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In interiorul ziarului;

• în primele rinduri ale luptei 
pentru producții mari (pag. 2-a)

• I. Mărgineanu — încredere, 
stimă, prețuire (pag. 2-a)

• Sport (pag. 3-a)

Anul XXXI Nr. 5486 Luni 2 aprilie 1962 4 PAGINI —20 BANI

• Din carnetul corespondentu
lui la Varșovia : Gh. Gheor- 
ghiță — Realizări și experiențe 
(pag. 3-a)
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Utilaje moderne 
întreprinderile forestiere

Se extinde 
rețeaua sanitară

Șantiere vecine — 
moduri diferite de a construi
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însemnări de pe șantierele 
de locuințe din Hunedoara 

și Colan
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TG. MUREȘ (coresp.'„Scînteii"). '— Exploatările fo
restiere-din cadrul întreprinderii forestiere-Toplița au 
fost dotate recent cu 10 noi ferăstraie mecanice. De 
asemenea, de curînd a fost dat în funcțiune aici un 
funicular, iar altul este în curs de terminare.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă la parche
tul Iod și la depozitul final Deda-Bistra s-au amena
jat instalații cu cablu pentru încărcatul în remorci 
și în vagoane C.F.F.

BAIA SPRIE (corqsp. „Scîn- 
teii"). — Zilele trecute, 30 fa
milii de mineri din orășelul Baia 
Sprie s-au mutat in locuin/e 
noi. Constructorii grupului de

șantiere din localitate execută 
în prezent lucrările de finisaj 
la alte două blocuri de locu
in/e care vor fi date în cu- 
rînd in folosință.

CONSTAN-ȚA (coresp, „Scînteii"). 
— Anul acesta, în regiunea Dobro- 
,geaau fost terminate noi cons
trucții sanitare. La Macin, de pildă, 

• s-a ' dat recent în : folosință o nouă 
policlinică modernă cu cabinete de 

■ chirurgie, stomatologie, interne etc. 
și o secție de chirurgie cu 30 de pa
turi ; la Constanța — o nouă sta
ție de salvare. înzestrată cu 15 au
tosanitare și 5 avioane.

Pînă la sfîrșitul anului, în orașele 
și satele dobrogene se vor construi 
4 dispensare, un spital cu 300 de 
paturi la Medgidia, un depozit Cen- 
trofarm la Constanța etc. De ase
menea se vor dezvolta dispensarele 
din Topalu, Gîrliciu

Printre artiștii 
amatori

In sala clubului 
Uzinelor de trac
toare din Bra
șov are loc azi un 
spectacol cu pie
sa : „Oameni ca
re tac" de Al. Voi- 
tin, prezentat de 
cercul de teatru. 
Alături de artiștii 
amatori își dă con
cursul artistul po
porului Gr. Vasi- 
liu Birlic.

Dln mase plasti
în ultimul timp, fabricile de ma- dele de poșete 

din
care
mo-

rochinărie au realizat poșete 
policlorură de vinii cu desene 
imită pielea de reptile. Noile

o ______

c e
au un aspect atră

gător. Ele au și fost livrate maga
zinelor de specialitate.

; și Olteni, poli
clinica din Cer
na Vodă și al
tele.

In prezent, 
în orașele și 
satele regiunii 
Dobrogea func
ționează 13 spi
tale cu 1.532 
paturi, 79 case 
de nașteri, 120 

. circumscripții 
sanitare etc.

SPECTACOLE 
LA PITEȘTI

Sute de spectatori 
au vizionat ieri S"ea- 
ră la Teatrul de 
Stat „Al. Davila” o 
nouă premieră —: 
„Fata fără zestre’* 
de Ostrovski.

Tot ieri, în sala 
de festivități a Pa
latului de cultură. 
Teatrul de păpuși 
din localitate a pre
zentat spectacolele 
pentru, copii- .„Ghio
cel și , Viorica” și 
„Ecoul, fiul pădurii”.

La Hunedoara și Călan, două cen
tre siderurgice importante, s-au con
struit în ultimii ani numeroase a- 
partamente trainice și confortabile. 
Alte blocuri, totalizînd peste 1.000 
apartamente, vor fi ridicate în 
acest an.

Locuințele din aceste localități 
sînt executate de constructorii 
a două șantiere — Ia Călan, de șan
tierul nr. 3 al T.R.C.H., iar la Hune
doara, de șantierul nr. 4 al I.C.S.H. 
Cele două șantiere se află doar la 
10 km depărtare 
unul de altul și 
execută aceleași 
construcții — locu
ințe. Totuși, în 
activitatea lor, în 
rezultatele obți
nute, există o se
rie de.-, deosebiri 
privind ritmul lu
crărilor, confortul și costul aparta
mentelor.

Deosebirile care există între cele 
două șantiere reflectă în mare mă
sură stilul de muncă diferit în orga
nizarea și gospodărirea acestora.

In ce ritm se lucrează
Pe șantierul nr. 3 din Călan, s-a 

reușit să se lucreze într-un ritm mai 
susținut, să se obțină rezultate mai 
bune. Și nu întîmplător. Conduce
rea șantierului, îndrumată de or
ganizația de partid, a pus în cen
trul atenției organizarea cît mai 
bună a muncii. Ea s-a îngrijit din 
timp de procurarea proiectelor ; 
pentru cele 8 blocuri care se con
struiesc în acest an a fost asigu
rată documentația încă de la sfîr
șitul anului trecut. Pe șantier, gra-. 
ficul. de execuție este întocmit mai 
judicios decît în alți ani. In funcție 
de prevederile lui, s-a trecut la 
organizarea punctelor de lucru, la 
întărirea echipelor cu muncitori 
calificați și la repartizarea lor pe 
blocuri. Maiștrii și șefii de echipă 
știu precis ce au de făcut.

In scopul grăbirii ritmului lucră
rilor, la unele operații a fost in
trodus și schimbul II. De aseme
nea, echipele de finisaj au fost con
centrate la acele blocuri care tre
buie predate mai repede, fără să 
se stînje.nească munca la celelalte. 
De pildă, la un bloc lucrează, sub 
directa conducere a unui maistru, 
4 echipe împărțite pe apartamente. 
Această organizare judicioasă a 
muncii a făcut ca ritmul de lucru 
să fie mai intens, a stimulat între
cerea între echipe pentru a executa 
numai lucrări de bună calitate. Insta
latorii au, pe baza graficului de exe
cuție, sarcini concrete privind in
troducerea instalațiilor ascunse, în

ritm cu zidarii, evitîndu-se astfel 
spargerea și deteriorarea pereților.

Constructorii, organizîndu-și mai 
bine munca, s-au angajat să termi
ne, pînă la sfîrșitul trimestrului III, 
toate locuințele și spațiile comer
ciale prevăzute pentru acest an. în 
prezent, din cele opt blocuri, la 3 
se execută lucrările de finisaj, iar 
5 sînt „la roșu“.

Și constructorii hunedoreni au 
dobîndit de-a lungul anilor o 
bună experiență. Ei au înăl
țat sute și sute de apartamente, 

transformînd ve
chiul orășel în
tr-un oraș nou, 
cu blocuri moder
ne, în care side- 
rurgiștii se bucu
ră de tot confor
tul. Tot ce s-a. 
construit la Hu
nedoara este, fără

îndoială, rodul hărniciei construc
torilor, al îndrumării muncii lor de 
către organizațiile de partid.

Dacă e vorba însă să confruntăm 
activitatea șantierului de la Hune
doara cu a celui de la Călan se poa
te vedea că în multe privințe lu
crurile se deosebesc mult ; pe a- 
cest șantier experiența nu e îndea
juns de folosită, corespunzător cu 
cerințele și exigențele actuale.

Blocurile care se construiesc la 
Hunedoara au, ca și cele de la Că
lan, același beneficiar — sfatul 
popular regional. Aproape de sfîrși
tul lunii martie, șantierul nr. 4 Hu
nedoara nu poseda nici un proiect 
pentru construcțiile din acest an, 
deși parte din ele trebuiau începute. 
Din această cauză nu s-a putut trece 
la organizarea în bune condiții a 
lucrărilor. Conducerea șantierului și 
sfatul popular regional n-au tras 
învățămintele corespunzătoare din 
experiența anului trecut cînd, tot 
din lipsa documentațiilor a fost 
întîrziată darea în folosință a unor 
apartamente.

Este adevărat că și la Hunedoara 
s-au prevăzut unele măsuri pentru 
organizarea muncii. Dar în mare 
parte, măsurile înscrise în planuri 
rămîn fie în dosare, fie în carne
tele' șefilor de lot.'La lotul 3, de -pitdă 
(șef de lot, ing. loan Brad), sarci
nile de producție, nu sînt repartizate 
pe brigăzi, se face un slab control 
asupra lucrărilor executate. Din a- 
ceastă cauză, o serie de lucrări sînt 
executate la întîmplare și nu în mod 
coordonat, în „lanț“.

Slaba organizare a muncii pe șan
tier, aprovizionarea necorespunză
toare, folosirea sub posibilități a 
utilajelor determină în mare măsură 
ca lucrările să se desfășoare nerit-

N. CUCUI 
L. VISKY

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Zilele 
acestea la Cluj s-a deschis un curs 
de pregătire pentru instructorii for
mațiilor artistice de amatori din re
giune, 
200 de 
teatru, 
lice de

la care participă peste 
instructori ai formațiilor de 
dansuri, ai brigăzilor artis- 
agitație, precum și dirijori de

coruri. El este organizat de. Casa re
gională de - creație și are o durată de 
7 zile. Lecțiile sînt predate, de spe
cialiști de- ia 'institutele de artă din 
Cluj. Cursahfii'vor părticica' là'unele 
repetiții și; spectacole ale formațiilor 
artistice de ■'amatori din-oraș. .

(Continuare în pag. III-a)

INVITAȚI LA SESIUNEA 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Timpul a devenit prielnic începerii lucrărilor agricole. Membrii 
gospodăriei colective din satul Buliga, raionul Fetești, ajutați de 
mecanizatorii de la S.M.T. Fetești au ieșit la cîmp. Printre mecani
zatorii fruntași se numără și tractoristul Ion Cherciu. (în fotografie).

DE PESTE HOTARE

Soții Mircea și Ștefa- 
nia Mureșan au lucrat 
la secția agricolă a Sfa
tului popular regional 
Banat. Cînd au aflat că 
întreaga regiune a fost 
colectivizată, amîndoi, 
au luat hotărîrea să 
plece în gospodării co
lective pentru a contri
bui, ■ prin cunoștințele 
lor la obținerea de re
colte bogate. S-au 
dus în două .gospodării 
vecine. Glimboca și O- 
breja din raionul 
ransebeș. Acestea 
aceleași posibilități 
dezvoltare, s-au înfiin
țat chiar în aceeași zi 
— 24 decembrie 1961.

La Obreja, în fața 
sediului erau adunați 
mai mulți oameni din 
sat, care discutau a- 
prins despre planurile 
de viitor ale gospodă-

Ca- 
au 
de

riei. Colectiviștii s-au 
bucurat cînd au aflat 
că tînărul agronom a 
venit să lucreze la ei. 
Speranțele lor au fost 
îndreptățite. Cu ajuto
rul inginerului agro
nom colectiviștii și-au 
întocmit planul de pro
ducție, și-au organizat 
brigăzile și echipele, 
și-au stabilit suprafețele 
etc. El i-a ajutat îndea
proape la pregătirea u- 
tilajelor, semințelor, aù 
trecut la îngrășarea te
renurilor și cite altele.

Și Ștefaniei Mureșan 
nu i-a trebuit decît foar
te puțin casă se .fami
liarizeze cu munca, cu 
colectiviștii. Ea e sti
mată și respectată de 
către colectiviști. După 
ce i-a ajutat la întoc
mirea planului de pro
ducție și la organizarea 
brigăzilor, echipelor și

repartizarea terenurilor 
pe brigăzi, a trecut la 
pichetarea celor 30' ha 
de teren pe care se vor 
planta circa 4.500 pomi 
fructiferi.

In ambele gospodării 
se lucrează acum din 
plin la executarea ulti
melor lucrări pregăti
toare pentru campania 
de primăvară. Se aș
teaptă doar timpul pri
elnic pentru a începe 
semănatul.

Cei doi soți sînt ho- 
tărîți să contribuie cu 
întreaga lor putere de 
muncă și cunoștințele 
pe care le au la obți
nerea unor 
gate, pentru 
gospodăriile 
Obreja și
gospodării puternice, în
floritoare.

LA MOSCOVA, în Palatul Congre
selor din Kremlin s-a deschis ieri 
cel de-al doilea- Concurs internațio
nal de interpretare muzicală „P. I. 
Ceaikovski". La deschidere au 
participat N. S. Hrușciov și alți con
ducători de partid și de stat (In 
pag. III-a o corespondență telefo
nică).

IN ALGERIA fasciștii din O.A.S. 
au comis la 31 martie, 21 de atenta
te în urma cărora și-au găsit moar
tea 20 de persoane, iar alte 11 au 
fost rănite. Printre răniți se găsește 
și directorul regional al informații
lor, Regard L'Hote.

LA CHEMAREA UNIUNII GERMANE 
A PĂCII locuitorii orașului Wuppert- 
hal, puternic centru industrial, vest- 
german, au organizat o demonstra
ție împotriva legilor excepționale 
reacționare proiectate de guvernul 
de la Bonn.

PE STRĂZILE CENTRALE ALE ATE
NEI s-a produs o ciocnire între stu- 
denți și poliție (amănunte în pag. 
IV-a).

AUTORITĂȚILE ; REGIONALE
SICILIA au cerut Parlamentului ita
lian să instituie o anchetă în legă
tură cu intensificarea activității or
ganizației teroriste 
pe această insulă.

CONFERINȚA DE 
problema viitorului 
tinuă lucrările. Corespondentul a- 
genției France Presse relatează că 
la 31 martie s-a anunțat că în ur
mătoarele zile este posibilă forma
rea unui guvern de coaliție din re
prezentanți ai celor două partide 
africane — Uniunea Națională Afri
cană (K.A.N.U.) și Uniunea Democra
tică Africană (K.A.D.U.). jomo Ke
nyatta și R. Ngala, șefii celor două 
partide, urmează 
vern.

