlțel 80). Alex Sahia (Cal. Văcărești 
21), Miorița (Cal. Moșilor 127), DRUM 
BUN, AUTOBUZULE : Cultural (Cal. 
Grivlței 196). Popular (Str. Mătăsarl 31), 
16 Februarie (Bd 30 Decembrie 89). MU
ZICANTUL ORB rulează la cinemato
graful Alex Popov (Cal. Griviței 137). 
CURSA DE 100 KILOMETRI : Grivița
(Piața Ilie Pintilie 2), C-tin David (Șos. 
Crîngașl 42), Ilie Pintilie (Șos. Colentlna 
84). ARTISTUL rulează la cinematogra
fele V. Roaită <Bd. 1 Mai 57) și Volga 
(Șos. Ilie Pintilie 61). FII FERICITA, ANII: 
Unirea (Bd. 1 Mai 143), Aurel Vlalcu (Șos.
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Piso — tenor, laureat al Premiului 
de Stat ; Marius Rinzler —• bas, Ale
xandru Voinescu — bas. îșl dau con
cursul orchestra simfonică și corul Fi
larmonicii de stat „George Enescu". 
In program : Berlioz — „Damnațiu
nea lui Faust".

Premieră la Reșifa
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 

Aseară, colectivul Teatrului de sfat 
din Reșija a prezentat In premiers 
piesa : „Oamenii înving" de Al. Voi- 
tin.

Rolurile principale au fost inter
pretate 
Cristian 
și Jeni 
bucurat

I
Ion Anghelescu, 

Nicolae Sfoicescu 
Spectacolul s-a

de artiștii 
Pirvulescu, 

Petrescu, 
de succes.

Decada poeziei
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Pentru a populariza cele mai valo
roase versuri din literatura romînă și 
universală, librăria nr. 
a organizat o decadă 
această librărie a fost 
expoziție și vitrine în 
zentate numeroase volume de poezii.

1 din Oradea 
a poeziei, La 
amenajată o 
care sînt pre-

Filmele săptămînii
episod petrecut în timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei și este 
închinat prieteniei dintre ostașii ar
matei sovietice și ostașii slovaci care 
li s-au alăturat in lupta împotriva 
fascismului.

Artistul — producfie a studioului 
„A. Dovjenko" din Kiev (Regia ; Gri
gori Lipșij). Un film tineresc inspirat 
din viafa satului sovietic.

Casa surprizelor •— producfie a 
studioului „Mosfilm". (Regia : A. A- 
zarov). O comedie inspirată din ac
tualitate și care prilejuiește revederea 
pe ecranele noastre, a unui actor 
foarte popular : A. Grîbov. 1

ora 16,10 — I • Note de lector — ora 
16,15 — I • Concertul pentru vioară șl 
orchestră de Dumitru Capoianu — ora 
18,00 — I • Jurnalul satelor — ora 19,00 
— I • Program pentru iubitorii muzicii 
populare romînești — ora 19,25 — I o An- 
daluza șl Vlllanesca de Granados — ora 
20,20 — I • Tribuna radio — ora 20,50 — 
I o Mari clntăreți de operă : Florlca Cris- 
toforeanu — ora 21,30 — I 0 Din folclorul 
popoarelor — ora 22,00 — II 0 Concert 
Beethoven — ora 22,30 — I 0 Opera „Ora 
spaniolă“ de Ravel — ora 23,14 — II.

Cotroceni 9). CETATEA HURRAM- 
ZAMIN : T. Vladimirescu (Cal. Dudești 
97). DE PARTEA CEALALTĂ : Munca. 
(Șos. Mihai Bravu 221). NANA : Moșilor 
(Cal. Moșilor 221). ROSITA : Donca Simo 
(Str. Avrig 1). INSULA — cinemascop : 
M. Eminescu (Str. M. Emlnescu 127). 
CAIDUL : 8 Mai (Str. Lizeanu 19). BĂ
DĂRANII : Luceafărul (Cal. Rahovel 
118). STRĂZILE AU AMINTIRI : G. Ba- 
covia (Șos. Giurgiului 3). CASA ÎN CARE 
LOCUIESC : Drumul serii (Str. Drumul 
serii 30). ROSEMARIE : B. Delavrancea 
(Bd. Libertății 70-72).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru 
pionieri șl școlari. 19,50 — Filmul docu
mentar . „INTÎLNIRE CU PAMIRUL“ — 
o producție a studiourilor sovietice. 20.00 
— Amintiri despre G. Ibrăileanu, de AI. 
Săndulescu. 20.20 — Recitalul tenorului 
Vladimir Ivanovski, artist al poporului 
al R.S.F.S R. 20,40 — Emisiune de artă 
populară : portul popular romînesc. 
20,55 — Filmul de desene animate 
„GREIERELE ȘI FURNICA“ - produc
ție a studiourilor sovietice. 21,05 — 
Seară de romanțe. 21,35 — Telesport. In 
încheiere : Ultimele știri.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 martie 1962 . Vreme schimbătoare 
cu cerul temporar noros șl ploi locale. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
la început staționară, apoi în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse Intre minus 4 
șl 8 grade, Iar maximele între 2 șl 12 
grade.
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Ten, in cea de-a doua etapa a returului campionatului, in cincif

C4MP8ONATUL DE FOTBAL

Concursul de înot 
al școlilor sportive de elevi

TELEGKAME EXTERNE

\ Chiar m primele secunde ale me
ciului său cu Metalul — disputat ieri 
în Parcul Copilului — echipa de 
rugbi Gri viță Roșie a reușit șă des
chidă scorul (3—0). Acest început, 
care lăsa să se întrevadă o victorie 
ușoară a ceferiștilor, a avut ca ur
mare însă o dispută echilibrată, am
bele formații luptînd cu toată ener
gia pentru fiecare balon. Alternînd 
fazele deopotrivă pe înaintare și pe 
trei-sferturi, gazdele și-au creat, în 
special în repriza întîia, un avantaj 
teritorial, fiind pe punctul de a în
scrie din nou. Rugbiștii metalurgiști 
n-au putut fi totuși depășiți așa de 
ușor, întrucît s-au ' grupat cu regula
ritate la acțiunile mai‘ periculoase. 
Eforturile depuse la început păreau 
sî „coste,” pe jucătorii Metalului. 
Dat buna lor condiție fizică le-a per
mis ca în partea a doua a meciului să 
treacă la ofensivă, fapt ce a impre
sionat oarecum dacă ne gîndim că au 
făcut aceasta printr-un joc deschis. 
Componenții liniei de trei-sferturi 
au dovedit astfel 
jos decît colegii 
tare...

Grivița Roșie, deși cu formația 
incompletă, are meritul dè a fi ju
cat mai mult balonul, pasîndu-1 des
tul de rapid. înaintarea a jucat Ceva 
mai închegat, cu destulă clari
tate. Foștii campioni au dat ocazia 
spectatorilor să admire o serie 
de acțiuni ingenios create. Scorul 
a fost stabilit definitiv în ultimele 
minute. C. Stănescu a reușit o în
cercare, Grivița Roșie cîștigînd în
trecerea cu 6—0.

Pe terenul lor din șos. Olteniței, 
după o repriză egală (0—0), tinerii 
I.T.B.-iști au întrecut cu 6—0 pe ex
perimentați! rugbiști de là Progre
sul. Cu un rezultat edificator 
(41—0) s-a încheiat meciul dintre 
Dinamo și Flacăra Roșie, care a 
avut loc pé stadionul acesteia din 
urmă. După cum arăta arbitrul în- 
tîlnirii — D. Zamfir — terenul de 
joc a fost necorespunzător, ceea ce 
a îngreunat mult desfășurarea par
tidei.

I. DUMITRIU
*

Alte rezultate : Știința Timișoara- 
Știința București 3—0 ; C.S.M.S. Iâși- 
Știința Petroșeni 3—3 ; Știința Cluj- 
Steaua 3—3.

că nu-s 
lor de

mai pre
ia înairi-

Schi in Bucegi
Schiorii noștri fruntași s-au între

cut sîmbătă și duminică pe valea lui 
Carp din Bucegi într-o competiție 
organizată de comisia de speciali
tate a regiunii Ploiești. In prima zi, 
vremea frumoasă a permis desfășu
rarea în optime condiții a probei de 
slalom special. La seniori, Nicolae 
Pandrëa (Casa Ofițerilor) a realizat 
în cele două manșe l’Ö9”2/10, fiind 
urmat de N;; louici (Casa-Ofițerilor) 
— l’ll”2/10 și C. Tăbăraș (Carpați 
Sinaia) — l’13”4/10. La feminin pri
mul loc a fost ocupat de Ana Sche
rer (Voința Brașov) cu 1’14”. La ju
niori cel mai bun s-a dovedit a fi 
Marin Focșeneanu (Carpați).