DIN

ilegale „Malia

LA LONDRA în
Kenyei își con-

să intre în gu-

COSTUL VIEȚII
ziarul „New York 
referindu-se la 
tale,
atingînd un nivel record

IN S.U.A., arată
Herald Tribune" 

surse quverna-men- 
■a’ crescut 'în luna februarie,

roade bo- 
a face din 

colective 
Glimboca

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

însuflețite adunări ale colectiviștilor

Spre noi succese în dezvoltarea 
gospodăriei

BACĂU (coresp. „Scînfeii"). — 
ăranii colectiviști din comuna Său- 
bșfi, raionul Bacău, au primit cu 

•lultă bucurie vestea convocării pentru 
ziua de 27 aprilie a Sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Naționale. Ieri 
dimineață, în sala colțului roșu al gos
podăriei colective a avut loc o însufle
țită adunare în cadrul căreia s-a stabi
lit invitatul la această sesiune, tovară
șul Vasile Ivan, președintele gospo
dăriei.

Tov. Dumitru Pahonțu, prim secretar 
al Comitetului raional de partid Bacău, 
le-a vorbit cu acest prilej colectiviști
lor despre perspectivele largi pe care 
colectivizarea le-a deschis agriculturii 
comunei. El le-a arătat că prin munca 
lor unită au posibilitatea să obțină 
succese și mai mari, să facă din gospo
dăria lor o unitate puternică, înflori
toare.

— Gospodăria noastră colectivă s-a 
dezvoltat de la up an la altul — a spus 

igadierul Gheorghe Rîglea. Ea a 
îs în rîndul gospodăriilor colecfi-

ve milionare. Avem un sector zooteh
nic puternic ; an de an ogoarele noa
stre unite dau recolte tot mai bogate ; 
traiul nostru e tot mai îndestulat.

— Noi, membrii brigăzii I de 
cîmp, ne angajăm ca pînă la începerea 
lucrărilor sesiunii să terminăm toate lu
crările de însămînțări — a spus în con
tinuare Vasile Moldoveanu.

în numele colectiviștilor din brigada 
I, brigadierul Vasile /Aoldoveanu 
a chemat la întrecere pe toți colec
tiviștii din celelalte brigăzi pentru 
a executa la timp și la un înalt nivel 
agrotehnic lucrările agricole de primă
vară, pentru a obține recolte cît mai 
bogate în acest an.

Emil Afrențoaie, Vasile Enache, Emil 
Prisécaru și ceilalți colectiviști care au 
luat cuvîntul s-au angajat să lupte 
pentru înflorirea gospodăriei colec
tive. iar pînă la data cînd va avea 
loc sesiunea să termine toate lucrările 
agricole de primăvară, punînd astfel 
bazele unei recolte îmbelșugate.

STRINGER! DE MÎISĂ
Imaginea de jos a fost surprin

să ieri către prînz, pe treptele că
minului cultural din comuna Ca
leașca, la cîteva clipe după sfîrși
tul adunării generale a colectiviș
tilor. Iată-i aici, strîngînd cu căldu
ră: mîna președintelui gospodăriei 
lor colective, Dumitru Neagu. El va 
participa ca invitat la apropiata se
siune extraordinară a Marii Adunări
Naționale, convocată, cu prilejul în-, lui lort la. București, să fie încheiate, 
cheierii colectivizării agriculturii în în icele mai bune condiții, lucră-' 
patria noastră și va aduce solia rile agricole ale anotimpului.

Dar în aceste zile prielnice, cînd 
un abur ușor, primăvăratic plutește 
peste lunca Argeșului, întreaga a- 
tenție a colectiviștilor se îndreaptă 

• spre; campania de ■ primăvară. Fie
care ceas, ■ fiecare atelaj să-1 folo
sim .din plin ! Așa au vorbit oamenii 
în adunarea de ieri, angajîndu-se 
ca înainte de plecarea președinte-

PESTE 8.000 DE PERSOANE au 
demonstrat la Tokio împotriva tra
tativelor care au loc între Japonia și 
Coreea de sud.

O GREVĂ GENERALĂ LA LEO
POLDVILLE a fost fixată pentru zi
lele de 2 și 3 aprilie. După cum 
transmite corespondentul ziarului 
„Pravda", revendicările expuse în 
miile de manifeste difuzate în oraș 
sînt următoarele : să se pună capăt 
scindării, să fie întărită economia, să 
fie majorate salariile și să se asigu
re de lucru șomerilor.

ERIBERTO SENTELIAS, conducă
torul partidului de guvernămînt din 
Bolivia, a declarat la deschiderea 
conferinței acestui partid că progra
mul „Alianței pentru progres" este 
„un fruct putred, cu care vor să ne 
otrăvească...*

Lucrări în livezi

Economii de combustibil
GALĂfl (coresp. „Scînfeii'/). — Re- 

morcarea trenurilor cu Tonaj sporit se 
bucură de foaia atenția mecanicilor și 
fochișlilor de la depoul C.F.R. (.■ din 
Tecuci. ,

De la începutul anului și pînă'acum,' 
ei au remorcat 98 garnituri' der trenuri 
cu un tonaj, sporit, ceea ce a contri
buit la îndeplinirea planului trimestrial 
cu 11 zile mai devreme. în acest timp 
au fost economisite 1058 tone de com
bustibil convențional. , .

1
1

1

Realizările cele mai bune,. în între
cere, au fost obfinute de mecanicii ; 
Ștefan Ghinea, Tifu Bejan și Gheorghe 
Ciucă. ,

In sprijinul calității

Zilele trecute mecanizatorii de - la ' 
S.M.T. Zorleni și S.M.T. Criveni, ra- ' 
ionul Bîrlad, au avut ca oaspeți un ' 
grup de muncitori, maiștri și ingi
neri de la Fabrica de rulmenți din 
Birlad. Vizita avea un scop dublu : 
constructorii de rulmenți să afle 
păreri și observații despre calitatea 
rulmenților pe care îi produc ca pie
se de schimb pentru mașinile agri
cole, iar mecanizatorii să primească 
îndrumăm de la specialiști asupra 
modului de montare, exploatare și 
întreținere a rulmenților.

Schimbul de experiență a fost 
rodnic. Și unii și alții au avut de 
învățat. (De la Eliade Solomon, co
respondent voluntar).

Zilele trecute s-a deschis în Capitală p*e Șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu Aleea Circului, un nou 
magazin cu articole de uz casnic. în fotografie : 
Aspect din noul magazin. (Foto : Gh. Vințilă)

Grija pent
RÄCARI (coresp. „Scînteii”). — 

In adunarea care a avut loc ieri 
dimineață, colectiviștii din Bîldana, 
raionul Răcari, și-au exprimat mul
țumirea pentru cinstea ce li s-a fă
cut de a trimite un invitat la sesi
unea Marii Adunări Naționale. A- 
cesta este tovarășul Dumitru Po
pescu, președintele gospodăriei.

— Mă bucur din suflet — a spus 
tov. Lazăr Vlăsceanu — că s-a termi
nat colectivizarea agriculturii în în
treaga țară. încheierea colectivizării 
înseamnă perspective largi pentru 
sporirea producției agricole. Gos
podăria noastră are doar un an și 
jumătate. Noi însă simțim de a- 
cum avantajele muncii' în comun. 
In nrimul an de activitate valoarea 
zilei-ir.uncă a ajuns Ia-29 lei. Nu-,

ru recoltă
mai în anttl trecut 61 de colecti
viști și-au făcut case noi; ne-am 
electrificat satul. Mulțumim parti
dului pentru ' că ne-a îndrumat pa
șii pe calea gospodăriei colective, 
calea spre belșug și fericire.

— Avem toate condițiile ca în 
acest an să obținem producții și 
mai mari — a spus apoi, în cuvîn
tul său, colectivistul Florea Petcu. 
Dar pentru aceasta trebuie să lu
crăm bine pămîntul acum, în pri
măvară. Din cauza ploilor timpul 
în care putem face semănatul s-a 
scurtat mult. Trebuie ca imediat ce 
pămîntul se zvîntă,. chiar și pe par
cele mai mici, să trecem la treabă.

După cîteva ore, timpul fiind fru
mos, colectiviștii, cu,mai multe ate
laje au ieșit la semănat.

acestei înfloritoare gospodării de 
pe malul Argeșului.

Strîngerile de mînă au semnifica
ția lor : — Te du, tovarășe pre
ședinte, și 'spune că gospodăria 
noastră, abia de trei. ani . înființată, 
a reușit în acest răstimp să-și spo
rească de peste zece ori fondul de 
bază. înainte vreme,-ce se putea 
spune despie ■ „inventarul" comunei 
noastre ? 6 moșieri, 29 de cămătari 
și'5 cîrciumi. Iar astăzi ? Noi, co
lectiviștii, ne-am ridicat 125 de case 
și aproape ' în fiecare casă cîntă 
aparatul de radio, așezat pe mobilă r*n Duța și-a 
nouă. Nici nu'-i de mirare : cite 36,50 
lei a fost 
anul ce-a 
colectivist, 
Așa să spui, tovarășe președinte.

în căldura strîngerilor de mînă, 
în cuvintele colectiviștilor rostite cu 
prilejul adunării de ieri, s-a răsfrînt 
și hotărîrea lor de a dobîndi noi 
realizări pe calea arătată de partid. 
Va fi 1962, și pentru cei din Căteas- 
ca, un an de muncă spornică. La 
capătul lui, gospodăria va avea 
246 de vite, 160 porcine, mii de pă-

■ ■ $ :

sări. Iar de pe acum, pe măsura a- 
cestor efective, au început să s» 
înalțe noi construcții.

— ■Brigada noastră, a-ntîia de 
cîmp — s-a ridicat în fața adunării 
Ion Șt. Badea —'este .hotărâtă să lu
creze în așa fel pămîntul' încît.'să 
obținem producții mari.de grîu și 
porumb.

—. Răspundem ■ 
chemării ! r— a 
spus Ștefan Flo
rea, brigadierul 
de la „a treia“.

N-a rămas mai 
prejos nici secto
rul zootehnic. Ma

SIGHET (coresp. „Scînteii"). — 
Colectiviștii din comunele și satele 
raionului Sighet dau în aceste zile 
o deosebită atenție lucrărilor de în
grijire a livezilor. Odată cu lucră
rile de curățire a uscăturilor, a tă
ierilor de rodire și de formare a co
roanei, în livezile tinere ei stropesc 
pomii împotriva dăunătorilor. Pînă 
acum au fost stropiți în cuprinsul 
raionului aproape 400.000 pomi. Co
lectiviștii din Remeți, Săpînța, 
Cîmpulung la Tisa și din alte co
mune, transportă în livezi îngrășă
minte' naturale și fac ultimele pre
gătiri; în vederea noilor plantații.

în primăvara acestui an gospodă
riile colective din raionul Sighet vor 
planta cu pomi fructiferi încă 170 
ha de terenuri în pantă, improprii 
culturii cerealelor.

DUMINICĂ
Orele 5 dimineața. La radio-clubul 

regional de amatori din Sueeava, un 
grup de. tineri muncitori și elevi au și 
luat „startul", ca să folosim un termen 
sportiv. Ei au participat la concursul 
de radio-telegrafie „Cupa primăverii". 
In-patru ore, YO-8 DD, cum e cunos
cut radio-amatorul Dumitru Dascălu 
din Suceava, a reușit să stabilească, 
în cadrul concursului, 25 de legături

valoarea zilei-muncă în 
trecut. : Calea belșugului 
partidul ne-a arătat-o.

să 
'țri obțină cu 200 de 

litri lapte mai mult 
față de cei 2.000 
prevăzuți, de la 
fiecare vacă. Și 
astfel adunarea 
s-a transformat în- 
tr-un bine chibzuit 
și avîntat sfat gos
podăresc.

Iar pe 
„mandatul" 
dințat lui 
a fost pecetluit, 
cum 
prin 
geri

spuneam, 
calde stun

de mînă.

V. V1NTU

urmă, 
încre- 

Neagu

cu radio-amatori 'din 13 regiuni ale 
tării.

Orele 9. In fața Sfatului popular 
regional Suceava, mare animație. 
Peste 150 de ingineri agronomi, zoo- 
tehnicieni, horliviticoli pleacă în gos
podăriile colective nou înființate, unde 
au fost repartizați. Unii abia au ieșit 
de pe băncile facultăților, alții sînt 
mai în virstă. To(i sînt animați însă de 
dorinfa de a ajuta gospodăriilor co
lective să-și sporească producția ve
getală și animală, să se dezvolte și 
să se consolideze. Printre ei se află 
și inginerul agronom Gheorghe Ma- 
carie. El a lucrat la Fabrica de zahăr 
din Bucecea. Noul său loc de muncă 
este gospodăria colectivă din comu
na Dumbrăveni.

Orele 11. Grupuri de elevi și ex
cursioniști se îndreaptă spre muzeul 
„Ciprian Porumbescu" și muzeul re
gional. Aici s-a redeschis recent sec
ția de istorie veche și feudală unde 
sînt expuse numeroase piese descope
rite cu prilejul săpăturilor arheologice 
executate pe cuprinsul regiunii.

Orele 15. Deși a început să plouă 
(și mai sînt 30 de minute pînă la în
ceperea meyului de fotbal dintre 
echipele de categoria B. Dinamo-Su- 
ceava și Știința-Galați) peste 3000 de 
iubitori ai acestui . sport se află de 
niult în tribună. Ei au avut prilejul să 
aplaude victoria echipei locale (cu 
scorul de 1—0) dar nu și satisfacția 
vizionării unui ioc frumos.

Orele 19. în aula Școlii medii „Ște
fan cel Mare", din localitate, peste 
200 de tineri (și tinere) atleți și acti
viști sportivi voluntari au vizionat un 
ciclu de filme sportive de scurt me
traj.