Ieri urma să se desfășoare a doua 
probă a „Cupei Valea lui Carp“ — 
coborîrea. Din cauza timpului nefa
vorabil, care a influențat asupra vi
zibilității, în locul coborîrii s-a des
fășurat o singură manșă dintr-o 
probă de slalom special. De data a- 
ceasta la seniori victoria a revenit 
lui Cornel Tăbăraș cu timpul de 
3S”9/10. Dinamovistul Kurt Gohn 
s-a clasat al doilea 39”3ll0,

( din cele șapte întîlniri disputate, gazdele au repurtat victoria. Singu- 
ț rele care au obținut rezultate favorabile în deplasare sînt echipele Di- 

L
namo București, care a realizat scorul etapei la Bacău (5—1) șl Ști
ința Cluj, învingătoare în meciul de la București.

Steagul Roșu
BRAȘOV (prin telefon). — Cu 

multe ore înaintea începerii meciu
lui — stadionul Tractorul din loca
litate era arhiplin. Că aspect gene
ral jocul însă nu a răsplătit aștep
tările.

Meciul îl încep brașovenii care 
pornesc de la început la atac. O 
fază creată de David îl găsește pe 
Fusuian singur îfl fața porții petro
liste. El șutează și scorul 
1—0 pentru Steagul Roșu.

In continuare partida se 
șoară în notă generală de

Petrolul 3»1

devine

desfă- 
dotiiină- 

re a echipei din Ploiești care insă 
au poate concretiza.

Totuși, ploieșienii reușesc să ega
leze la capătul unei frumoase ac
țiuni inițiate de centrul lor atacant 
Dridea care îl deschide pe fratele 
său Dridea II, acesta reluând fulge
rător în plasă.

Sîntem in minutul 40, scorul de-

Ștlfața Cluj
Apreciind în primul tind cu nota 

10 jocul mijlocașului clujean Popes
cu, considerăm, că sîntem în asenti
mentul miilor de spectatori 
reșteni care au asistat ieri la 
Știința Cluj — Steaua și 1-ăU aplau
dat de nenumărate ori pentru par
tida bună făcută de-a lungul celor 
90 de minute. Acest tînăr jucător 
s-a desprins din 
lalți și — așa cum 
fotbal — a fost cel mai bun de pe 
teren.

Prin victoria obținută ieri la Bucu
rești, echipa clujeană s-a reabilitat 
în fața suporterilor ei după înfrîn- 
gerea pe teren propriu din prima 
etapă a returului eampiohàtulüi. Cü 
atît mai prețios este rezultatul de 
ieri, cu cît oaspeții aveau în față un 
adversar care cu o săptămînă îna
inte „detronase" pe teren propriu pe 
liderul clasamentului, Petrolul.

înainte de începerea jocului șan
sele înclinau deci spre un rezultat 
în favoarea echipei bucureștene. în 
primele 45 de minute, acțiunile în
treprinse de cele două înaintări s-au 
oprit aproape toate în marginea ca
reului de 16 metri. Apărările au 
fost acelea care au avut ultimul cu- 
vînt. Repriza s-a încheiat cu un scor 
alb. în această primă parte a me
ciului, prin jocul practicat în cîmp, 
clujenii au~marcăt o ușoară superio
ritate. Ca acțiuni care ar fi putut 
deschide seria golurilor am reținut: 
un șut puternic al lui Petru Emil 
(minutul 16) apărat de Voinescu; o 
acțiune în minutul 32 Ralosi-Crălni- 
ceanu în care ultimul l-a pus pe 
Constantin într-o situație favorabilă, 
dar acesta a ezitat; Crăiniceanu șu- 
tează puternic în minutul 40, îl imită 
Petru Emil în minutul 42, dar nici 
unul n-a reușit să înșele Vigilența 
celor doi portari — în meciul de 
ieri, la fel de buni.

In timpul pauzei se punea între
barea: vor reuși clujenii să mențină 
ritmul?

Meciul ee reia cu acțiuni din ae

bucü- 
meciul

rîhdul celor- 
se spune la

I

vine egal și se menține astfel pînă 
la pauză.

Repriza a doua, ea și prima, în
cepe în iureșul brașovenilor. Hașoti 
cel mai periculos atacant brașo
vean face două curse spectaculoa
se cate se soldează cu două goluri 
(în minutele 47 și 49) ambele mar
cate de Campo.

Mulțumiți de rezultat, brașovenii 
nu mai insistă în continuare deși au 
ocazii favorabile de a majora sco
rul. Jocul scade ca valoare. Asis
tăm pînă la sfîtșit la o luptă pen
tru minge, destul de anostă, în cate 
arareori cursele celor două extrê
me brașovene, Hașoti și 
„desmorțesc” tribunele.

Portaiul brașovean Ghiță 
eliminat de arbitru pentru 
de lovire a adversarului.

Meciul a luat sfîrșit cu rezultatul 
de 3—1.

Dinamo București
Dinamo Bacău 5-1

BACÄU (prin telefon). — în locali- 
itate a avut loc ieri după-amiază 

partida de fotbal dintre Dinamo Ba
cău și Dinamo București. Bucutește- 
nii au realizat scorul etapei, între- 
cîndu-și adversarii cü scorul dé 
5—1 (3—1). Un aport esențial la ă- 
ceastă victorie aU adus-o înaintașii 
care, prin acțiuni Simple dar eficace, 
au pătruns pînă în apropierea por
ții adverse. Băcăoanii ău greșit mai 
tries în apărare.

Scorul a fost deschis de Publik 
(Dinamo Bacău) chiar în primul mi
nut, pentru ca apoi bucUreștenii să 
înscrie de cinci ori. Ene II (2), Nun- 
weiller III și Eftimie (2).

Jiul - U.Ï.À. 3-2

DaVid,

a fost 
intenția

Steaua 2-1
M. POPESCU

în ce mai periculoase ale Științei. 
Popescu domină mijlocul terenului 
și anihilează toate atacurile pe .cafe 
militarii le inițiază pe partea lui Con
stantin. El împreună cu Georgescü 
îșr pun mereu echipa în atac, tri- 
mițînd mingi mult înainte spre Ho
rațiu Moldovan și Marcu. Apărarea 
militarilor respinge atac după atac. 
La rîndul ei, înaintarea începe 
să-și organizeze mai bine jocul. Dar, 
■ca și mijlocașii, înaintașii greșesc 
țlnînd prea mult mingea sau pa- 
sînd-o pe jos pe un teren cu multe 
porțiuni desfundate, care nu permi
teau un astfel de joc. Totuși o 
incursiune pe partea stingă îi apro
pie de poartă în minutul 53. Grăiili- 
ceanu, intrat în posesia mingii, des
chide scorul. După ce Tomeș scapă, 
un minut mai tîrziu, o mare ocazie 
de a-1 ’majora, jocul se echilibrează 
din nou. Nu trec decît 9 minute și, 
la un atac în fața porții lui Voi- 
nescu, Marcu înscrie, egalînd. Din 
acest moment, meciul capătă o 
alură mai vie, fazele se succed de 
la o poartă la alta. Mai erau 4 mi
nute de joc. Toată lumea avea im
presia că partida se va termina cu 
un rezultat de egalitate. Dar iată că 
înaintașii clujeni ajung din nou în 
fața porții adverse. Aci, Marcu, 
printr-un șut puternic pe jos, înscrie, 
aducînd echipei sale o victorie pre
țioasă și meritată.

PETROȘENI (redacția ziarului 
„Steagul Roșu"). — în ciudă terenu
lui desfundăt, partida de fot“ 
bal dintre Jiul și U.T.A., desfășurată 
pè Stadionul dih Petioșeni, à plăcut 
mult-. Victoria a revenit echipei gaz
dă datorită jocului mal bun prestat 
In special spre sfîrșitul reprizei a 
două.

Jiul deschide scorul prin Ciurdă- 
rescu în minutul 9. Egalarea survi- 
ne în minutul 20, prin golul înscris 
de SaSU. Scorul este majorat de că“ 
tre oaspeți îh minutul 35 prin Țîrlea, 
astfel că repriza ia sfîrșit cu scorul 
de 2—1 pentru U.T.A.