N. ȚUICU 
coresp. „Scînteii"

mari.de


RITM, TINEREȚE

ii. APOSTOL 
corcsp. „Scîhteii'

pentru producții mari

a-
a-

ce-

Cu priléjul unei vizite 
le gospodăria colectivă din 
cörriuna Petrbști, raionul 
Cărei,1 l-am rugat pe tov. 
inginer Ștefan Vilany pre
ședintele gospodăriei co- 
léctîve să ne răspundă la 
cîtévà întrebări în legătu
ră cu muncă mecanizato
rilor din această gospodă
rie.

ÎNTREBARE : Ce con
diții ați creat mecanizato
rilor în campania agricolă 
de primăvară ?

RĂSPUNS : Gospodăria 
noastră colectivă este si
tuată în zona de șes a re
giunii Maramureș. Ea po
sedă 2.050 ha. teren 
rabil. în primăvara 
nului trecut am
rut conducerii S.M.T.-ului 
Carei să permanentizeze 
brigada de tractoare care 
né servește. Din aceasta 
am avut de cîștigat atît 
noi cît și mecanizatorii. 
Lucfîrid timp îndelungat 
același teren tractoriștii 
cunosc mai bine sojul, pot 
aplică agrotehnica în mod 
diferențiat — contribuind 
astfel la obținerea de pro
ducții mari. Anul trecut, 
în condiții climatice nu 
tocmai favorabile, noi am 
obținut 2.111 kg grîu la 
hectar și peste 3.000 kg po
rumb boabe. Mecanizatorii, 
la rîndul lor, executînd 
uri volurn mai mare de lu
crări, au cîștigat mai bine.

Péritru succesul recoltei 
din acest an ne-am pregă
tit îrică de anul trecut. Cu 
ajutorul mecanizatorilor 
am semănat 600 ha grîu în 
cele mai bune condiții și 
am arat adînc toate cele 
450 hectare de pe care 
né-am propus să obținem 
în acést an 5.000 kg po
rumb boabe la ha. în 
timpul iernii tractoarele și 
mașinile agricole au rămas 
în gospodărie. Micile repa
rații au fost executate în 
atélierélé noastre. Primă
vara i-a găsit pe mecani
zatori bine pregătiți,“‘'cu 
mașinile puse la punct, cu 
combustibilul și piesele de 
schimb necesare, asigurate 
etc. Așa sé face că ei au 
putut face la timp primele 
lucrări în cîmp.

Noi ținem o legătură 
strînsă cu conducerea 
S.M.T.-ului. Ascuțirea fia
relor de plug sau alte mici 
reparații în timpul campa
niei se fac în gospodărie. 
Ne îngrijim de hrana și 
cd2!aréa tractoriștilor care 
nu sînt din localitate. De 
curînd am discutat cu 
conducerea S.M.T.-ului și 
am căzut de acord să con
struim un sediu pentru 
brigada permanentă de 
tractoare, o magazie de 
piêse dé schimb, un mic 
atelier precum și un depo
zit simplii pentru întreg 
parcul dé mașini și trac
toare.

Asigurînd asemenea con
diții de lucru mecanizato- 

I rilör, sîntem siguri că la 
rîndul lor, vor executa nu
mai lucrări de calitate, 
fapt cé ne va ajuta să ob-

riei. De multă vreme însă 
nu mai avem asemenea 
cazuri.

Controlul calității lucră
rilor este efectuat, de ase
menea, permanent de că
tre șeful brigăzii de trac
toare, de către președin
tele gospodăriei și de că
tre alți colectiviști. Chiar și 
mecanizatorii controlează 
acest lucru. E și firesc. Din 
cei 10 tractoriști, 7 sînt 
din comună, fii de colec
tiviști trimiși la școală de

către gospodărie. Ei știu 
că o lucrare dé calitate 
slabă nu aduce recolte bo
gate, că atît gospodăria cît 
și familiile lor, nu vor a- 
véa astfel venituri mari.

Sarcinile sporite ale 
planului nostru de produc
ție ne obligă să veghem 
permanent ca toate lucră
rile mecanizate să fie e- 
fectuate în cele mai bune 
condiții.

Recolta depinde în bună măsură
să efectueze 
lucrări pe o
90—95 hec- 

acesta crește 
fiecărui me-

a tractoriștilor 
ținem producții tot mai 
rtïari.

ÎNTREBARE : Cum se 
’ realizează legătura între 

brigăzile de cîmp și briga
da de tractoare ?

RĂSPUNS : Datorită fap
tului că brigada de trac
toare este acum perma
nentă se întăresc continuu 
legăturile dintre mecaniza
tori și colectiviști; în gos
podăria noastră sînt 5 bri
găzi de cîmp. încă de anul 
trecut noi am repartizat 
fiecărei brigăzi de cîmp 
cîte o grupă permanentă 
formată din 2 tractoare. 
Fiecărui tractorist îi revi
ne în medie 
principalele 
suprafață de 
tare. în felul 
răspunderea
canizator pentru calitatea 
lucrărilor executate. Dar 
uneori se întîmplă, ca la o 
anumită brigadă, din dife
rite motive să nu se poată 
executa la timp lucrările 
cerute. în asémériëa situa
ții, consiliul de conducere 
al gospodăriei, împreună 
cu șeful brigăzii de trac
toare iau măsuri ca gru
pele permanente de trac
toare din brigăzile de cîmp 
să se intr-ajutoreze între 
ele.

Cînd se ivesc asemenea 
situații noi le rezolvăm în 
felul următor : seara cînd 
împreună cu brigadierii de 
cîmp întocmim planul de 
lucru pentru a doua zi, 
invităm și pe șeful brigă
zii de tractoare. El 
mite apoi hotărîrea 
tră tractoriștilor și 
rește aplicarea ei.

ÎNTREBARE : Cum e- 
fectuați controlul lucrărilor 
executate de mecaniza
tori ?

RĂSPUNS : Odată cu 
permanentizarea brigăzii 
de tractoare putem spune 
că nu avem greutăți în a- 
ceastă direcție. Fiecare 
tractorist cunoaște bine 
terenul pe care lucrează. 
Toți mecanizatorii sînt oa
meni bine pregătiți, care 
își iubesc meseria pe care 
și-au ales-o. La noi s-a 
statornicit regula ca bri
gadierii de cîmp să asiste 
direct la efectuarea lucră
rilor și să răspundă ală
turi de tractoriști de cali
tatea acestora. O lucrare, 
de proastă calitate, nu este 
recepționată de consiliul 
de conducere al gospodă-

trans- 
noas- 

urmă-

de noi, mecanizatorii
fn cei 8 ani de cînd sînt 

tractorist m-am convins că 
de felul cum noi, mecani
zatorii. executăm lucrările 
agricole, depinde în foarte 
mare măsură producția 
obținută la hectar.

Eu lucrez în brigada â 
111-a de tractoare de la 
S.M/T, Stîlpil, care serveș
te gospodăria colectivă 
Gherăseni, raionul Buzău. 
Brigada noastră a cău
tat să execute 
rile, însămînțârea, 
rile dé întreținere a cultu
rilor la timpul potrivit și de 
bună calitate Așa a fost 
posibil ca gospodăria să 
obțină producții mari de 
cereale și plante tehnice. 
Anul trecut, de pildă, gos
podăria colectivă din Ghe
răseni a obținut în medie 
la hectar 2.150 kg grîtl. 
aproape 1.800 kg floarea- 
soarelui și 3.853 kg porumb 
boabe.

La executarea arăturilor 
de toamnă, de mare însem
nătate este adîncimea. Cu 
un an în Urmă această lu
crare o făceam la 29-32 
cm ădîncime. Pe unele su
prafețe am arat la 36-39 
cm, folosind scormonitorul. 
Aci, producția de porumb 
a fost mai mare cu 2-300 
kg la ha. Pe baza acestor 
experiențe, în toamna tre
cută noi am propus con
siliului de conducere al 
gospodăriei ca întreaga su
prafață să fie arată la a- 
dîncimea de 36-39 cm. Co
lectiviștii au fost de acord 
șî lucrările au fost execu
tate'astfeb-

.Semănatul la’timp $i de 
calitate are o deosebită im
portanță pentru recoltă La 
alegerea timpului potri
vit pentru semănat ne

arătu- 
lucră-

Fruntași la semănat
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — Colectiviștii din 

comuna Plopeni, raionul Negru Vodă, s-au pregătit 
din vreme pentru campania agricolă de primăvară. 
Cînd timpul a devenit prielnic, ei au început lucrul 
în cîmp. Pînă acum au și semănat 92 hectare mazăre, 
60 hectare orz de primăvară, 60 ha ovăz etc. In pre
zent, colectiviștii continuă însămînțatul culturilor din 
urgența I-a și pregătesc cele 
pentru însămînțatul inului de

Suprafețe însemnate au fost 
dăriile colective din Pecineaga 
23 August, Vînătoru Și altele,

Pînă în prezent, în raionul Negru Vodă au fost în- 
sămînțate peste 5,000 hectare cu mazăre, ovăz, bor- 
ceàg etc,

aproape 300 hectare 
ulei și florii-soarelui. 
semănate și la gospo-
(peste 500 hectare),

ajută agronomii noștri 
și ai gospodăriei colec
tive. Nöi avem grijă să 
executăm această lucrare 
într-un tirqp cît mai scurt 
și să asigurăm o densitate 
optimă 
trecut 
rumbul 
35-40-000 plante ia hectar. 
Pe unele suprafețe, unde 
densitatea a fost ceva mai 
mare — cam 45.000 plan-- 
te la hectar — porum
bul s-a dezvoltat tot atît 
de biné, în schimb produc
ția a fost simțitor sporită. 
Iată de ce acum vrem să a- 
sigurăm pe întreaga supra
față o densitate de 40-45.000 
plante la hectar. Să- 
mînța necesară este de 
pê acum pregătită. Gospo
dăria colectivă s-a apro
vizionat cu sămînță de po
rumb dublu- hibrid. Ne 
Vom strădui sa fàcëm se
mănatul uniform și în rîn- 
duri drepte, distanțate là 
8Ö-1Ö0 cm pentru â se pu
tea ’executa prășitul më; 
canic. Anul trecut, la rioi 
în stațiune, au mai fost 
unii tractoriști care nu au 
respectat această. regulă; 
au făcut semănatul cu 
multe greșuri și pe aceste 
suprafețe producția a fost 
mai mică.

Pentru această campanie 
toate semănătorile au fost 
bine revizuite. Au fost in- 
struiți colectiviștii care 
vor lucra pe ele. Datoria 
noastră, a tractoriștilor, 
este însă să controlăm zi 
de zi modul de funcționare 
a semănătorilor și să v.e- 
dem cum lucrează însoți
torii.

Timpul nefavorabil din 
această primăvară a mic
șorat foarte mult perioada 
dé executare a lucrărilor 
agricole. Pentru a grăbi 
lucrările, la noi s-a 
nizat și schimbul II 
număr însemnat de 
toare. în aceste condiții 
este necesar să existe un 
control mai atent asupra 
calității lucrărilor și îndeo
sebi a semănatului.

Soarta recoltei viitoare 
stă în mîinile noastre, ale 
mecanizatorilor. Noi; trac
toriștii, avem datoria să ne 
achităm Cu cinste de acea
stă sarcină.

hectar. Anul 
semănat po- 

cu o densitate de

orga- 
pe un 
trac-

Scenă din filmul „Arme și porumbei' — o producție a studiourilor 
din H. P. Ungară.

Pe ecranele cinematografelor
Liili Palmer, O. E. Hasse, Johanna 
Matz.

Arme și porumbei — o producție 
a studiourilor din R.P. Ungară.

Experiență primejdioasă, produc
ție a studioului „Kazahfilm".. Filmul 
este inspirat din activitatea oame- 
riilor de știință sovietici. Din distri
buție fac parte : K. Baiseitov, V, Sa
fonov, N. Janlurin R. Mühamediaro-

Bătălie în marș — o producție a 
Studioului „Mosiilm", după romanul 
cu același nume al scriitoarei Ga
lina Nikolaeva. în rolurile princi
pale apar actorii f Mihail Ulianov, 
Natalia ■ Fateeva, Mihail Nazvanov, 
Felix Iavôrski.

„Profesiunea doamnei , Warren" 
producție a studiourilor din R. F 
Germană — ecranizare a âunoscii- 
te< piese a lui Bernard Shaw. Rolü- Va etc. Regia e s semnată 
rile principale sînt interpretate de A/Karpov.

ANUL ACESTA

...colectiviștii din satul Iabla- 
nița, raionul Vînju Mare, vor cul
tiva cu porumb peste 400 hă. 
Din acestea, pe o suprafață de 150 
ha și-au propus să obțină peste 
5000 kg porumb boabe la ha în 
teren neirigat. Terenul a fost arat 
adînc din toamnă, iar zeci de hec
tare au fost fertilizate cu gunoi de 
grajd. Colectiviștii 
sămînță de. porumb 
pentru care au și 
de germinație de la
cele 150 ha se vor aplica 3 prașile 
mecanice și 4 manuale. (Dé la 
Vasile Bobllcă, colectivist).

mărită, cu 14 ha. Colectiviștii cul
tivă în acest an 44 ha. cu legu
me. Materialul săditor a fost în 
mare parte pregătit în răsadnițe 
calde, pe o suprafață de 700 m.p. 
Pe loturile din cîmp, pentru fer
tilizarea solului, au fost trans
portate cca. 8.000 de tone gunoi și 
mraniță. (De la Gheorghe Vasile, 
colectivist).

încredere, stima,
masa învelită cu pînză ro- 

șie, un vraf de pachete. Cînd 
s-a auzft strigată, Carolina Cor
nea s-a fîstîçit de-a binelea. Parcă 
nu mai era ea, renumita mulgătoa
re de la. Sîntana, a c.ărei faimă .a 
trecut de mult hotarele colectivei.

— Pentru merite deosebite în 
creșterea vacilor și pentru produc
țiile mari de lapte obținute de la 
vacile pe care le îngrijește, con
siliul de conducere a hotărît s-o 
premieze pe tovarășă Carolina cu 
un ceas de mînă, anunță în aduna
re președintele gospodăriei, tova
rășul Gheorghe Goina.