în minutele 64 și 76, prin Tilvescu 
și Ghibea, Jiul obține O victorie me
ritată CU scorul de 3—2,

Progresul 2-0
TÎRGOVIȘTE (prin telefon). — Rè- 

ceata înirîhgere de la Arad ridica 
pentru tîrgovișteni uh ëxdihên difi
cil în întîlnirea de ieri Où Progre
sul București. După 90 dé inimité 
meciul S-a îiichéidt însă în faVoarèa 
metalurgiștilor, care au cîștigat 
2—0.

Metalul

cu

Alté rezultate : Dinamö Pitești — 
flerul I-ujieni 3—1 (1—0) ; Rapid — 
tnța Timișoara 1—0 (1—0).

Mi
ști-

„Comunismul instaurează 
pe pămint fericirea“

le exploatării, muncă 
ce înalță pe om, ce îi 
dă posibilitate .să-și 
manifeste pe deplin 
talentul și aptitudini
le. Fericire înseamnă 
libertate. Libertatea o- 
mului, libertatea po
porului, libertatea tu
turor oamenilor de pe 
pămînt. Fericirea în
seamnă egalitate. É- 
galitatea oamenilor 
liberi dintr-o societa
te liberă care să nu 
cunoască atrocitățile 
antagonismelor de 
claBă, ale exploatării 
omului de către om".

Iată cîteva răspun
suri date de oameni 
sovietici la ancheta 
ziarului „Pravda: „Ce 
éste fericirea?"

I. Kuznețov, maca
ragiu, Erou al Muncii 
Socialiste: „Eu găsesc 
fericirea în munca în-

F.senbek Mederbe- 
kov, muncitor kirghiz: 
„în casa noastră so
vietică fericirea va 
trăi deapururi pentru 
că noi păstrăm și 
iubim . prietenia între 
popoare".

M. Brînțeva, briga
dier înir-un sovhoz : 
„Omul este fericit a- 
tunci cînd prin viata 
și munca sa aduce 
bucurie oamenilor“.

■ Ziarul publică arti
cole semnare de per
sonalități și oameni ai 
muncii din țările so
cialiste. Scriitorul ro- 
mîn Mihai Beniuc sub
liniază că socialismul 
deschide era dezvol
tării multilaterale a 
personalității umane, 
„lat dezvoltarea li
beră și deplină a per
sonalității umane în
seamnă tocmai ferici
rea care poate' fl ob
ținută pentru toți nu
mai în societatea co
munistă".

Sub acest titlu, zia
rul „Fravda“ din 25 
martie încheie publi
carea numerelor spe
ciale consacrate mă
rețelor idealuri ale 
comunismului : PA
CEA, MUNCA, LIBER
TATEA, EGALITATEA, 
FRATERNITATEA ȘI 
fericipea.

Numărul din 25 mar
tie éste închinat luptei 
comuniștilor pentru 
fericire. In articolul 
său de fond, „Prav
da" scrie : „Comunis
mul instaurează pe 
pămînt fericirea. Ea 
este necesară tuturor 
popoarelor și țărilor, 
fiecărui om de orice 
naționalitate și rasă. 
Fericirea, arată zia
rul, înseamnă pace. 
Pace pe întreaga pla
netă, între toate po
poarele, între toate 
țările și statele. Fe- 
riairea înseamnă mun
că. Muncă liberă și 
pașnică, fără cătușe

Timp de două zile, 250 de tineri îno
tători apar|inind școlilor Sportive de elevi 
din București, Rëfifa, Sibiu, Arad, Cluj, 
Tg. Mureș și Timișoara s-au întrecut în 
cadrul unei interesante competifii desfă
șurate la bazinul Floreascâ.

Tinerii concurenfi au participat la pro
be pe distante scurte (33—66 m). „Cupa 
Sfatului popular al Capitalei” a fost cîș- 
tigată de reprezentanții școlii sportive 
de elevi nr. 2 din București cu 173 dé 
puncte. In ordine s-au clasat : S.S.E. — 
Reșița (148) ; S.S.E. rtr. 1 București — 
(97) ; S.S.E. — Sibiu (87) ; S.S.E. — Arad 
- (65).

Ne-am adresat tov. Constantin Po
pescu, ârtfréhôr emerit, directorul școlii 
sportive nr. 2 din București, membru în 
comisia de organizare a concursului, cu 
rugămintea de a comenta această în
trecere.

— Este vorba de Uh concurs cu carac
ter republican organizat de Sfatul popu
lar al Capitalei, care tinde să devină 
tradițional. El se va desfășura anual, in 
perioada vacanței de primăvară.

Concursul a constituit un foarte bun 
prilej de trecere iii revistă a muncii cê 
se depune în centrele respective și de 
verificare a elementelor talentate. Rezul
tatele înregistrate ne pêrrtiif să apreciem 
că dispunem de o adevărată pepinieră în 
acest sport, care vă îmbogăți în viitor 
activul înotătorilor de perlormaniă. intre 
acești copii — a căror vîtsfă este între 
9—14 ani — se găsesc mulfi înotători 
care au de pe acum performanțe Valo
roase, cum ar li Cristina l-lohoiu, _ Gh. 
Vasco (Reșifa), Tudora Sanda, Viprica 
Petcu, Marina Vichi (Bucureșll), Adrian 
Serdirieamju (Timișoara), L. Oravejzț E. 
Homolca (Arad) și mul)i alții.

Inexplicabilă apare absența reprezen
tanților școlii sportive din Oradea.

Am folosit prilejul acestei competifii 
pentru a asigura concomitent participan- 
filor — elevi și profesori — o vacanță 
plăcută în Capitală în 'cadrul unui pro
gram bogat de vizite și organizarea unUI 
Schimb de experiență Intre Cadrele de 
specialitate.

GH. R.

flăcărată în numele 
comunismului".

BâBrâtaÎâțHrea fjravâ a sânatâțtâ 
ioâ

MOSCOVA 25 (Agerpres). •— Co
mentatorul agenției TASS, • Vasili 
Harkov, transmite :

Recentele știri cu privire la în
răutățirea gravă a sănătății lui An
toine Gizenga, care, după cum afir
mă paznicii închisorii, este otrăvit 
lent, adăugîndu-i-se în mîncare șo- 
ricioaică, întărește îngrijorarea pen
tru viața acestui eminent apărător 
al unității Congoului. Tăcerea pe 
câre o păstrează în legătură cu a- 
ceste știri autoritățile congoleze 
pare suspectă, Situația lui Gizenga 
inspiră cu atît mai multă îngrijo
rare, cu cît, potrivit știrilor existen
te, nimeni nu éste admis să-l 
vadă pe Gizenga, nici chiar medi
cul sau apărătorii lui. Este interzis 
riguros chiar să se apropie Cineva 
de insula Bolambema, unde se află 
deținut Gizenga.

în ce situație se află Gizenga a- 
cum ? Nu cumva pe această insulă 
izolată a și avut 10c o nouă trage
die ? Condițiile în care se află Gi
zenga, după cum se remarcă pe 
bună dreptate în apelul Consiliului 
Mondial al Păcii adresat secretaru
lui general al O.N.U. și primului 
ministru al Republicii Congo sînt 
asemănătoare celor în caré a fost 
asasinat Patrice Lumumba.

Gizénga este deținut în închisoa
re de peste ttei luni, însă pînă în 
prezent nu i s-a puȘ în sarcină nici 
o acuzație oficială. Declarația pu
blicată recent de ministrul congo- 
lez al Justiției confirmă, de fapt, 
că autoritățile nu dispun de nici 
un fel de fapte împotriva lui Gi
zenga. „Numai parlamentul, se 
spune în declarație, va putea, pe 
baza unor informații serioase, pre
zenta ministrului acuzarea".

Parlamentul congolez însă, după 
cum se știe, nu a autorizat pe ni
meni să-l aresteze pe Gizenga. Dar 
nici nu a fost cerută această au
torizație. Evident că imunitatea 
parlamentară a lui Gizenga a fost

violată în mod grosolan și că mă—- 
șurile întreprinse împotriva lui côû- ... 
stituie cel mai flagrant abuz.

È informat oare comandamen
tul O.N.U. în ce situație se află a- ? 
cum gloriosul patriot congolez ? In
contestabil. El însă păstrează cu 
încăpățînare o tăcere deplină, tră- . . 
dîndu-și prin aceasta complicitatea ■ - 
la complotul odios care se urzește ■■■ 
în jurul lui Gizenga. Comandamen- 
tul trupelor O.N.U. nu va putea 
scăpa de răspunderea pentru soarta 
lui Gizenga, răspundere pe care o 
poartă la fel ca și cei care îl dețin 
în închisoare în mod ilegal.