Am întîlnit-o prima oară pe Caro
lina Cornea la consfătuirea colecti
viștilor fruntași din raionul Criș. 
într-una din pauze vorbea unui grup 
de mulgători despre „tainele“ me
seriei lor. „Totul e să respecți în
tocmai rațiile de furaje, orele de 
adăpare și muls. Și mai e ceva. în 
munca noastră e bine să și citești 
cît mai mult, ca să poți lucra după 
OUm scrie la carte“. De nouă ani, 
Carolina Cornea e fruntașă în gos
podărie, bucurîndu-se de stima și 
prețuirea tuturor colectiviștilor.

Cu multe alte femei fruntașe în 
producția agricola se mîndresc mi
lionarii din Sîntana : „Avem șefe de 
echipe ca Valeria Bora, Eva Saifer. 
Elisabeta Maieu, colectiviste cum 
sînt Marfa Burcă, Saveta Suciu, Ma
ria Moga și altele, care au sute de 
zile-muncă, făcînd cinste gospodă
riei noastre“, spune tovarășul Goina.

Cuvinte de caldă prețuire pentru 
tovarășele lor au și colectiviștii din 
Mădătas. Aici, în multe posturi 
Cheie, au fost promovate cu încre
dere femei Așa e bunăoară Elisa
beta Cîrstea, șefă de echipă 
grădina de legume, decorată 
„Ordinul Muncii", sau surorile 
tia și Soția Tril, două tinere 
căror nume a figurat de multe 
pe panoul de onoare și cărora 
zeta tegională le-a publicai și 
tografiile. Amîndouă sînt vrednice 
îngrijitoare la viței.

— Femeile sînt o mare forță în 
Întărirea și dezvoltarea gospodăriei 
noastre multimilionare, spune Eroul 
Muncii Socialiste Teodor Maghiar, 
președintele colectivei. Din consi
liul de conducere .fac parte- și două 
femei — tovarășele Aurica Teoran 
și Elena Cristea, iar din cei 20 șefi 
de echipă, opt sînt femei. Anul a- 
cesta, cînd ne-am propus să dez
voltăm și mai ' mult fermele de ani
male și păsări, legumicultura, vom

Fcmciic, o marc îorfâ 
in viata satului colectivizat

GHEORGHE POPESCU 
tractorist la S.M.T. Stilpu, 

raionul Buzău

au procurat 
dublu hibrid 
primit proba 
laborator. Pe

PROTECȚIA MUNCII
>-■

fost tema unui concurs 
„Cine știe cîștigă" organizat la 
schela Băbeni. ■ Juriul a acordat 
premiul celor trei reprezentanți ai 
secției a doua — parcagiul Nico
lae Dianu', Sondorul podar Anton 
Lemnarii și mecanicul Ion Cerbu 

zentat recent de brigada'artistică —■ care au dovedit o foarte bună 
de agitație a fabricii de hîrtie 
de la Prundul Bîrgăului, raionul 
Bistrița. Valentin Corocea și Con
stantin Ruscău, lăcătuși meca
nici, Toader I. Vrășmaș, finisor, 
Gavril Mureșan, muncitor, și Ele
na Cahier, sortatoare, sînt din
tre cei mai activi membri ai bri
găzii. Satirizînd prin cîntece și 
versuri neglijența, lucrul de 
mîrituială al unora, brigada 
dă un ajutor de preț îmbunătă
țirii procesului de producție. (Dé 
la Florie« Gheorghifă, funcțio
nară).

GRĂDINA DE LEGUME

„CAUZE MICI, EFECTE MARI"

...este titlul programului pre-

...a gospodăriei colective 
Săveni, raionul Fetești, a

...a

cunoaștere a normelor de pro
tecție a muncii. Concursul a fost 
interesant și instructiv atît pen
tru participanți 
spectatori. (De la

• muncitor).

cit și pentru
Florea Tistuleasa,

IN ORAȘUL TÎRNĂVENI

...la parterul noilor blocuri, au 
fost date în folosință trei noi uni
tăți comerciale: un magazin „Ca
douri", unul de textile și o bra
serie — spațioase, modern utilate 
și bine aprovizionate. (De la

din Slmlon Bochlș, instructor al sfatu- 
fost lui popular raional).

la
CU 

Ma- 
al 

ori 
ga- 
fo-

promova cu încredere și alte femei 
în munci de răspundere.

Numeroase asemenea exemple 
pot fi întîlnite în gospodăriile co
lective de pe tot cuprinsul țării. Ele 
arată că și în lumea satelor, so
cialismul a dat o nouă demnitate 
femeii, i-a descătușat forța și ini
țiativa creatoare, i-a creat largi po
sibilități pentru a învăța și a căpă
ta cunoștințe, pentru a-și pune ca
pacitățile gospodărești și talentul 
organizatoric în slujba interesului 
obștesc. Din rîndurile țărănoilor co
lectiviste s-au ridicat în acești ani 
harnice președinte de gospodării 
colective, brigadiere și șefe de é- 
chipe, mulgătoare și crescătoare de 
păsări cu o bogată experiență.

T^in păcate însă, în regiunea 
■*“^Crișana nu peste tot consilii

le de conducere, organizațiile de 
bază din gospodăriile colective au 
o atitudine justa fața de 
tea creatoare a femeilor, 
promovarea lor în munci 
pundere. La gospodăria 
„Revoluția Socialistă 
Sălard, raionul
număr de femei lucrează cu bune 
rezultate fie în sectorul zootehnic, 
fie la sera de legume sau în cimp. 
Ba secretarul orgânizației de partid,

capacita- 
față de 
de răs- 
colectivă

din comuna 
Oradea, un mare

cepute, care ar putea să-și spună 
cu succes cuvîntul în conducerea 
treburilor obștești.

Este știut că organizațiile de 
partid din gospodăriile colec

tive se întăresc primind în rîndurile 
lor pe cei mai înaintați colectiviști, 
pe cei mai valoroși ingineri și teh
nicieni agronomi, oameni care-și 
pun la inimă bunul mers al trebu
rilor obștești, care se bucură de 
stima și prețuirea colectiviștilor. Fi
rește că printre noii membri și can
didați de partid se află și numeroa
se femei, participante active la 
munca pentru dezvoltarea și înflo
rirea gospodăriei.

— Organizația noastră de bază 
este și mai puternică de cînd a pri
mit pe cele mai bune colectiviste, 
care prin întreaga lor activitate au 
dovedit că merită să poarte înaltul 
titlu de membru de partid, spunea 
tovarășul luliu Dudaș, secretarul or
ganizației de bază din gospodăria 
„Drapelul Roșu“ — Valea lui Mi
hai. în această organizație, din 51 
membri de partid, 16 sînt femei. Co
lectiviste ca lolanda Balogh, șefă de 
echipă la sectorul avicol, Ileana 
Kiss, șefă de echipă într-o brigadă 
de cîmp și alte comuniste consti
tuie un bun exemplu pentru toți 
membrii gospodăriei. „Dacă noi am 
reușit sa dezvoltăm sectorul legu
micol, iar anul acesta să mărim su- 
prafața cultivată cu legume timpu
rii de la 90 hectare la 120, este și 
un merit al femeilor care au mun
cit în acest sector, îngrijind cu pri
cepere legumele timpurii, lucrînd cu 
multă tragere de inimă — spune 
președintele gospodăriei. Acolo 
unde a fost mai greu, au fost tri
mise membre de partid și s-au ob
ținut rezultate frumoase.

O bună experiență în ce privește 
primirea în partid a femeilor are 
și organizația de bază din gospo
dăria Girișul de Criș, raionul Ora
dea. Din 42 de membri și candidați 
de partid, 11 sînt femei. După ce 
colectiviștii au hotărît să extindă 
cultura legumelor în gospodă
rie, biroul organizației de bază 
s-a gîndit să creeze o grupă de 
partid în acest sector. în funcția de

Publicul bucureștean aie prilejul, 
să asiste la o adevărată avalanșă 
de mișcare și ritm, pe care ne-o 
oferă în adeste zile dansatorii afri
cani din Ansamblul național Sene
galez. Ei prezintă un program, va- 
tiat, care reflectă aspecte din cul
tura populară a Africii n'egie.

De la vechi dansuri maqice,- a că
ror origine se pierde în negura vre
murilor, ceremoniale familiare sau 
de inițiere a tine- ..........  ’... h.......
rilor pentru In
trarea în societa
tea satului, ar
tiștii senegalezi 
ne-au purtat spre 
contemporaneitate 
prezentîndu-ne ti- 
riele scene de petrecere populară, 
imagini din viata oamenilor simpli, 
năzuințele acestora

încă de la începutul reprezenta
ției ne trezim deodată într-o lume 
complet nouă pentru spectatorul din 
țara noastră. Chemarea sabarului 
(tam-tam-Ului), dansul care deschi
de spectacolul, stîrnește o adevărată 
cascadă de mișcări ritmice puțin 
Cunoscute nouă. Dansul creează o 
atmosferă specifică, pregătind pu
blicul pentru tot restul programului.

Spectacolul place nu numai prin 
noutate ci și prin sinceritatea lui. 
prin dezinvoltura, naturalețea și 
vioiciunea interpreților.

Ne-au impresionat în mod deose
bit, în afară de dansul mai sus a- 
rnintit : sandang (dans ritmic) dan
sat de trei 
logodnicilor lor, layum (ritual 
secetă), luntrași și 
mange, scenele de 
Iară, de întrecere

Spectacolele Ansamblului 
național Senegalez

koumpo (sărbătoarea recoltei), cale 
două tablouri „Sandîely" (căsătoria) 
ce se remarcă prin elemente sati
rice și de umor popular ingenios ex
primate. Mai remarcăm numărul 
cate impresionează prin execuțiile 
acrobatice de mare clasă.

■ Ținem să subliniem ingenioasele 
rezolvări de regie, cum sînt scenelo 
de pantomimă de burtă calitate ce 
au pus în valoare bogăția folcloru

lui atît . de legat- 
de Viața oameni
lor continentului 
african.

Dansatorii ne-au 
surprins în primul 
rîrid prin vitali
tatea lor, ei se 

dovedesc a li bine pregătiți, stăpîni 
pe tehnica mișcării, unii ajungînd 
la o mare virtuozitate. Dintre mem
brii ansamblului 
dansatoare ce 
toate dansurile, 
una cele mai
Menționăm de asemenea pe solistul 
ansamblului, pentru interpretarea 
scenelor de pantomimă cit și pen
tru remarcabila sa tehnică, execu
tînd o săritură rar întîlnită.

Costumele pitorești și acompania
mentul poliritmic al tobelor adua 
un deosebit ap^rt la reușita specta
colului.

Dornic să cunoască iolcl'rul po
poarelor africane, în care sé re
flectă năzuințele lor de libertate, 
publicul romîn aplaudă cu căldură 
pe talentații artiști senegalezi. ■

PETRE BODEUȚ 
artist emérit

se remarcă cele trei 
apar în aproape 
susținînd întotdea- 
dificile momente.

tinere fete în cinstea 
de 

noaptea în Ca- 
petrecere popu- 
între luptători,

Concesie
ora 20, va avea 
Ateneului R.P.R.

Allred Alessandrescp; Ciclul de lieduri 
„Dragoste și viață de femeie" dé Schu
mann — Rogalski, solistă: Arta Flo-

• Marți 3 aprilie, 
loc în sala Studio a ----------- -----------
un Recital de pian dat de ludith Mol- ------- „------
nar. în program lucrări de J. S. Bach, rescu; Simfonia a IV-a dé Beethoven.

• La Ateneul R.P.R. va avea loc sîm- 
;băiă 7 aprilie, ora 20 și duminică 8 
aprilie, ora 11, un concert simfonic 
condus de dirijorul Heinz Bongartz din 
R. D. Germană. în program: „Patria o 
muerte“ de H. Bongartz (primă audi
ție); Concertul pentru vioară și or
chestră de Ceaikovski, solist Ion Voicu, 
artist emerit; Simfonia X-a de Șosta- 
kovici.

Schumann, G. Enescu și Ceaikovski. 
Va avea loc de asemenea un Recital 
de lieduri ți duete susjinut de Mariana 
Constantinescu — soprană și Milca Nis- 
for ■— alto.

• Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii de joi 5 aprilie, ora 
19,45, va avea loc în Studioul décon
certe al Radioteleviziunii și va fi diri
jat de Ludovic Baci. Programul cu
prinde: poemul simfonic „Àcteon“ de I

Premieră la
Iéri a avut loc la Teatrul Țăndă

rică premiera pieselor. întprun .act 
„Un băiețel, o paiață și o maimuță”, 
de Alecu Popovici și „Rochița cu fi
guri” de Viorica Filipoiu. Ambele 
piese, adresate mai ales preșcolari
lor și școlarilor mici, povestesc amu
zant pățaniile cu tîlc ale unor copii 
care-și dau seama în cele din urmă 
că nu trebuie să mai fie dezordonați 
și neglijenți. Regia (N. Massim) a 
găsit forme ingenioase .și originale 
de a transmite acest mesaj, cu aju
torul păpușilor create cu fantezie 
de Ioana Constantinescu, al decoru
rilor luminoase, frumos colorate, 
semnate de Mioara Buescu. în spec
tacol s-au remarcat în mod deosebit 
mișcările elegante, expresive, ale 
Pisicii precum și numărul de vir
tuozitate al acrobațiilor Paiaței (am->

„Țănd ică“
bele păpuși mînuite de Justin 
Grad),

In fotografie : micul erou al piesei 
„Un băiețel, o paiață și o maimuță”.

•O» O--------------

prețuire
Ion Barat, nu se mulțumește numai 
să afirme că „femeile, dragă tovară
șe, sînt în frunte, sînt cu adevărat o 
forță“, ci ți-o și demonstrează pe 
bază de cifre și date concrete, în 
sectorul zootehnic, toate mulgătoa
rele obțin producții mari de lapte, 
aici lucrează fruntașe ca Tatiana 
Mateiaș — participantă la Consfă
tuirea pe țară a colectiviștilor — 
Ana Morar, Maria Szabo, care au 
dovedit multă inițiativă și spirit or
ganizatoric. Cît privește însă mun
ca de șef de echipă sau de bri
gadier, se pare ca asemenea pos
turi sînt rezervate din oficiu băr
baților...