La secretariatul O.N.Ü., la guver- ' 
nul central al Republicii Congo, la 
organizațiile internaționale sosesc 
necontenit mèsaje în care se cere 
să se înlăture primejdia care pla
nează asupra lui Antoine Gizenga.
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Volei — Basc he t

Campionatul de hochei 
pe gheață

Aseară, pe patinoarul „23 August" din 
Capitală au cohtinuât întrecerile decisi
ve pentru campionatul republican la 
hochei pe gheață. în primul meci al pro
gramului s-au întîlnit echipele Voința 
Miercurea Ciuc și Știința București. For
mația din Miercurea Ciuc a cîștigat cu 
5—2 (2—0 : 1—0 ; 2—2).

Hocheiștii dé la Steaua au jucat în 
compania Științei-CIuj. Echipa militară a 
termihat învingătoare. Scor 18—6 (6—1 ; 
5—2 ; 7—3).

întrecerile vor fl reluaté marți ia 
orele 17,

IntUnire secretă 
Harriman — - j

Fumi-Nosavan
VIENTIANE 25 (Agerpres). Secre- 

tarul de Stat adjunct al S.U.A. pentru 
problemele Extremului Orient, Avé- 
rell Harriman, a sosit sîmbătă la 
Vientiane, Venind din Täilandä, A-.. 
genția Associated Press relatează că _ ; 
Harriman a avut o întîlnire secretă ■ 
cu Fdmi Nosavan într-o localitate ---' 
din apropierea frontierei cu Tailanda. 
El s-a întîlnit, de asemenea, cu 
regele Laosului, Savang Vathana, și 
cu Boun Oum. Comentînd vizita lui 
Harriman la Vientiane, Vizită neaș
teptată dat fiind că Harriman trebuia 
să se întoarcă la Washington cu 
cîteva zile în urmă, agenția France 
Presse subliniază că poziția obstrue- 7- ; 
ționistă a grupului Fumi Nosavan- i 
Boun Oum este susținută „de unele . 
cercuri militare americane, ostile ori- ■ 
cărei idei de dezangajare în Laos“4

BRAȘOV (prin telefon). — întîl
nirea masculină de volei Tractorul 
Brașov — Dinamo București s-a 
desfășurat în fața unui public 
numeros, care a umplut pînă la re
fuz sala „Tractorul” din localitate.

încă din primul set brașovenii 
Joacă foarte bine. Activi în toate 
fazele, cu un blocaj care funcțio
nează ireproșabil, atacînd decisiv 
la fileu, ei iau conducerea la o di
ferență apreciabilă : 12—2. La a- 
cest scor, considerînd probabil se
tul cîștigat, ei nu mai insistă. Ur
marea a fost că dinamoviștii recu
perează punct după punct, egalînd 
la 12. Setul revine însă echipei 
Tractorul cu scorul de 15—12. In 
setul următor, oaspeții atacă puter
nic șl cîștigă cu 15—13.

Palpitant și setul 3. La început 
conduce Tractorul (cu 6—1), apoi 
Dinamo (cu 12—7), dar localnicii 
pl victoria cu 15—13.

Setitl 4 este și ultimul. Dinamo- 
yiștii conduc cu 6—1 și 11—T. 
La acest scor însă, voleibaliștii bra
șoveni, cu un efort admirabil, recu
perează și cîștigă setul (cu 16—14) 
și totodată meciul (scor 3—1).

£
Etapa de ieri a campionatului re

publican de baschet a programat în 
Capitală patru 
jile au pasionat

întîlniri. Meciu- 
prin evoluția sco-

rului, prin schimbările de rezultat 
în ultimele momente de joc.

începutul l-a făcut partida femi
nină I.C.F. — Agronomia Iași. După 
ce au condus în prima repriză cu 
29—25, ieșencele au fost egalate. 
Studentele de la I.C.F. au reușit să 
cîștige cu 63—55.

Rezultatele meciului feminin Pro
gresul București — Voința Oradea 
a fost decis printr-un coș înscris 
exact în ultima secundă de joc. Per
formanța aceasta a realizat-o echi
pa Voința Oradea, învingătoare cu 
scorul de 47—46 (20—21).

In întîlnirea masculină Știința 
București — Voința Iași, ieșenii au 
opus o rezistență neobișnuită. Scor 
final 83—68 (33—33) pentru Știința 
București.

Meciul feminin I.T.B. — Voința 
Tg. Mureș a fost cîștigat de bucu- 
reștence (73—60).

CLUJ (coresp. „Scînteii”). — Me
ciul de baschet dintre Steaua Bucu
rești și Știința Cluj a atras în sala 
Armatei din Cluj peste 2.000 de 
spectatori. Pronosticurile au fost 
de bună seamă în favoarea militari
lor. Dar pe teren lucrurile au evo
luat altfel. Știința a condus tot 
timpul. La pauză scorul era de 
32—26. La sfîrșitul timpului regle
mentar de joc tabela arăta 64—64. 
în prelungiri însă, echipa studenți
lor clujeni și-a asigurat victoria cu 
scorul de 79—72.

Stadionul Giuleștl a găzduit Ieri Întîlnirea dintre echipele Rapid șl 
Știința Timișoara. Meciul s-a terminat cu victoria echipei gazdă cu sco
rul de 1—0. In fotografie: Portarul echipei timișorene respinge mingea.

(Foto : R. Costin)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Ieri dimineață, in vecinătatea stadio

nului Ï.T.B. s-a disputat un concurs de 
motocros, la care au participat motocl- 
cliști consacrați și începători din Bucu
rești, Brașov și Pitești. Pentru concu- 
renți acesta a fost un ultim prilej de 
verificare publică înaintea campionatelor 
republicane de motocros ce vor avea loc 
la 8 aprilie la Cîmpina. S-au remarcat M. 
Dănescu (Steaua), Tr. Macarie (Dinamo), 
Ion Gheorghe (Steaua), Eugen Sas (Stea
gul Roșu Brașov) — ultimul, cîștigător 
în proba de 175 cmc. — tineret.

*
etapei II-a a 
Dinamo' —

In cadrul 
polo „Cupa 
șoară în Capitală — s-au 
mătoarele rezultate : Dinamo — Știința 
8—5, C. S. Școlar — Rapid 5—4.

*
In meci retur contînd pentru sfertu

rile de finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni* la baschet masculin, echipa ce
hoslovacă Jlskra Svit a învins cu 57—55 
(24—33) echipa T.S.K.A. Moscova. Pri
mul meci revenise la un scor 
(85—53) echipei sovietice, care 
cat astfel pentru semifinale.

competiției de 
ce se desfă- 
înregistrat ur-

mal mare 
s-a califi-

pe

de

O-

văzut

A. VELA

aceste părți 
o întreprin-

cea mai mare 
satelor oropsi- 
Spreewald. Ei 
teme de iumul

fer- 
de 

ca-
în

In fața halelor stau agregate 
încă neinstalate, cabluri și lăzi cu 
utilaj — toate fabricate în R. D. 
Germană. întreprinderea de stat 
Bergmann-Borsig din Berlin a or
ganizat o adevărată bătălie 
producție pentru a asigura instala
ția necesară la Lübbenau. în în
trecerea socialistă, lozinca: „Lu
crăm pentru termocentrală“ a 
dus la depășirea planului cu 2,1 
la sută.

De la halele în care se aude 
zumzetul de stup uriaș al agrega
telor, drumul duce spre buncărele 
de depozitare a cărbunelui. Acolo 
se scurge, în șiruri neîntrerupte 
de zeci de vagoane, cărbunele ex
tras la Schlabendorf și Seese, 
în minele de la suprafață, unde 
există o rezervă evaluată la 
650.000.000 de tone.