Și legumicultoarele din Sălard 
sînt vestite în toată regiunea. Anul 
trecut au dat gospodăriei venituri 
de aproape 200.000 lei. Colectivis
te cum sînt Sabina și Florica Po
pa, Sabina Piscoi au peste 150 zi
le-muncă, fiind fruntașe. Numele lor 
a fost deseori menționat în dările 
de seamă. Toate bune, dar nici, la 
sectorul legumicol n-al să întîlneștl, 
doamne ferește, vreo femeie în func
ția de șef de echipă. Se vede trea
ba că tovarășii de la Sălard pro
movează femeile doar în prezidii, 
la ocazii festive sau la 8 Martie.

Se mai întîmplă să întîlnești cite- 
odată și manifestări fățișe ale men
talității vechi, înapoiate, de neîn
credere în priceperea și posibilită
țile gospodărești ale femeilor. Bu
năoară, la gospodăria colectivă din 
Cheșa, raionul Salonta, unii bărbați 
nu se. sfiesc sâ judece cam așa : 
„Femeile ?. Da, sînt bune, sînt foar
te bune la muncă, dar de condus 
să conducă numai bărbații’. O a- 
semenea mentalitate nu numai că 
plătește un tribut greu trecutului, 
prejudecăților răspîndite de burghe
zie cu privite la pretinsa „inferio
ritate’ a femeii față de bărbat, dar 
văduvește efectiv gospodăria dô 90Î de echipă a fost propusă Flo- 
aportul unor femei harnice șl pri- tlța Filip, o femeie ipimoasă, plină

de inițiativă. Nu numai echipa Flo- 
riței Filip a obținut succese ci și 
celelalte, pentru că membrele de 
partid au socotit că e datoria lor 
să dea o mină de ajutor celor ră- 
mase în urmă.

Constatări îmbucurătoare despre 
grija pe care o manifestă organiza
țiile de bază din gospodăriile co
lective ale regiunii Crișana pentru 
primirea în rîndurile partidului a 
celor mai bune colectiviste, se pot 
face și la Arpășel și Ghiorac, raio
nul Salonta, în raionul Ineu etc.

mai întîlnesc însă și altfel 
■^^de cazuri. Am stat de vorbă 

cu tov. Cornel Munteanu, secreta
rul Comitetului comunal de partid 
din Șepreuș, raionul Criș. El ne-a 
povestit pe larg despre aportul pe 
care-1 aduc femeile la dezvoltarea 
și consolidarea gospodăriei colec
tive, dîndu-ne ca exemple pe co
lectivistele Catița Vedici cu 400 zi
le-muncă, Măria Vicar cu 270 
munca, Maria Petruș cu 260 
munca. „Avem femei harnice, 
rită toată prețuirea" ne-a spus

Aflam însă că la Șepreuș 
există multe asemenea colectiviste 
fruntașe totuși, organizația de bază 
din gospodăria colectivă nu are în 
rîndurile ei decît două femei.

Nu-i mai puțin adevărat gă 
Comitetul raional de partid Criș

zile- 
zile- 
Me- 

el.
deși

Și 
se 

ocupă încă nesatisfăcător de mun
ca desfășurată de organizațiile de 
bază din gospodăriile colective 
pentru primirea în partid a femei
lor. O situație asemănătoare 
tă și în raionul Salonta.

Primirea în partid a celor 
bune țărănoi colectiviste, grija 
tru educarea lor politică și ideolo
gică, pentru ridicarea nivelului lor 
cultural, pentru calificarea lor în 
meseria în care lucrează trebuie să 
constituie obiectul unei griji deose
bite din pariea organelor de par
tid, a organizațiilor de bază de la 
sate. Femeia reprezintă o mate 
forță tn viața satului colectivizat, în 
lupta pentru-înflorirea gospodăriilor 
colective.-Această forță trebuie pusă 
pe deplin în valoare.

ION MĂRGINEAN!)

exis-

mai 
pen

INSTITUTUL ,DE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICA „1. L. CARA- 
GIALE“ : LILIOMFI — (orele 20).

Ô.S.T.A. (Sala Sporturilor Floreasea) : 
Spectacol extraordinar prezentat de

FILARMONICA DE STAT „GEORGE
ENESCU" (Ateneul R. P. Romîne) :
CONCERT SIMFONIC. Dirijor 1 C. Bu- 
geanu — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- _____  ___________
LEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII — (orele „ANSAMBLUL NAȚIONAL DIN SENE- 
19,30). ' -------

R.

GAL“.

RADIO, LUNI, 2. APRILIE • Tinerețea, 
ne e dragă — orele 9,00 — I • Dansuri 
slave de Antonin Dworak — orele 9,20 — 
I • Cîntă ansamblul „Ciocîrlia“ — orele 
10,08 — I • Fragmente din opera „Por
tretul vorbitor“ de Gretry — orele 11,03
— Ie Almanah științific — orele 11,30
— Ie Muzică ușoară romlnească — 
orele 12,45 — II e Muzică simfonică — 
orele 12,30 — Ie Fragmente din opere
tele lui Suppé — orele 14,03 — II • Mu
zică instrumentală — orele 14,30 — II • 
înregistrări de Ia cel de-al V-lea Festival 
republican al școlilor și institutelor de 
artă — orele 15,10 — Ie ..Prelucrări co
rale — orele 16,15 — II * Vorbește Mos-

cova — orele 16,30 — II • Prietena noa
stră, cartea — prele 17,30 — I • Muzică , 
populară romîncască — orele 13,05 — II 
• Lucrări de muzică ușoară de Radu 
Șerban — orele 18,38 — I • Interprețl la 
microfon — orele 18,39 — II • Ghid mu. 
zical — orele 19,40 — II • Tribuna radio
— orele 20,50 — I • Muzică Instrumen
tală — orele 21,15 — II e. Mari .cîntăreți 
de operă i Aureliano Pertile — orele 21,30
— I o-bin folclorul popoarelor — orele 
22,00 — II • soliști de muzică ușoară- — 
orele 22,30 — I • Fragmente din opera 
„Vasul fantomă“ de Wagner — orele 
23,15 ■— II.

CINEMATOGRAFE : DOCUMENTARE
LE : N. S. HRUȘCIOV și DIN NOU SPRE 
STELE rulează la cinematograful N. 
BălceScu (Cal. Rahovei 151). PUȘTIUL : 
Patria (Bd. Magheru 12—14), Maxim 
Gorki (Cal. Victoriei 48), Alex. Popov 
(Cal. Griviței 137). CÎNTECUL ÎNTRE
RUPT :, Republica (Bd. Magheru 2). 
București (Bd. 6 Martie 6), Alex. Sahia 
(Cal. Văcărești 21). ARME Șl PO 
RUMBEI : Magheru (Bd. Magheru 29). 
Moșilor (Cal. Moșilor 221). IN NOAP
TEA DE AJUN : V. Alecsandrl (Str. Gri- 
gorescu 24), înfrățirea între popoare (Bd 
Bucureștii-Noi). ARTISTUL rulează la 
cinematograful I. C. Frlmu (Bd. 6 Mar
tie 16). CASA SURPRIZELOR : Elena Pa 
vel (Bd 6 Martie 14), Gh. Doja (Cal 
Griviței 80), Volga (Șos. Ilie Pintilie 61) 
MOARTEA IN ȘA - Lumina (Bd. 6 Mar
tie 12). IVAN CEL GROAZNIC - ambe
le serii : Central (Bd. 6 Martie 2). DE 
SIMBÄTA PINA LUNI : Victoria (Bd. 6 
Martie 7). ARIPI PUTERNICE - O VOCE 
IN COSMOS - REGELE ANIMALELOR 
Timpuri Noi (Bd 6 Martie 18). FII FE
RICITĂ, ANI ! : Tineretului (13 Decem
brie 5—7), Cultural (Cal. Griviței 196) 
TOM DEGEȚELUL : 13 Septembrie (Str 
Doamnei nr. 9). VALEA MlNDRA : 1 
Mai (Bd. 1 Mai 322), Miorița (Cal. Mo
șilor 127). TOT AURUL DIN LUME : 8 
Martie (Str. Buzești. 9—11), Donca Simo 
(Str. Avrig 1). PRIMĂVARA FETELOR : 
Grivlța (Plata Ilie Pintilie 2). ROSITA : 
C.tin David (Șos. Crîngașl 42). Drumul 
serii (Str. DrutnUl serii 30). PROCESUL 
MAIMUȚELOR : Unirea (Bd. 1 Mai 143), 
V. Roaită (Bd 1 Mal 57), Flacăra (Cal 
Dudești 22) PACE NOULUI VENIT : T. 
Vladimtrescu (Cal. Dudești 97). SECERI
ȘUL VRRDE: Munca (Șos. Mihai Bfavu 
221). VALS PENTRU UN MILION - cine
mascop : Popular (Str. Mătăsari 31). CA
VALERII teutoni - ambele serii :

Arta (Cal. Călărași 153). PROGRAM SPE
CIAL PENTRU TINERET : 23 August .
(Bd. Dimitrov 118). PERLE NEGRE : 16 
Februarie (Bd. 30 Decembrie 89), 8 Mai 
(Str. Lizeanu 19). UMBRE ALBE — cine
mascop : M. Eminescu (Str. M. Emi- 
nescu 127). IN NOAPTEA SPRE 13 : Iile 
Pintilie (Șos. Colentina 84). AUSTERLITZ 
ambele serii — cinemascop : Floreasea, 
(Str. I. S. Bach 2), G. Coșbuc (Piața G. 
C’oșbuc 1). GARDIANUL : Libertății (Str ; 
11 Iunie 75), 30 Decembrie (Cal. Fereiy, 
tari 86). VIZITA PREȘEDINTELUI : Lu
ceafărul (Cal. Rahovei 118). FRUMOASA 
•LURETTE G. Bacovia (Șos.. Giurgiului 
3). O INTÏMPLARE EXTRAORDINARA
— ambele serii : Olga Banele (Cal. 13 
Septembrie 196). DRAGOSTEA LUI A- 
LIOȘA : Aurel Vlaicu (Șos. Cotroceni 9). 
POVESTEA CĂLUȚULUI COCOȘAT ! B.. . 
Delavrancea (Bd. Libertății 70—72). •

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul • 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru co
pii : „Cine știe să răspundă I“. 19,40 — 
RECITAL VO.CAL-INSTRUMENTAL sus
ținut de pianista Maria Kardaș, baritonul 
Nicolae Herlea și violoncelistul Vladimir ; 
Orlov. 20,20 — Prin muzeele Capitalei. . 
20.35 — Actualitatea cinematografică. 21,10
— Artiști amatori în studio : Formații 
artistice studențești participante la faza 
finală a concursului studențesc pe țară. 
Télesport. tn încheiere : Ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

șl 5 aprilie : Vreme în general frumoa
să și călduroasă cu cer variabil, mal 
mult senin noaptea. Vint slab. Tempe
ratura minimă va fi cuprinsă între plus 
2 și plus 12 grade, iar maximă între 
plus 14 șl plus 24 grade, local mal 
ridicată.
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• C. Grecescu — cîștigător 
feminină, echipa R.P.

ATENA 1 (Agerpres); — Ieri, la 
Aténa, Constantin Grecescu și-a în
scris pentru a treia oară numele pe 
I, a învingătorilor Crosului balca
nic. Valorosul nostru atlet a repur
tat o spectaculoa
să victorie în tra
diționala întrecere 
a celor mai puter
nici crosiști din 
Balcani, 
pentru 
a fost 
dîrză. Pînă la km. 
9 au condus 
rînd pe rînd Gre
cescu, iugoslavii 
Ivanovici și Cer- 
van. Pe ultima 
parte a traseului 
Grecescu s-a des
prins din micul 
grup, lüînd un a- 
vâns tot mai mare.
alb de pe linia de sosire, atletul ro- 
mîn a fost călduros aplaudat de spec
tatori. Grecescu a fost cronometrat 
pe cei 10.000 m. cu timpul de 31’02”

pentru a treia oară • In proba 
Romîne pe primul loc
4/10, fiind urmat de Ivanovici (Iugo
slavia) 31’03” 4/10 etc.

In clasamentul pe echipe primul 
loc a revenit : Iugoslaviei cu 17 punc
te. Echipa R.P. —/.

FOTBAL I Etapa a XVI-a
Joc frumos- — victorie meritată

Steagul Roșu 16 10 2 4 36:22 22
Dinamo București 16 9 3 4 38:20 21
Progresul 1« 9 1 6 32:19 ,19
petroluL, ■ . ■" * ' * "" "" '■
Rapid
Știința Cluj
Știința Timișoara
Dinamo Bacău 
Minerul
Steaua
Dinamo Pitești
Jiul
U.T.A,
Metalul

16,- 8.2'6 31:23 18
• 16 7 4 5 20:18 18 

16 736 30:26 17-
16 727 18:21 16
16 6 3 7 19:22 15
16 7 1 8 16:32 15
16 538 32:32 13
16 538 22:26 13
16 538 19:32 13
16 5 2 9.23:26 12
16 448 25:38 12

Un articol din ziarul ,,Pravda"

'I :

■ Lupta 
victorie 

fôarte

Romîne s-a clasat 
pe locul 2 (cu 23 
puncte).

Proba feminină, 
desfășurată pe un 
traseu în lungime 
de 2000 m., s-a
încheiat cu victo
ria atletei 
Gyul Ciray cu re
zultatul de 6’ 31” 
8/10. Danailova (R. 
P. Bulgaria) și 
Florica Grecescu 
(R. P. Romînă) 
s-au clasat în or
dine pe locurile 
următoare, înre- 
gistrînd timpurile 

de 6’32”5/10 și respectiv 6’37”.' Lo
cul întîi pe echipe a revenit echipei 
R.P. Romîne — 12 puncte. Echipele 
R.P, Bulgaria — (21 puncte), Iugo
slaviei. Turciei și Greciei s-au. clasat 
pe locurile următoare.

Cînd' a rupt firul

turce

PITEȘTI (prin telefon). Îhiîlni- 
rea dintre fotbaliștii de let Dinamo 
din localitate și cei de la Steagul 
Roșu a fost așteptată ou viu, interes.

Meciul. începe printr-un joc pru
dent, practicat îndeosebi de echipa 
din Brașov. Abia după 20 de mi
nute, asistăm la primul șut la 
poartă al dinamoviștilor, apărat de 
portarul Hăidu. în minutul 29, Lalu 

n rhinqn scanată de por
tarul brașovean înscrie primul gol 
pentru Dinamo. Brașovenii ratează 
cîteva ocazii de a egala

în repriza a doua piteștenii asal
tează poarta lui Hăidu. Dar cel care 
înscriu sînt fotbaliștii din Brașov

prin ■ Năftănăilă. în continuare, la 
ambele porți se'înregistrează acțiuni 
frumoase de gol. Două ocazii sîflt 
concretizate îh mihùtùl 63 și 75 de 
Lovin și Lalu.' Scorul devine astfel 
3—1 pentru Dinamo, rezultat cu 
care ia sfîrșit partida.

Prin victoria de ieri asupra frun
tașei clasamentului, echipa Dinamo 
din Pitești a dovedit că este bine 
pregătită și că poate obține rezul
tate din ce în ce niai bune . Merită 
evidențiat jocul tehnic al oaspeți
lor, însă lipsit de finalitate.

GH. CIRSTEA 
coresp. „Sâîriteîi"

că prima repriză s a încheigt cu un 
scor. alb. După 'pauză,, la Un' contra; 
atac, timișorenii deschid scorul prin 
Lereter. în minutul 77, la o învălmă
șeală în careu, apărătorii Științei 
comit henț și Sasu transformă im- 
parabll lovitura de la 11 metri. Me
ciul s-a încheiat astfel cu un rezul
tat de egalitate.

LA BACĂU — REZULTAT
DE EGALITATE

Cuplajul bucureșfean

MOSCOVA I (AgerpreS)\ — 
„Pravda" a publicat articolul 'in
ginerului' L. Korneev despre pio- 

i nierii construcției de rachete. Au
torul scrie că în Uniunea Sovie-

în campionatul republican de rugbi
Rezultate normale, ieri la rugbi, a transformat o lovitură de pe- 

în 'meciurile de campionat. Grivița deapsă. 
Roșie a cîștigat. destul dă ușor ’ 
(32—-0) partida pe care a susținut-o. 
pe' teren propriu în compania noii 
promovate, Flacăra Roșie. De fapt; 
în acest meci specialiștii federației 
și, firește, amatorii de rugbi au 
urmărit mai ales comportarea echi
pei feroviare care în curînd va avea 
de jucat partidele decisive pentru 
„Cupa campionilor, europeni“.

Steaua, campioana țării a învins 
greu experimentata echipă a Pro
gresului. Scorul final (9—3 pentru 
Steaua) a fost stabilit abia în'repri
za secundă.

Celelalte două partide care au 
avut loc în Capitală s-au încheiat 
cu următoarele scoruri : Dinamo— 
Știința București 5—0, Metalul—Ști
ința Timișoara 0—0.

Pe linia ultimelor comportări 
din ultima vreme-, Știința Petroșeni 
a reușit un meci frumos și cu rug- 
biștii I.T.B.-iști, care ieri le-au fost 
oaspeți. După cum ni se transmite de 
la Petroșeni scorul de 3-0, cu care au 
cîștigat localnicii, a fost stabilit în 
repriza a II-a de Antimoianu, care

La Cluj, echipa Știința a jucat cu 
C.S.M.S. Iași cîșțigînd cu 6—3.

I. D.

După meciul de lupte 

R. P. Romînă — Suedia

Cuvîntul antrenorilor
După frumoasa victorie internațională 

a reprezentativei noastre de lupte cla
sice asupra naționalei. Suediei, antre
norul federal Ion Corneanu ne-a de
clarat următoarele : „îh general înfîlni- 
rile s-au desfășurat la un înalt nivel 
tehnic. Sportivii ambelor echipe s-au 
prezentat bine pregătiți. Am făcut cu 
acest prilej unele constatări prețioase. 
In primul rînd am verificat stadiul de 
pregătire al luptătorilor noștri și apoi 
modul cum au reușit să se acomodeze 
cu noile modificări ale regulamentului 
international.

Antrenorul echipei suedeze, Gustav 
Svedberg, ne-a declarat : „A fost un 
meci foarte tare. Dacă nu se făceau 
cîteva greșeli de arbitraj — mă refer 
la categoriile 63 și 87 kg. — rezulta
tul putea fi altul, îndeosebi în favoarea 
îomînilor.

Timpul frumos și prezența în ace
lași program a celor patru echipe 
bucureștene au atras ieri, pe stadio
nul 23 August, zeci de mii de iubi
tori ai fotbalului. După consumarea 
celor 180 de minute de joc, puțini 
dintre cei prezenți au plecat mulțu
miți de calitatea spectacolelor ofe
rite de fotbaliștii bucureșteni.

Dintre protagoniștii de ieri s-a re
marcat prin jocul prestat doar Pro
gresul. Jucătorii săi sînt bine pregă
tiți și știu să treacă peste momen
tele dificile de pe parcursul meciu
lui. După ce au condus cu 1—0 și 
2—1, fiind egalați apoi printr-un gol 
înscris din lovitură de la 11 metri, 
fotbaliștii Progresului s-au trezit în 
minutul 63 în postura de învinși. Ei 
au avut însă un finiș surprinzător 
reușind să-și adjudece o meritată și 
aplaudată victorie cu scorul de 4—3 
asupra formației Steaua. Meciul a 
oferit pe parcurs o suită de momen
te în care cele două echipe au reu
șit să desfășoare un joc dinamic. 
Evoluția scorului a constituit, de alt
fel, un punct de atracție deoarece 
s-au marcat 7 goluri. A sur
prins neplăcut nesiguranța manifes
tată îndeosebi de ■ jucătorii din a- 
părarea echipei Steaua, , care,.., de 
nenumărate ori în meciul de ieri au 
trimis mingea spre propria poartă, 
scăzînd prin aceasta nota de spec
taculozitate a meciului. Această 
nesiguranță a culminat cu greșeala 
comisă de Voinespu. Ieșit inoportun

din poartă, el a primit cel de-al 4-lea 
gol, înscris de Smărăndescu peste 
grămada de apărători a echipei mi
litare...

Ce am putea spune despre întîl- 
nireă dintre Dinaino și Rapid î E 
semnificativ faptul că mulți dintre 
spectatorii care au umplut tribunele 
cu o oră înaintea începerii cuplaju
lui și-au părăsit locurile în ultimele 
15 minute deoarece nici una din 
cele două echipe nu. a -reușit să 
ofere un joc pe rnăsufa așteptărilor. 
Dinamo, după ce a obținut dumini
că o victorie la Bacău, a părăsit te
renul învinsă la. limită, printr-un gol 
primit din 11 metri în prima repriză, 
în cele 90 de minute de joc au pu
tut fi numărate pe degete acțiunile 
spectaculoase de fotbal întreprinse 
de cele două formații. Meciùl a luat 
sfîrșit cu scorul de 1—0 în favoarea 
echipei Rapid. Ar ii de dorit ca in 
viitoarele lor evoluții aceste două 
echipe mult apreciate de spectatori 
să pună un accent mai mare pe ca
litatea jocului.

BACĂU (prin telefon). — Partida 
de fotbal dintre Dinamo-Bacău și 
Metalul-Tîrgoviște disputată în lo
calitate s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—Z. Acesta reflec
tă în bună măsură raportul de for
țe dintre echipele care s-au con
fruntat.

VICTORIE LA LIMITĂ

CLUJ (co-rasp. „Scînteii'). — Știința- 
Cluj a cîștigat greu cele două punc
te de la Jiul. Din formația clujenilor 
au lipsit trei titulari : Georgescu, 
Ivansuc și Popescu, ultimul schim
bat în primele minute de joc; A co
respuns doar apărarea formată din 
Rîngheanu — portar, Mardan, Mu- 
reșan și Costin, care au muncit 
mult, oprind atacurile periculoase ' 
ale oaspeților. Golul 
marcdt în minutul 
Moldovan.

. licăr începutul lucrărilor pentru 
cercetarea, proiectarea și fabri
carea rachetelor pe bază de com
bustibil lichid a fost făcut de „un 
grup pentru studierea 
reactive", creat în anul 1932. 

. inçepînd din anul 1932 pînă în 
anul .194.1, adică pînă la începe
rea celui de-al doilea război 
mondial, au fost elaborate în 
U.R.S.S. 118 diferite modele de 
motoare pentru rachete pe bază 
de combustibil lichid.

Cunoscutul continuator al lui 
Țiolkovsk.i, F. Țander, a dezvol
tat teoria zborurilor interplaneta
re. Nu existau pe atunci nici ra
chete balistice, nici sateliți arti- 

-ficiali, nici nave cosmice, dar 
încă de acum 30 de ani se fă
ceau calcule pentru alegerea tra
iectoriei zborurilor, -interplaneta
re, se fixa momentul decolării și 
perioada de zbor, încă de pe a- 
tunci erau dezbătute problemele

reîntoarcerii navelor cosmice pe 
Pămînt.

„Pravda" subliniază că nume
roase direcții principale ale dez
voltării . tehnicii rachetelor în . - 
străinătate corespund principii
lor elaborate de pionierii con
strucției de rachete sovietice în 
urmă cu 30 de ani. Să luăm chiar 

mișcării și motorul rachetei. Pentru ca 
metalul să reziste la temperatura > 
înaltă,, inginerii sovietici foloseau 
în deceniul al patrulea sistemul ■ 
de răcire cu curent de apă a pe- ! 
reților camerei de ardere a unuia 1 
din componența combustibilului. 
La motoarele de rachete din 
străinătate este folosit același 
principiu. Exemple analoage pot 
fi citate și în ce privește siste
mul de alimentare cu combusti
bil, construcția sistemelor de a- ' 
prindere, a supapelor de reduc- <’ 
ție și a multor altor subansam- / 
bluri ale rachetei. 1

„Pravda“ subliniază că Uniu- 1 ' 
nea Sovietică deține preponde
rența îh dezvoltarea tehnicii ra
chetelor. în cucerirea spațiului ! 
cosmic. ;

Declarația C. C. al P. C. din Germania

PETROLUL LA

c. M.
U.T.A—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 1-1

victoriei a fost
76 de Horafiu

A TREIA
ÎNFRÎNGERE

PETROȘENI (prin telefon). — Nit 
trecuseră decît cîteva secunde de la 
începutul meciului și Minerul a luat 
conducerea cu 1-0 prin golul mar
cat de Cucu. în continuare,’ meciul 
se desfășoară în nota de dominare a 
echipei din localitate. Petrolul își re
vine de-abia spre sfîrșitul reprizei.

La reluare, gazdele sînt acelea 
care joacă mai hotărît, în timp ce 
Petrolul deși combină frumos în 
cîmp, se dovedește ineficace în fața 
porții, astfel că rezultatul rămîne

BERLIN’ 1 '(Agérpres). — TASS: 
Postul de radio german „Freiheits
sender Ô04” a tranșmis declarația 
C.C. al .Partidului Comunist din 
Germania cu prilejul adoptării de 
către Consiliul Național al Frontu
lui Național al Germaniei Democrate 
a documentului „Sarcina istorică a 
R. D. Germane Și viitorul Germa
niei”. ’ .■/ '

în declarație se subliniază că acest 
document trebuie să constituie un 
îndreptar al tuturor comuniștilor 
vést-germani în munca lor educa-

tiv-politică de fiecare zi în rîndurile 
maselor.' 1

C.C. al P.C. din Germania chea
mă pe muncitori, țărani și. cetățeni 
ai R. F. Germane să lupte împreună 
pentru, pace și înțelegere reciprocă,, ; 
împotriva înarmării atomice și răz
boiului atomic, pentru dezarmare, 
pentru înfrînarea imperialismului și 
militarismului,' pentru crearea în 
Germania occidentală a condițiilor 
necesare coexistenței pașnice a ce* 
lor două state germane, pentru for-< 
marea Confederației Germane.

—O»O———a»

La Moscova s-a deschisARAD (cotés®/ „Scînteii"). — Du-
, . K , ’ J, \ pUXJlX/ UÖUtfA. UU 1 «4. UXLU IUI XM.XX1XX1C7

minică după-amiaza, stadionul/ „30 " neschimbat pînă la sfîrșitul meciului. 
Decembrie" din Arad a găzduit me
ciul.de iotbal dintre echipele. Știința 
Timișoara și U.T.A.

De la început s-a observat Că am
bele echipe joacă prudent, astfel

'■)

AL DOILEA CONCURS INTERNATIONAL „P. I. CEAIKOVSKI“Rezultate categoria B
Seria I-a : Dihamo Suceava — 

Știința Galați 1—0 ; Prahova Plo
iești — Carpați Sinaia 2—2 ; Flacăra 
Moreni — Rapid Focșani 4—1 ; Fo- 
resta Fălticeni — Steaua Roșie Ba
cău 1—0; C.S.M.S. Iași —\ C.F.R. 
Pașcani 2—0 ; Poiana Cîmplna ' — 
C.S.O. Brăila 3—0.; Dinamo Galați
— Ceahlăul. P.iațra-Neamț. 2—0.,

Seria, a II-a : C.S.M. Mediaș, —r. 
Știința București 1—2 ; C.S.O. Ro
șiori — Dinamo Obor 2—4 ; Tracto
rul — Portul Constanța 1—1 ; Chi
mia .Govpra — C.S.O. Reșița, 0—1 ; 
Farul.— Chimia Făgăraș 4—2 ; Fla
căra Rdșie București — C.S.O. Cfâ- 
iova 2-^1; Metalul 1 București '"Ut * 
C.S.M. Sibiu 0—I. ’ ■

Seria a ÎII-a : Vagonul Arad —' 
C.S.M. Baia Mare 6—0 ; Mureșul — 
Recolta Carei 2—0 ; C.S.M. Crișana
— C.S.M. Cluj 2—1 ; A.S.M.D. Satu 
Mare j— Industria Sîrmei 1—0 ; 
C.S.O. Timișoara,— A.S, Crișul O-■ 
radea 2—1 ; Corvinul — Rapid Tg. 
Mureș 3—0 ; Arieșul — C.F.R. Arad ? 
2—1.