-.0 seară ca oricare alta la Lüb
benau — în noul oraș. Unde-s pe
simiștii din 1956 ? Sînt de negăsit. 
Nu numai că iumul „nu va inunda 
regiunea" (la gura hornurilor se 
aplică un dispozitiv electric care 
reține 95 la sută din particulele cu
noscute sub numele -generic de 
fum), dar Lübbenau-ul so'cialist a 
devenit un loc de atracție pentru 
turiștii îndrăgostiți de Spreewald, 
de cărările sale întortocheate, de 
pinii săi drepți ca luminarea, de 
lacurile albastre. Noul oraș a cres
cut cu blocuri modeme, cu maga
zine, grădinițe și școli. La vară, 
cînd pădurea va fi din nou plină 
de turiști, unul din itinerariile lor 
preferate va fi și termocentrala de 
la Lübbenau. Nu numai pentru a 
serv: bere rece în restaurantele 
elegante ale noului oraș, nu de
parte de umbra pădurii, dar și 
pentru a vedea cum se toarce din 
cărbune negru, iirul alb al lumi
nii.

dată ce mașina 'depășește tabela 
indicatoare a șoselei ce se bifur
că spre Beuchow, în stînga apar 
construcțiile masive ale termocen
tralei de la Lübbenau. Cîteva clă
diri. Dintre ele, cea mai proemi
nentă este, evident, sala de turbi
ne — cu fațadele acoperite cu 
sute de metri pătrați de geam. 
Primele agregate au și intrat în 
funcțiune. 6 turbine de oîte 50 me
gawați torc de zor firul puternic 
al energiei electrice. în al doilea 
bloc, alte turbine de cite 180 de

> în răsăritul țării, la sud-est de
> Berlin, se întinde uriașa pădure, 
? cunoscută vilegiaturiștilor sub nu-
> mele de Spreewald. Tăiată de au-
> tostrada Berlin-Dresda și de rienu- 
( mărate poteci, ea este locul
> mecat care atrage în lunile
> vară zeci de mii de locuitori ai
> pitalei.
> 1956. Era vară și rătăcind
> drumul străjuit de mesteceni albi
> dinspre Teupitz, Buchholz și
> Schlepzig, am ajuns pe rîul Spree 
J în sus, pînă la Lübbenau. La mar-
> ginea comunei, nu departe de șo-
> sea, într-o clădire dărăpănată, se 
J afla un mic birt rămas din stră-
> moși.
J Fără să vrem, în acea zi de vară 
, am cules primele date despre vi-
• itorul obiectiv a cărui construcție 
( abia începuse pe un teren din 
, mijlocul pădurii, la cîțiva kilome-
• tri de locul în care ne aflam.
. „Termocentrală în mijlocul pă-
> durii", mormăi nemulțumit birta- 
( șui. „Va strica aerul minunat cu 
. norii ei de fum. Ce idee, aici vin

anual 400.000 de turiști să se bucu
re de liniște, de lacuri, de verdea
ță. Ce va rămîne din toate as
tea ?..." într-adevăr, unii credeau 
că liniștea lacurilor se va destră-

■ ma, că păsărelele vor fi gonite la 
' mare depărtare. Prin 

nu se auzise încă de 
dere atît de mare.

înainte de plecare am 
cum se defrișa pădurea de pini. 
Lucrau buldozere, tractoare și 
screpere, lucrau sute de oameni, 
dintre care partea 
o formau locuitorii 
te în trecut din 
n-aveau de ce se 
marii industrii, noua uzină era vi
itorul lor cel mai sigur.

1962. în dreapta și în stînga au
tostrăzii, se întinde Spreewald. în-

G. Loerke din echipa R. D. Germane 
este noul purtător al „tricoului alb” în 
turul ciclist al Tunisiei, după etapa a 3-a 
disputată între orașele La Marsa și Beja. 
Această etapă, care a produs mari schim
bări în clasament, a fost cîștigată de bel
gianul Camille Vincke, cronometrat pe 
distanța de 129 km cu timpul de 3h 23’42”. 
Pe echipe, etapa a 3-a a revenit selec
ționatei U.R.S.S.

★

Turneul internațional de sabie de la 
Varșovia a continuat cu desfășurarea 
unor importante întîlniri. Echipa U.R.S.S. 
a învins cu 9—7 echipa Franței și cu 
12—4 echipa R. F. Germane. Echipa R. 
P. Ungare a întrecut cu 10—6 echipa 
Franței și cu 13—3 echipa S.U.A.

★
In prezența a 8.000 de spectatori, la 

Geneva s-a disputat meciul internațional 
de hochei pe gheață dintre echipa R. S. 
Cehoslovace și o selecționată canadiană 
care întreprinde un turneu în Europa. 
Meciul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate i 3—3 (1—1 i 1—2 ; 1—0).

★
La Cardiff, în turneul celor 5 națiuni 

la rugbi, echipa Țării Galilor a învins cu 
scorul de 3—0 (3—0) selecționata Fran
ței. Punctele au fost înscrise în minutul 
7 de Coslett dintr-o lovitură de la 25 m.

(Agerpres)

De la corespondentul 
nostru la Berlin

MIHĂILESCU)(Desene de EM._  Pe aceștia nu-1 mal developez, cd tot negativ le««.

PRONOSPORT
Rezultatele concursului 

din 25 martie a. c.
Steagul Roșu — Petrolul 
Rapid — Știința Timișoara 
Steaua — Știința Cluj
Dlnamo Bacău —Dinamo București 
Jiul — U.T.A.
Metalul — Progresul
Dlnamo Pitești — Minerul 
Roma — Bologna 
Atalanta — Milan 
Lecco — Catania 
Spăl — Torino
VdlneM -ï LaneroMfl
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megawați, stau gata să-și verse 
energia în artera electrică a repu
blicii.

După terminarea tuturor lucră
rilor, când termocentrala de la 
Lübbenau va lucra cu toată pu
terea celor 16 turbine ale sale, ea 
va produce 9,1 miliarde de kilo- 
wați-ore. Cu capacitatea sa
1.300 megawați, termocentrala va 
putea satisface cerințele a 120 o- 
rașe cu cîte 65.000 de locuitori, 
dată cu punerea în ftihețiune a tu
turor agregatelor de la Lübbenau, 
R.D. Germană va face încă un 
pas înainte pe calea dezvoltării 
forțelor sale de producție.

în realizarea acestui obiectiv 
au iost de învins și greutăți. Or
ganizația de partid a dat un spri
jin puternic constructorilor — po
vestește E. Hildebrant, conducăto
rul tehnic al centralei electrice. 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
uzinei au găsit soluții originale, 
industria a livrat aparatajul nece
sar.
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DEMONSTRAȚIE LA LONDRA

de participant la demonstra-

PROTESTE ÎN GRECIA/
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în problemele ac- 
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ÎN LEGĂTURĂ CU CREAREA 

UNEI BAZE DE RACHETE 
A N.A.T.O. ÎN CRETA

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI Imagini din viața internațională

întrevederea lui N. S. Hrușciov cu conducători 
ai P. C. din Danemarca

MOSCOVĂ 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
avut O întrevedere cu Knud Jesper- 
sen, președintele Partidului Comu
nist din Danemarca, și cu Svend 
Nilsen și I. Norlund, membri 
Comitetului Executiv, al 
p.C. din Danemarca.

Cu acest prilej a avut 
schimb de păreri asupra 
internaționale și 
tuale ale luptei

tru dezarmare generală, totală și 
controlată. N. S. Hrușciov și-a ex
primat deplina solidaritate cu lupta 
Partidului comunist și a tuturor for
țelor progresiste din Danemarca 
pentru o adevărată independență și 
neutralitate a țării, împotriva pre
gătirilor militare în regiunea Mării 
Baltice și pentru crearea unei zone 
denuclearizate în nordul Europei.

N. S. Hrușciov a transmis po
porului danez cele mai bune urări.Acțiuni hotărîte ale popoarelor împotriva cursei înarmărilor

JAPONEZII — CONTRA PRIMEJDIEI NUCLEARE

TOKIO 25 (Agerpres). — Peste 
2.000 de cetățeni din cinci prefecturi 
japoneze au participat zilele trecu
te la un miting în localitatea Ko
matsu, organizat de Consiliul națio
nal dé luptă împotriva „tratatului 
de securitate" japono-american,

LONDRA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite: La chemarea „Comitetu
lui celor 100“, la Londra a avut loc 
sîmbătă o demonstrație de protest 
împotriva experiențelor nucleare în 
atmosferă, proiectate de guvernele 
Angliei și S.U.A.

Potrivit planului inițial, demon
strația trebuia să aibă loc chiar în 
piața din fața parlamentului, dar cu 
mult înainte de începerea demon
strației mii de polițiști adunați din 
întreaga Londră au barat centrul 
pieței și străzile vecine.

Dar nici un fel de forțe nu au 
putut să împiedice protestul în masă 
al reprezentanților vieții publice en
gleze.

După cum precizează agenția 
Press Association, poliția a arestat 
1.172 ’.................. ' ' '
ție.