; Ieri seară a avut loc la Moscova 
deschiderea celui de-al doilea Concurs 
internațional de interpretare muzicală 
„P. I. Ceaikovski''.

„Această mare manifestare artistică 
— declara recent compozitorul Dmitri 
Șostakovici, președintele comitetului 
de organizare a concursului — este 
chemată să anunje întregii lumi apari,- 
fia unor tinere talente, care prin arta 
lor trebuie să cucerească inimile oame
nilor, șă-i facă mai buni, mai nobili și 
mai iubitori".

■ La inaugurarea festivă a concursu
lui, care s-’a desfășurat în marele palat 
al congreselor de1 la Kremlin, au parti
cipat conducători de partid și de sfat 
ai Uniunii Sovietice în frunte cu N. S.. 
Hrușciov. s ,

Solemnitatea a ‘fost deschisă de Eca- 
terina Furfeva, ministrul Culturii al 
U.R.S.S, Au luat apoi cuvîntul Dmitri 
Șostakovici, prof. Maurice Maréchal 
de la conservatorul dln Paris. Artistul 
poporului George Georgescu a trans
mis organizatorilor concursului, cöhcu- 
renților și tuturor celor prezenji,

saluf călduros al oamenilor de arfă șl 
cultură din țara noastră.

S-a dat citire unei telegrame adre
sate concursului de pianistul american 
Van Cliburh, laureat al primului con
curs „Ceaikovski".

Din cele trei jurii ale concursului — 
conduse de D. Oisfrah, Emil Ghilels șl 
Mstislav Rostropovici — fac parte per
sonalități marcante ale viejii muzicale 
internationale.. Au fost solicitât! să ia 
parte la lucrările juriului maestrul 
George Georgescu șl prof. Florica Mu- 
zicescu.

Printre oaspefil de onoare ai con
cursului se află și tovarășul Ion Pas, 
președintele Comitetului de organizare 
a concursului și festivalului internatio
nal „George Enescu".

Ieri dimineață, oaspefii de onoare, 
membrii juriului și concurenfii sosifi la 
Moscova au depus flori la monumen
tul lui Piofr llici Ceaikovski.

Azi dimineajă, cei 159 participant 
din 32 fărh încep întrecerea în cadrul 
concursului.

AL. STARK
(Moscova, prin telefon)

.1

din

Concursul de atletism pe echipe

ÎN CÎTEVA RÎNDDRI
Băieți: 50 m: D. Popescu (Dinaino) 6,3> 

lungime : C. Primirescu (C.S.S.) 6,34 mj 
greutate : E. Velciu (C.S.S.) 13,58 m> tri
plu salt: M. Zavalni (C.S.S.) 13,40 m;

Înălțime : D. Marinescu 1,75 m.
Proba de marș (2 km) a fost cîștigată

Sala Floreasca II din Capitală și parcul 
din împrejurimi au găzduit sîmbătă și 
duminică etapa a II-a a concursului de 
atletism pe echipe rezervat atleților din 
categoria începători și categoria a IlI-a. 55 m garduri: M. Mihăiiescu (C.S.S.) 8,1: 
Concursul s-a bucurat de o participare 
numeroasă, înregistrîndu-se rezultate care ________ __ ___ __ , _____„___
anticipează un pjomițător sezon- compe- y æj Roșie), iar crosurile de

Ene

VOLEII Progresul a cîștigat meciul etapei
locvent dîrzenia cu care ambele for
mații și-au apărat șansele.

Dacă în final, la capătul celor pa
tru seturi, victoria a revenit Progre
sului, aceasta se datorește omoge
nității echipei, cu uri atac activ și o 
apărare bine pusă la punct. Progre
sul marchează de altfel un simțitor 
salt calitativ. Echipa Dinamo după 
ce a condus în ultimele două seturi 
cu 13—9, a cîștigat greu setul 3 cu 
15—13 pierzînd pe cel de-al 4-lea la 
același scor. Scor final 3—1 pentru 
Progresul.

Unii, 
după etapa 

de duminică...

1 Primele două echipe ale seriei a 
II-a a campionatului masculin de 
volei, Dinamo și Progresul s-au în- 
tîlnit ieri, în sala Dinamo din Ca
pitală, într-un meci derbi al etapei. 
Partida a corespuns așteptărilor, 
fiind din primul pînă în ultimul set 
pasionantă, atît prin evoluția neaș
teptată a scorului cît și prin calita
tea jocului prestat.

Faptul că toate seturile s-au în
cheiat la limită, 15—13, exprimă e-

Ca discuția 
să se poată des
fășura organizat, 
propun următoa
rea ordine de zl : 
întîi, cuplajul de 
pe „23 August", 
apoi categoria A 
șl B, șl la urmă 
rezultatele 
străinătate...

(Desen de MĂTTY)

și experiențe

titional în aer liber.
Printre rezultatele înregistrate mențio

năm :
Fete : lungime : M. Niculescu (Dina

mo) 4,85 m; înălțime: Ioana Viorica (FI. 
Roșie) 1,35 m: 40 m garduri : A. Dimca 
(C.S.S.) 7,0.

M. Chirilă (Metalul) la fete, și 
(C.S.S.) la băieți.

Pe echipe, după cele două 
concurs, pe primele două locuri
sat echipele Dinamo cu 396 puncte șl Clu
bul sportiv școlar cu 384,5 puncte.

===■ ♦♦♦

Gh.

zile 
s-au

de 
cla-

Etapa a 10-a a Turului ciclist al Tuni
siei, disputată contra-cronometru pe ruta 
Soussa—Kairuan, a permis ciclistului so
vietic Stanislav Korj să obțină o victorie 
de prestigiu și totodată să-și consolideze 
poziția de lider al clasamentului. Korj 
a realizat cel mai bun timp, parcurgînd 
67 km în lh27’21”. Pe locul doi s-,a cla
sat suedezul Petersson — lh27’58”. Pe

Șantiere vecine ■
(Urmare din pag. I-a)

echipe conduce R. D. Germană, urmată 
de Belgia și Olanda.

★
Învingîndu-l pe Najdorf în runda a 7-a,

marele maestru maghiar Szabo a preluat 
conducerea în turneul internațional de 
șah de la Mar del Plata. El totalizează. 
5*/2 puncte și este urmat la o jumătște 
de punct de Polugaevski (U.R.S.S.) care 
are însă o partidă întreruptă.

★
concurs de natație 

înotătoarea Ute; 
a egalat recordul 
100 m fluture cu

pentru descoperirea 
rezervelor interne

altor muncitori. Rezultatul ? Lucrări 
mai bune, finisaje mult mai îngri
jite (mai puține cuvinte de laudă 
pentru lucrările de instalații).

Existînd o strînsă colaborare cu 
proiectantul pe parcursul. execuției, 
s-aii adus și unele îmbunătățiri de 
confort ; în locul drișcuirii simple 
a blocurilor, ele au fost stropite cu 
praf de piatră și ciment alb ; 
s-au instalat cuiere, port-pro- 
soape și alte articole din materiale 
plastice’; îh băi, printr-o așezare 
mai rațională a obiectelor sanitare 
respective, s-au creat spații pentru 
mașina de spălat etc.

Și pe șantierul din Hunedoara, 
calitatea locuințelor s-.a îmbunătățit, 
fiind superioară față de lucrările e- 
xecutate în änii trecuți; Totuși, re
zultatele obținute în această privin
ță sînt încă mult sub posibilitățile 
șantierului. È drept, s-au luat mă
suri pentru întărirea controlului de 
calitate, s-au introdus și unele fișe 
în care urftîă să se consemneze fe
lul cum au executat echipele dife- 

,_____ _____x._. _______ rite lucrări. Numai că, controlul se
la faptul că deficiențele cele mai face sporadic iar fișele dp calitate 
mari se fac simțite la finisaje, s-a 
trecut la executarea unui aparta
ment de către cei mai buni munci
tori — „apartament model“. Aici, au 
fost invitați apoi toți zidarii, zugra
vii, instalatorii și maiștrii, explicin- 
du-li-se felul cum s-a lucrat, ce me
tode au. fost folosite. Experiența do- 
bîndită aici a fost extinsă pe 
urmă la toate blocurile. De ase
menea metodele bune de lucru 
ale echipelor conduse de Lucian Ni- 
sipașu, Nicolae Cîmpeànu, Ion Buh- 
felner și alții, care realizează lucrări 
de ‘calitate, au fost împărtășite și

mic, „în- salturi“. Așa stînd lucrurile, 
este dare de mirare că ritmul de 
execuție pe acest șantier este lent, 
că durata de construcție a unui bloc 
variază între 8—12 luni și a unora 
chiar mai mult ?

Cum se ajunge la calitate
Intre cele două șantiere sîqt unele 

deosebiri și în ce privește calitatea 
lucrărilor executate. Atît pe un 
șantier cît- și pe celălalt, se vorbește 

' nuit despre calitate și confort, se 
-Zlbilesc măsuri pentru ca noile lo
cuințe să Corespundă1 din ce în ce 
mai mult exigențelor sporite ale lo
catarilor. Dar unde sînt deosebirile ?

Pentru a asigura un control mai 
sistematic asupra calității, la Că- 
lan, conducerea șantierului a numit 
un tehnician care verifică zilnic fe
lul cum sînt executate lucrările. în 
această muncă sînt atrași și 
maiștri, șefi de echipe. Pornind de

sînt, pe unele: loturi, mai mult for
male. De asemenea, comisia de pre- 
recepție formată pe șantier nu mun
cește cu suficient spirit de răspun
dere.

Și cîteva concluzii
Constructorii celor două șantiere 

au asigurate condiții asemănătoare 
pentru ca locuințele pe care le exe
cută să fie date în folosință la ter
menele prevăzute, de bună calitate 
și la un cost redus. Dar atît con
structorul, .cît și beneficiarul — sfa-

tul popular regional, care răspunde 
pe plan local de construcțiile de lo
cuințe — nu au folosit din plin po
sibilitățile pe care le-au avut.

Nici tovarășii de la I.S.C.A.S. nu 
au acordat suficient sprijin, mai ales 
în ce privește asigurarea la timp 
cu documentația tehnică necesară și 
definitivarea unor soluții.

în'regiunea Hunedoara se constru
iesc în continuare multe locu
ințe. Industrializarea lucrărilor per
mite, după cum s-a dovedit, gră
birea ritmului de execuție, darea în 
folosință mai devreme a noilor lo
cuințe. Or, în prezent, pe șantierele 
acestei regiuni s-a făcut încă destul 
de puțin în domeniul industriali
zării lucrărilor. Cîtă dreptate 
au muncitorii și tehnicienii de pe 
șantier cînd afirmă că sînt dornici să 
treacă la folosirea metodelor indus
triale de construcții, să cunoască 
procedeele tehnologice noi de exe
cuție, folosite cu succes pe multe 
șantiere din țară ! Ar fi necesar să 
se studieze posibilitatea accelerării 
industrializării construcțiilor de lo
cuințe și în această regiune.

Sarcina principală privind organi
zarea activității șantierelor " revine 
organelor locale de partid și sfatu
lui popular regional. Ele nu trebuie 
să slăbească nici un moment îndru
marea concretă a șantierelor și. con
trolul, sistematic asupra ritmuWii, ca
lității și costului construcțiilor ce se 
execută.

întreaga muncă trebuie îndrepta
tă spre mobilizarea proiectanților și 
constructorilor la o activitate cît 
mai rodnică, astfel ca toate locuin
țele să fie date în folosință la ter
men și de bună calitate,

Cu prilejul unui 
desfășurat la Berlin, 
Noack (R. D. Germană) 
european în proba de 
timpul de i’10”4/10.

★
In meci retur contînd pentru sferturile 

de finală ale „Cupei campionilol euro
peni" la baschet-feminin, echipa Slovan 
Praga a învins Cu 84—43’ (49—19) echipa 
Tv Augsburg. Baschetbalistele ceho
slovace s-au calificat pentru semifinalele 
competiției.

★
Trei noi recorduri republicane de hal

tere au fost stabilite cu prilejul întîlnirii 
dintre echipele Steaua Buclirești și Dina- 
mo Obor, contînd pentiru campionatul 
Capitalei. In limitele cat. ușoară, Pană 
Niță (Steaua) a stabilit un nou record 
de seniori Ia, stilul „smuls" cu o perfor
manță de 107,5 kg. Celelalte două recor
duri sînt de 'juniori : Daniel Dolofan (cat/ 
mijlocie) — 122,5 kg la „aruncat" 
hai Șeirbu (cat. mijlocie) 
„smuls".

Intilnirea a fost cîștigată 
Steaua cu scorul de 4—3.