Cosiliul național pentru desfășura
rea luptei unite din primăvară șl 
Comitetul japonez pentru apărarea 
păcii. Par-ticipanții la miting au a- 
doptat o rezoluție în -care au cerut 
desființarea tuturor bazel-oi milita
re de pe teritoriul Japoniei, a depo
zitelor de arme, au protestat împo
triva tratativelor japono-sud-co- 
reene și au chemat populația la ac
țiunea pentru strîngerea semnături
lor împotriva înarmării și experien
țelor nucleare. Muncitorii și țăranii 
care au participat la miting au or
ganizat apoi pe străzile orașului 
Komatsu o puternică demonstrație 
de protest.

După cum se anunță din Tokio, o 
delegație a Consiliului național ja
ponez pentru interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen, condusă de 
către președintele acestei organiza
ții, Kaoru Yasui, a tăcut o vizită se
cretarului general al cabinetului de 
miniștri cri Japoniei cu prilejul că
reia, în numele parti-cipanților la a- 
ceastă mișcare, a cerut guvernului 
să se pronunțe cu hotărîre împo
triva experiențelor nucleare plănui
te de Statele Unite în Oceanul Pacl- 
fic. în aceeași zi delegația a vizi
tat ambasadele americană și engle
ză unde și-a exprimat, de ase
menea, protestul.

SARCINA ISTORICA A REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE 
ȘI VIITORUL GERMANIEI“ 

Raportul prezentat de W. Ulbricht
BERLIN 25 (Agerpres). — Reprezen- 

fanfi ai tuturor partidelor, ai sindica
telor și altor organizafii de masă ți 
obștești din R.D.G. s-au întrunit la 25 
martie într-o ședința a Consiliului Na
tional al Frontului National al Germa
niei Democrate. La ședinjă participă 
și oaspeji din Germania occidentală. 
Prof. E. Correns, președintele Pre

zidiului Consiliului, care a deschis 
ședința, a dat cuvîntul lui W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D.G., 
care a prezentat un raport.

Walter Ulbricht a fundamentat în 
amănunt documentul „Sarcina istorică 
a Republicii Democrate Germane și 
viitorul Germaniei“, prezentat spre 
examinare Consiliului National. Acest 
program national, a spus el, se va afla 
îa baza vieții și activității cetățenilor 
din R.D.G. o lungă perioadă de timp, 
va exercita, de asemenea, o profundă 
influență asupra Germaniei occidentale 
și va avea importanță și pentru alte 
popoare.

Victoria socialismului în Republica 
Democrată Germană, a subliniat rapor-

Prevederile planului economici 
naționale a n. D. C. pe anul 1062

BERLIN 25 (Agerpres). — TASS 
La Plenara Comitetului Central 

al P.S.U.G., Karl Mewis, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., a prezentat raportul cu 
privire la proiectul planului eco
nomiei naționale a R.D.G. pe anul 
1962.

Potrivit prevederilor 
creșterea producției în 
trebuie să fie de 5,8 la 
nul economiei naționale 
1962 conține o serie de sarcini im
portante în domeniul dezvoltării 
continue a științei și tehnicii. Pen
tru finanțarea acestor sarcini se a- 
locă 1.210 milioane de mărci.

în perioada 1958—1961 venitul na
țional a crescut cu 17 la sută. Chel
tuielile statului pentru învățămînt, 
cultură, ocrotirea sănătății și asigu
rările sociale au crescut în ultimii 
trei ani cu aproape o treime.
.......... . —

forul, corespunde intereselor întregu
lui popor german și constituie o pre
misă pentru solufionarea problemei 
nationale — înlăturarea scindării Ger
maniei.

W. Ulbricht a subliniat necesitatea 
coexistentei pașnice a celor două state 
germane, a luptei active pentru preîn- 
tîmpinarea războiului. Forma cea mai 
acceptabilă de coexistență pașnică ar 
fi o Confederație a celor două state 
germane, la care 
Berlinul occidental 
și neutru.

Referindu-se la
Confederației pentru a asigura pacea 
poporului german, vorbitorul a arătat 
că cele două state germane legate în 
acest cadru nu ar avea nevoie de ar
mament. Ele ar putea cădea de acord 
asupra dezarmării 
asupra interzicerii 
termonucleare pe 
asupra neutralității

Vorbind despre 
nia occidentală, W. Ulbricht a subliniat 
că locul orientării periculoase a războ
iului și revanșei promovate de către 
guvernul Adenauer trebuie să fie luat 
de o politică a rafiunii și păcii. în 
legătură cu aceasta, el a subliniat rolul 
clasei muncitoare vesf-germane ca 
forjă conducătoare a luptei penjru 
transformările democratice din fără, 
pentru înfrîngerea militarismului și im
perialismului. Subliniind că propunerile 
cu privire la dezarmare, cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate, cu 
privire la renunțarea la arma atomică 
găsesc un larg răsunet în rîndul diferi
telor pături ale populafiei din Germa
nia occidentală, W. Ulbricht a declarat 
că este necesară unirea tuturor celor 
care, indiferent de origine, concepfii și 
apartenență de clasă, se pronunfă pen
tru politica de pace și înjelegere re
ciprocă, pentru viitorul pașnic al na- 
jiunii germane.

W. Ulbricht a declarat că pentru 
populația din R.D.G. constituie o fe
ricire prietenia cu țările socialiste și, 
în primul rînd, cu Uniunea Sovietică.

După raportul prezentat de W. Ul
bricht s-au desfășurat vii discuții, la 
care au parficipat conducători ai parti
delor democratice și ai organizațiilor 
obștești din jară.
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Succese ale oamenilor muncii din țările capitaliste
ATENA 25 (Agerpres). — TASS 
Potrivit unui comunicat oficial, 

publicat în presă, în Creta se des
fășoară intense lucrări pentru con
struirea unui centru de rachete 
pentru „instrucție" al N.A.T.O., a- 
dică a unei baze de rachete a 
N.A.T.O. Centrul de rachete va fi 
dat spre folosință în anul 1963. 
După cum arată autorii comunica
tului oficial, instruirea forțelor 
mate ale țărilor N.A.T.O., care 
prezent se desfășoară la unul 
poligoanele S.U.A., se va face 
Creta.

Construirea în ritm intens a
zei de rachete din Creta, îndrepta
tă împotriva țărilor socialismului, 
stîrnește proteste categorice în Gre
cia, scrie ziarul „Avghi". Ziarul ca
lifică drept revoltătoare declarația 
cu privire la „avantajul" pe care 
l-ar căpăta, chipurile, Grecia de pe 
urma construirii acestei baze. Con
struirea bazei din Creta va pune 
Grecia într-o primejdie de moarte. 
Poporul grec și populația din Creta 
pot răspunde numai în felul urmă
tor : Jos baza morții de pe terito
riul Greciei !

ar- 
în 

din 
în

ba

V. La Geneva, ca și în multe alte 
/ orașe și țări ale Europei, timpul este 
I schimbător în această perioadă a 

anului. Zilele însorite sînt urmate de 
zile cu cer acoperit și cu vîn-turi 
reci, iar uneori asemenea alternări 
au loc chiar și în cursul a 24 de 
ore. Mulji dintre ziariștii aflati aci 
compară evoluția lucrărilor Comite
tului pentru 
vremii.

Lucrările 
într-o nouă 
iile generale ale delegaților s-au în
cheiat-la sfîrșitul săptămînii trecute. 
Tot atunci a fost aprobată proce
dura potrivit căreia Comitetul va 
acționa în viitor.

Acum ar trebui să se .treacă, după 
cum a spus în discursul său minis
trul de Externe al R. P. Romîne, C. 
Mănescu, la faza întocmirii tratatu
lui de dezarmare generală și totală 
potrivit rezoluției Adunării Generale 
a O.N.U. Pentru aceasta există o 
bază solidă de discuție și. anume 
proiectul de tratat prezentat Comi
tetului de Uniunea Sovietică. Nume
roși membri ai Comitetului, printre 
care și reprezentanți ai fărilor neu
tre, precum și o serie întreagă de 
comentatori străini au apreciat că el 

, preved-e obligații precise de dezar
mare efectivă și control. „Gromîko, 

,,a scris ziarul italian „II Messag- 
gero", a prezentat un cadru a ceea 
.ce poate să iie o lume fără nici un 
fel de arme, fără pericole de război 
total sau limitat". Delegația ameri
cană a prezentat și ea unele propu
neri, deși mulți observatori au cons
tatat că ele nu constituie un proiect 
ide tratat închegat, iar unele dintre 
iele au o slabă legătură cu dezar
marea. Țările socialiste, membre ale 
Comitetului celor 18, sînt gata să în
ceapă munca, ce nu a-r fi desigur 
ușoară, de elaborare a textului de- 
tfinitiv al tratatului. In cuvîntarea sa 
tostită vineri, ministrul de Externe 
al U.R.S.S. a adresat tuturor mem
brilor Comitetului chemarea de a 
«acționa în acest sens.

La: sfîrșitul săptămînii trecute s-a 
Văzut însă că, în continuarea lor, 
tratativele, se vor Izbi de o serie da 
piedici. Ele provin dini reapariția la

dezarmare cu evoluția

Comitetului intră acum 
fază, întrucît discursu-

AUSTRIÄ
VIENA 25 (Agerpres). — în Aus

tria se extinde mișcarea grevistă. 
Potrivit informației serviciului de 
presă al Uniunii sindicatelor din 
Austria, în 1961, în țară au declarat 
grevă 38.338 de muncitori și func
ționari.

In informație se subliniază că 
grevele sînt un rezultat al scăderii 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii

în marea lor majoritate, grevele 
s-au încheiat ’ prin victoria totală 
sau parțială a greviștilor.

JAPONIA
TOKIO 25 (Agerpres). —
La 24 martie, salariații societății 

de televiziune „Nisi Nihon" au de
clarat grevă pe termen nelimitat, 
cerînd majorarea salariilor. Greviș
tii au organizat pichete în fața in
trării centrului de televiziune și au 
suspendat în întregime emisiunile,

La 24 martie au declarat, de ase-

menea, o grevă pe termen nelimi
tat salariații societății de radiodi
fuziune „Asahi Hoso". Salariații so
cietății de radiodifuziune „Tokio 
Hoso“ au declarat o grevă de o 
oră și jumătate. Salariații societății 
„Radio Kansai' din orașul Kobe au 
obținut la 24 martie satisfacerea re
vendicărilor lor cu privire la majo
rarea salariilor și au încetat greva 
declarată în ajun.

ITALIA

Muncitoril din industria metalur
gică și constructoare de mașini din 
Italia au hotărît să înceapă o grevă 
generală dacă patronatul va conti
nua să refuze satisfacerea revendi
cărilor lor economice. în prezent, 
sînt în grevă o parte din muncitorii 
acestei ramuri — 60.000 de oameni, 
care lucrează la uzinele din Milano 
și regiunea Milano.

ROMA 25. — Corespondentul A- 
gerpres transmite: Mișcarea grevistă 
din Italia continuă să se extindă cu- 
prinzînd noi ramuri industriale. Sînt 
din nou în grevă muncitorii de la 
șantierele navale din Genova și 
Trieste, muncitorii din industria ci
mentului. La 24 martie au încetat 
lucrul pentru 24 de ore 50.000 de sa
lariat! de la magazinele universale 
din întreaga Italie, cerînd reducerea 
duratei săptămînii de lucru și ma
jorarea salariilor.

ȚĂRANI VENEZUELEZI 
OCUPĂ PÄM1NTURI 
ALE MOȘIERILOR

CARACAS. în statele Jaracuy șl Mi
randa țăranii fără pămînt au ocu
pat 62 de moșii. Federația țăranilor din 
Venezuela a declarat în legătură cu a- 
ceasta că ocuparea acestor moșii se ex
plică prin situația extrem de grea în 
care se află majoritatea țăranilor din Ve
nezuela, lipsiți de mijloacele necesare de 
existență. Deoarece nimeni nu vrea să 
dea ascultare revendicărilor lor, se spune 
în declarație, țăranii nu au altceva de 
ales decît „să înfăptuiască reforma agra
ră cu propriile lor mlini".

ns

77 W VARIABIL H
suprafață a ceea-ce unii Comenta
tori de presă numesc „curențil reci* 
ai politicii puterilor occidentale.- 
Subcomitetul pentru interzicerea ex
perimentării armelor nucleare (com
pus din reprezentanții U.R.S.S., S.U.A. 
și Angliei) a raportat Comitetului că 
nu a înregistrat nici un progres în 
cursul săptămînii. Aceasta se dato- 
rește faptului că delegații S.U.A. și 
Angliei 
■ția lor 
diționa 
privire la încetarea 
de crearea unui sistem de informații 
internaționale care echivalează cu 
un sistem de spionaj pe teritoriul 
U.R.S.S. și altor state. Insistența a- 
supra înființării unui astfel de sis
tem este cu atît mai nejustificată și 
deci mai suspectă cu cit, după cum 
s-a -arătat și în fața Comitetului, ști
ința și tehnica au ajuns astăzi la o 
treaptă atît de înaltă îneît nu mai 
este greu să se înregistreze prin 
mijloace nationale orice explozii nu
cleare care s-ar produce pe tot în
tinsul globului.

La Geneva s-a aflat cu interes 
despre informația cu privire la tra
tativele secrete duse de doi sa- 
vanți englezi ex-per-ți în fizica nu
cleară, sir William Penney și sir 
Solly Zuckermann,- cu consilierii 
președintelui Kennedy. în cursul a- 
cestor tratative savanții englezi au 
expus posibilitățile științifico-tehni- 
ce de înregistrare, cu mijloace na
ționale a oricărei explozii-nucleare. 
Aceste tratative au ajuns însă în 
impas.

De altfel, urmărind să aducă o 
contribuție la elucidarea finală a 
problemei înregistrării exploziilor 
nucleare, delegația: Indiei a făcut în 
fața Comitetului o propunere oare 
ar mări și mai mult „marja de secu
ritate" la care reprezentanții S.U.A. 
declară că țin atît de mult. Ea a su
gerat <ca posturi de detectare sâ fie

s-au menținut pe pozi- 
inacceptabilă de a con
semnarea unui tratat cu 

experiențelor

instalate și pe teritoriul țarilor nein 
tre. Dar Washingtonul, nemul
țumit și de această posibilitate, d-ei 
fapt suplimentară, a declarat-o ime
diat „insuficientă". Atitudinea rigidă 
pe care se menține partea ameri
cană este pusă de numeroși comen
tatori în legătură cu presiunile in
sistente pe care le exercită asupra 
administrației din Washington cercu
rile interesate în continuarea nestă
vilită a cursei înarmărilor nucleare.

Corespondență telefonică 
de ia trîmisui nostru

6ENLVA
litare americane de pe care acest 
fel de rachete pot fi îndreptate îm
potriva țărilor socialiste. Mulți zia
riști care urmăresc lucrările Comi
tetului celor 18 recunosc că acest 
fel unilateral de a pune problema 
dezarmării nu poate fi admis.

La Geneva se simt însă nu numai 
„curenții reci" ai politicii puterilor 
occidentale. Cu mult interes au fost 
urmărite cuvîntările rostite de repre
zentanții țărilor neutre care pot să 
aducă și au adus în fapt o con
tribuție pozitivă în dezbateri. Cei 
mai multi dintre ei au cerut 
în primul rînd statelor să se 
abțină de la efectuarea expe
riențelor nucleare cel puțin în pe
rioada în care se desfășoară lu
crările Comitetului pentru dezarma
re. Reprezentantul Braziliei a spus, 
astfel, că experiențele trebuie să în
ceteze fără nici un fel de explica
ție sau argumentare. Ministrul de 
Externe al R.A.U. a prezentat a- 
ceeași cerere. După cum s-a aflat 
la Casa Presei, el s-a îndepărtat la

Este menționată astfel cererea for
mală adresată zilele trecute Casei 
Albe de un grup de senatori repu
blicani de a nu renunța în nici un 
chip la experiențele nucleare în at
mosferă programate de S.U.A. în a 
doua jumătate a lunii aprilie.

Cuvîntările rostite de reprezentau- un moment dat de la textul cuvîn- 
ții puterilor occidentale nu au fost 
încurajatoare nici în alte probleme 
ale dezarmării. în cercurile de presă 
de aci s-a observat astfel că din 
propunerile americane nu a dispă
rut vechea tendință de a crea, în 
numele dezarmării, avantaje militare 
pentru Occident. Propunînd, de 
pildă, reducerea cu 30 la sută a 
mijloacelor de transportare la țintg 
a armelor nucleare, secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A., 
Rusk, a arătat că, după părerea ea, 
trebuie să fie vorba în primul rînd 
de distrugerea marilor rachete inter
continentale. Este evident că în a- 
cesf fel S.U.A. ar dori ca, în cazul 
izbucnirii unui război, să-și pună la 
adăpost teritoriul de o contralovi- 
tură nucleară. Rusk nu vorbește însă 
de lichidarea rachetelor cu rază me
die de aejiune și nici a bazelor ml-

tării sale, pentru a rosti cîteva fraze 
considerate ca patetice. „Numai 
dacă ne-am închide undeva sub 
pămînt, a spus el, numai atunci nu 
am putea auzi ce spune și ce cere 
omenirea“.

Din cuvîntările rostite de repre
zentanții țărilor neutre a reieșit de 
asemenea că marea lor majoritate 
sînt de acord ca, fără a se abate 
tratativele de la sarcina lor princi
pală — pregătirea tratatului de de
zarmare generală și totală — să se ia 
de pe acum măsuri care ar putea 
pregăti dezarmarea și spori încre
derea între țări, cum ar fi : crearea 
zonelor denuclearizate, împiedicarea 
răspîndirii armelor nucleare, înche
ierea unui pact de neagresiune în
tre țările tratatului de la .Varșovia 
fi țările N.A.T.O. etc.

Unele nuanțe noi au fost semna-

Prima paradă a Armatei 
de eliberare națională 

din Algeria
RABAT 25 (Agerpres). — După 

cum relatează corespondentul a- 
genției Reuter, în localitatea 
Ujda, din Maroc, a avut loc 
prima paradă a unităților Arma
tei de eliberare națională din Al
geria. La tribună se aflau Mo
hammed Ben Bella, vicepreședin
te al Guvernului Provizoriu al 
Republicii Algeria, și alți trei mi
niștri puși în libertate de către 
francezi săptămâna trecută, după 
semnarea acordurilor cu privire 
la încetarea focului în Algeria.

Intr-o scurtă cuvîntare, Ben 
Bella a declarat că încetarea fo
cului nu înseamnă încheierea re
voluției care continuă.

Parada din 25 martie, relevă 
corespondentul, nu a avut carac
terul unei mai'i serbări, întrucît 
numeroși algerieni se află încă în 
închisori. în curînd vor fi orga
nizate mari serbări în Algeria. Manifestație de bucurie a tineretului algenan în cartierul Casbah 

din Alger după anunțarea încetării focului.

«

«sg»

late chiar și în cuvîntările rostită 
de reprezentanții unor țări din 
N.A.T.O. Astfel, ministrul de ” 
terne al Canadei, în cuvîntarea 
a căutat .să găsească puncte 
contact între pozițiile U.R.S.S, 
S.U.A.

Semnificativă a fost și evoluția 
discuțiilor cu privire la procedură. 
După cum se știe, delegația romî- 
nă a avut un rol important în aceas
tă privință, prezentînd trei propu
neri menite să contribuie la buna 
desfășurare a lucrărilor. Unii re
prezentanți au căutat să atragă Co
mitetul în direcția tărăgănării so
luționării problemei principale, care 
este pregătirea tratatului de dezar
mare generală și totală. Datorită 
eforturilor depuse de țările socialis
te, cît și de multe țări neutre, ho- 
tărîrile de procedură elaborate de 
comun acord și incluzînd cele trei 
propuneri ale delegației romîne au 
un caracter constructiv. Comitetul a 
recunoscut în unanimitate că sarci
na sa principală este realizarea a- 
cordului cu privire la dezarmarea 
generală și totală, problemă care 
va fi dezbătută în ședințele plena
re ale Comitetului. în fruntea docu
mentelor care vor. fi examinate în 
acest scop se află proiectul de tra
tat prezentat de U.R.S.S.

*
Barometrul la Geneva continuă să 

arate timp variabil. Dorința aprin
să a popoarelor este ca evoluția 
tratativelor să o urmeze pînă la 
urmă pe cea a vremii, care se va 
îndrepta inevitabil spre căldura pri
măverii și a verii. Posibilități pen
tru aceasta există, după cum s-a 
văzut și în cursul tratativelor. Nu
mărul delegațiilor trimise la Gene
va de diferite organizații, asociații 
obștești, naționale și internaționale 
este în creștere. Printre ele s-a aflat 
în cursul săptămînii ce s-a încheiat 
delegația Consiliului Mondial al Pă
cii care a cerut participanților la 
tratative să nu-și precupețească e- 
foriurile în scopul realizării neîn- 
tîrziate a năzuinței tuturor popoare
lor! dezarmarea generală șl totală;

L. RODESCU

In cursul vizitei salo In Indonezia, delegația Marii Adunări Na- l -------------- ... ------------ - -----ț. J
Ex- 
sa, 
de
Șl

j- țlonale a R. P. Romîne a fost primită d.e dr. Subandrio, locțiitor al ml» 
f nistrului prim șl ministrul Afacerilor Externe al Indoneziei.
j. ■ ‘ ... -|j .M|‘—‘ |» » » » * »■ » » »■ »-■» »»»■»»» I ■ . » > S »,.» »»»»»> ».t

Lupte Ea <Erau intre trupele franceze
șa baMMfcle A«. ,

zibile și de arme automate, grenade, 
uniforme militare etc.,

După cum relatează
Presse, în cursul zilei de sîmbătă 
bandele fasciste din O.A.S. au pro
vocat la Alger, și Oran Ï6 atentate, 
ucigînd 13 persoane și 'rănind alte 
20. ; La Philippeville elementele fas
ciste au. aruncat mai multe grenade 
în diferite puncte ale orașului, omo- 
rînd un algerian și rănind alți 22. 

Atentate comise de O.A.S. aufo h 
înregistrate,- după cum anunță -agen
ția France Pressé, și în orașe din 
Franța. Astfel, la Montpellier, la lo
cuințele unui profesor și unui re
dactor de la ziarul cpmunist „La 

re și grele. în urma perchezițiilor Marseillaise”, precum și la o între- 
efectuate de jandarmerie și poliție prindere de materiale telefonice din; 
■în casele din acest cartier au fost Nisa și la birourile unei școli din 
igăsite importante stocuri de explo-

ALGER 25 (Agerpres). — Dumi
nică luptele dintre trupele franceze 
și bandele O.A.S. s-au intensificat 
la Oran. Trupe foarte numeroase și 
înzestrate cu armament greu au 
înaintat spre centrul orașului, cău- 
tînd să-l încercuiască. Arterele prin
cipale ale orașului au fost blocate 
de autobuze, iar localurile publice 
au fost închise. Numeroase patrule 
au efectuat percheziții și arestări.

Agenția France Presse relatează 
că la Alger, cartierul european 
Bab-el-Oued este înconjurat de un 
cordon de trupe avînd un efectiv, 
evaluat la 10.000 de oameni, spriji
nite de tancuri, care blindate ușoa
re și grele. în urma

France

Cauderan, au explodat; bombe,

'RIO DE JANEIRO. în Brazilia crește 
mișcarea pentru înfăptuirea reformei a- 
grare. Rină la adoptarea legii cu .privire 
la reforma agrară pe scară națională, 
președintele Goulart a semnat un decret 
cu privire la naționalizarea unor supra
fețe de 431.000 hectare în statul Parana, 
care vor fi distribuite țăranilor fără pă
mînt.

DJAKARTA. La 24 martie, ministrul 
Afacerilor Externe al Indoneziei, Su- 
bandrio, a declarat că tratativele se
crete Indoneziano-olandeze, în legă
tură cu Irianul de vest, „nu au 
de fapt nici un fel de rezultate",,

HAVANA'« 'Guvernul revoluționar 
Cubei a hotărît' să creezar funcția de

țiitor al primului ministru. In această, 
funcție a fost numit Raul Castro, minis
trul Forțelor Armata Revoluționara ale 
Cubei.

PRAGA. La 25 martie,-în, presa ceho
slovacă a fost dat publicității comuni
catul Procuraturii Generale a R. S. Ce
hoslovace în legătură cu desfășurarea 
anchetei în procesul penal al lui* Rudolf 
Barak. In comunicat se arată că R. Ba- 

- rak, pe cînd era ministrul Afacerilor In
terne, a tolerat cheltuirea ilegală a fon
durilor statului, a făcut abuz de putere 
în scopul îmbogățirii personale, încăl- 

dat cind astfel în mod grosolan legalitatea 
socialistă. El a urmărit scopuri carieriste, 
personale. Sub greutatea dovezilor, R. 
Barak și complicii săi. iși recunosc acti- 
yitatea criminală. Cercetările continuă»
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