★
Tradiționalul meci feminin 

(R. P. Ungară—Italia—R. P. Romînă) ,des-, 
fășurat la Budapesta a revenit' echipei 
R. P. Ungare. Floretistele' maghiare au 
învins cu 10—6 echipa R. P. Romîne și 
cu același scor echipa Italiei. Locul doi 
a fost ocupat de echipa R. P. Romîne, 
care a întrecut cu li:—5 echipa Italiei»

și Mi-
100 kg la

de echipa

de floretă

PRONOSPORT
Rezultatele concursului nri 13 

din 1 aprilie a.c.
Dinamo București—Rapid 
Progresul—Steaua
Minerul—Petrolul _
tÂÎÎÂl-Lștflnfa" TÎmișoaîa ■ ' 
știința Cluj—Jiul 
Dinamo Bacău—Metalul ■ 
Dinamo Suceava—Știința Galați 
Chimia Govora—C.S.M. Reșița 
C.S.M. Mediaș—știința București 
rarul—Chimia Făgăraș

A.S.M.D. Satu Mare—Industria Strmll 1

■i.'/'î:
- ’"l:

................. .. ...,.......
Dinamo Pitești—Steagul Roșu 1

Z'
X
1 
2 

• 2
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Nu de mult, inginerul Jan Ziol
kowski, de la Hùta „Bierut* din 
Czeștochotv, mi-a vorbit • despre în
suflețirea cu care oamenii mhneii 
au întîmp.inat chemarea partidului 
cu privire lă economisirea oțelului, I 
la scăderea prețului de cost. „Noi, 
în siderurgie, spunea tov. Ziolkow
ski, sîntem în căutarea modului de 
a economisi, pînă în 1965, 400.000 
tone oțel. Oamenii au început să 
vadă «unde se 'ascund, milioanele» : 
în lichidarea rebuturilor la oțe- 
lării, într-o mai bună organizare 
a producției, în gospodărirea cu 
grijă a materialelor".., ,

Mii de brigăzi de muncă socia
listă se întrec’ avînd ca obiectiv 
realizarea acestor sarcini. Bunăoară, 
colectivul uzinelor de tractoare 
„Ursus"- a reușit să economisească, 
la producerea noului tip de tractor 
C-325, circa 112 kg oțel și alte can
tități de materiale. în industria de, 
mașini lupta se duce pentru scă
derea procentului de rebuturi.

Muncitorii de la șantierele na
vale și-au luat și ei angajamentul 
să economisească metal la con
strucția navelor. „Unu la sută eco
nomii pe întreaga țară — egal 4 
miliarde zloți“, această lozincă sti
mulează lupta pentru descoperirea 
rezervelor interne în rîndui colecti
velor din fabrici, uzine și mine. .

. ,'i

în cartierul Zoliborz
Nu este vorba, cum s-ar părea, 

despre un concurs de frumusețe fe
minină. „Miss Varșovia — 1961', 
din str. Krasinski nr, 13, este o clădi
re — una din clădirile moderne de 
locuit ale cartierului Zoliborz, din 
nordul Varșoviei. A fost distinsă cu 
premiul întîi nu numai pentru înfă
țișarea ei, al mai ales pentru deo-

sebita ei valoare în ce privește 
condițiile de locuit, tehnică și eco
nomică.

Duminicile și în zilele de sărbă
toare, str. Krasinski este ioarte a- 
nimată. Mulți varșovieni vin să 
mire noile clădiri.

Sînt multe clădiri frumoase 
strada Krasinski. De ce tocmai

ad-

pe 
cea

DIN CARNETUL 
CORESPONDENTULUI 

LA VARȘOVIA

de ia nr. 13 s-a distins în special 
în 1961 ? Răspunsul ni l-a dat au
toarea proiectului, arhitecta Halina 
Skibnjewskcț : pentru modul cum a 
fost rezolvata problema spațiului în 
concordanță cu nevoile familiei.

În primul rînd, spațiul pentru 
scări a fost în așa fel proiectat .în- 
cțt a .permis folosirea cu maximum 
de. economie a suprafeței fiecăruia 
din cele cinci etaje ale clădirii. Au
toarea subliniază că proiectul este 
și un rezultat al anchetei întreprin
se în numeroase familii. în felul 
acesta a ajuns la concluzia că fie
care apartament trebuie să aibă o 
anumită „posibilitate de suplețe" a 
spațiului,, plecînd de la principiul 
că cel puțin jumătate din spațiul 
ocupat poate să fie modificat după 
nevoile familiei. Am realizat în 
parte această concepție, spune ar
hitecta, la apartamentele situate în 
unghiurile clădirii. Lucrările de .tîm-, 
plărie din aceste apartamente fac 
posibilă instalarea de paravane 
despărțitoare atunci cînd e nevoie.

Intrăm într-unul din apartamente. 
Camerele sînt confortabile, pli
ne de lumină, cu ferestre largi, pe 
un perete întreg. Ceilalți pereți sînt 
judicios folosiți : au diverse dula
puri interioare, mese pliante, tot ce 
poate aduce o economie de spațiu.

în lôcûl clasicei tencuieli s-a în-

trebuințat aici cărămida silicată, 
care are un aspect frumos șl este, 
mai rezistentă.

Cartierul Zoliborz se va mai îm
bogăți în curînd cu noi asemenea 
clădiri.

Antibiotice furajere
' " 11,1 ' . . ~.......................................................... ■ '■ i

și sterlnol
Pabianice, cu cei peste. 50.000 de 

locuitori ai săi, nu este cunoscut 
numai prin monumentele sale isto- - 
rice, dar și pentru că aci s-a dez-. - 
voltat un centru al industriei chimice.

Astăzi, Pabianice este cunoscut 
și peste hotare. Extracte hormonale, 
sulfamide, coloranți nobili etc., pro
duse la Pabianice se exportă și în " 
India, R.A.U., Elveția etc.

Directorul general al fabricii, Jan 
Kuczerek, ca și inginerul-șef, Hen
ryk Bartyk, ne poartă prin secțiile 
fabricii, ne vorbesc despre viito- *• 
rul ei.

Aflăm că aici se produc, pentru 
prima oară în țară, antibiotice fu
rajere. Experiențele făcute în cen
trele de creștere a animalelor, au 
dat rezultate excelente și s-a tre- ’ 
eut la producția lor pe scară Iar-' ’ 
gă. Antibioticele furajere aCcele-" 
rează creșterea animalelor, făcîn- 
du-ie în, același timp să crească și 
în greutate. ■

în curs de realizare se află și 
un preparat numit „sterinol", care 
poate fi întrebuințat cu succes în 
chirurgie, ginecologie, dermatologie 
etc. Spălarea mîinilor chirurgilor, a -k- 
pereților sălilor de operații cu „ste
rinol" are un pronunțat efect anti- 
bacterlc. Aplicat în arsuri, eczeme, 
coșuri a dat rezultate remarcabile, 
ne spune Jadwika Koszulak, șefa la
boratorului de analize.

La Pabianice se realizează circa 
25 la sută din întreaga producție 
chimico-farmaceutică a țării.

GH. GHEORGHIȚA

meciul.de
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O mare manifestație la Montreal

ELVEJIADINIIIIIISI I MI I

Ciocniri între studenți și poliție Ia Alena

greva a muncitorilor de la intre-o

acestea în lo
in semn de 
acțiunilor eh

ca în constituția

rezolvarea problemei

Luări de poziții realiste

a. u

1

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Vizita parlamentarilor romîni în India

MONTREAL 1 (Agerpres). — Peste 
1000 de persoane au participat Ia 
31 martie la o mare manifestație 
organizată la Montreal de asocia
țiile de studenți și mai multe sindi
cate canadiene, pentru a protesta 
împotriva reluării experiențelor nu-

cleare în atmosferă de către S.U.A. 
Agenția France Presse transmite că 
manifestanții s-au îndreptat spre 
Consulatul S.U.A., o delegație remi 
țînd consulului general o scrisoare 
adresată președintelui Kennedy.

Replica scriitorului Erich Fromm
rale", în special în problema con
trolului.

„Pericolul de război nuclear este 
prea serios pentru a se tolera infor
mații inexacte și denaturate cu pri
vire la propunerile părții adverse’, 
declară Fromm.

NEW YORK. — Scriitorul și psiho
logul american, Erich Fromm, a tri
mis ziarului „New York Times’ o 
scrisoare în cftre protestează împo
triva faptului că acest ziar a publi
cat o „expunere inexactă, de natură 
să inducă în eroare, a poziției Ru
siei în problema dezarmării gene-

Harold Willson se pronunță în favoarea 
zonelor denuclearizate

LONDRA 1 (Agerpres) — După 
cum transmite un corespondent 
al agenției Reuter, Harold Will- 
son, președintele Comitetului exe
cutiv național al partidului la
burist, luînd cuvîntul la conferin
ța anuală a Partidului Laburist din

.............0*0

Scoția a chemat la crearea în în
treaga Germanie și în întreaga 
Africă a unor zone libere de arma 
nucleară. Crearea în Germania a 
unei zone denuclearizate, a spus el, 
ar asigura 
germane.

:

Cetățenii Confederației Elveție
ne au fost chemați duminică să 
se prezinte în fața urnelor. In 
întreaga țară s-a desfășurat un 
referendum popular care urmea
ză să dea răspuns la întrebarea 
dacă Elveția trebuie să aibă sau 
nu arma nuclea- -
ră. La acest re-
ferendum n-au f , . .
participat însă Uorespondeniă telefonica 
decît bărbați — _______________
întrucît femeile?, 
potrivit legisla
ției elvețiene, nu au dreptul de 
vot în problemele „federale".

Interesul maselor a crescut 
mult, după cum scriu ziarele de 
aici, odată cu apariția unor de
clarații oficiale care preconizau 
dotarea armatei elvețiene cu ar
mament atomic. Dezbaterea a 
luat amploare pe scară naționa
lă. Astfel, s-a născut inițiativa 
„antiatomică" luată de Mișcarea 
elvețiană împotriva armamentu
lui atomic, la care participă cele 
mai diferite pături ale popu
lației, partide politice, organizații 
sindicale și obștești, oameni de 
știință, cultură, preoți, studenți 
etc. Această largă mișcare popu-

Iară cere 
Confederației să fie introdus ar
ticolul 20 bis care să prevadă : 
„fabricarea, importarea, tranzitul,- 
depozitarea și folosirea armelor i 
atomice de orice natură, precum ‘ 
și a părților lor integrante, sînt , 

_____ ■ ■■ interzise pe teri- '
tor-uj Confede- < 
rației"'.

In cursul vas- ' 
tei campanii care 
a premers refe
rendumului, te

ma a fost pe larg dezbătută în pre
să, în cadrul a numeroase întru
niri — așa-zisele „forumuri popu
lare" — au fost răspîndite foi 
volante și manifeste, s-au ținut ; 
discursuri la radio. Semnifi- , 
cativă este recunoașterea mul
tor ziare elvețiene că adepții j 
inițiativei antiatomice reprezintă \ 
o majoritate covîrșitoare. Ziarul i 
„Voix Ouvrière", organ al Parti- 1 
dului Muncii din Elveția, dă ca 
exemplu un forum popular în < 
cadrul căruia proporția era de 
zece la unu în favoarea interzi
cerii armelor atomice.

L. RODESCU

ROMA. — In noaptea spre 1 a- 
prilie elemente iasciste au săvîrșit 
un atac asupra sediului din Floren
ța al subredacției ziarului 
„L’Unitâ". Atacanții au stropit cu 
benzină și au incendiat ușa 
subredacției, dar incendiul a pu
tut fi stins înainte ca el să fi pri
cinuit pagube cit de cit însem
nate. Pe pereții casei atacanții 
au scris cu caractere mari cu 
vopsea noagră „O.A.S.”.

Asemenea acțiuni ale compli
cilor din Italia ai fasciștilor 
din O.A.S. stîrnesc o adincă in
dignare în sînul opiniei publice 
progresiste italiene. Fotograiia 
alăturată înfățișează un aspect 
din timpul unei manifestații care 
a avut Ioc zilele 
calitatea Savona, 
protest împotriva 
minale ale O.A.S.

Indiei și de președintele 
Parlamentului
monumentele de artă. Parla-DELHI 1 (Agerpres). — Vizita de

legației Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne în India prilejuiește 
numeroase manifestări ale prieteniei 
dintre popoarele indian și romîn.

în după-amiaza zilei de 29 martie 
la Delhi, delegația a vizitat labora
torul național de fizică și Institutul 
indian de agricultură.

în seara aceleiași zile, vicepre
ședintele Indiei, dr. S. Radhakrish- 
nan, și președintele Camerei Popu
lare a parlamentului, Ayyangar, au 
oferit un dineu -în cinstea delega
ției. Au luat parte : Krishna Menon, 
ministrul Apărării, S. Singh, minis
trul Oțelului, Combustibilului și 
Subsolului, H. Kabir, ministrul In- 
vățămîntului și Științei, J. Ram, mi
nistrul Căilor Ferate, dr. K. Shri- 
mali, ministrul Educației și Cultu
rii, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Ministeru
lui Afacerilor Interne, membri ai 
parlamentului indian.

Au participat de asemenea amba
sadorul R.P. Romîne la Delhi, Iancu 
Horațiu, și membri ai ambasadei. în 
timpul dineului, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie 
au fost rostite toasturi.

Amintind primirea frumoasă ce 
i s-a făcut în țara noastră în 1956. 
dr. S. Radhakrishnan a arătat că 
schimbul de vizite contribuie la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre cele două popoare. în conti
nuare, vorbitorul s-a referit la ata
șamentul poporului romîn față de 
cauza păcii și a exprimat încă o 
dată satisfacția pentru sprijinul pe 
care îl primește India în dezvolta
rea industriei în cadrul relațiilor 
economice cu R. P. Romînă.

Șeful delegației Marii Adunări 
Naționale, acad. Șt. S. Nicolau, a 
subliniat însemnătatea apropierii 
continue dintre popoare, a înțele
gerii și colaborării dintre ele ca 
factori importanți pentru întărirea 
păcii generale. .

In cursul zilei de vineri, 30 mar
tie, membrii delegației parlamentare 
romîne au vizitat orașul Agra.

AHMADABAD 1 (Agerpres) — 
In cadrul vizitei în India, delegația 
Marii Adunări Naționale a R.P. Ro
mîne a sosit în orașul Ahmadabad.

Vizitînd orașul; parlamentarii ro- 
mîni s-au oprit la casa în care a 
locuit Mahatma Gandhi și au admi-

Dineul oferit de vicepreședintele 
Camerei Populare a

rat 
mentarii romîni au asistat la o șe
dință a Adünärii legislative a statu
lui. Delegația Marii Adunări Națio
nale a făcut vizite 
statului, dl. Jung, 
prim, dr. Mehta.

Guvernatorul și ministrul _ 
au adus mulțumiri guvernului ro
mîn pentru ajutorul pe care specia
liștii romî'-i îl dau la dezvoltarea 
industriei indiene a petrolului.

Membrii delegației au fost oaspe
ții specialiștilor romîni în domeniul 
petrolului care lucrează aici. La a- 
ceastă întîlnire au participat de a- 
semenea specialiști indieni și sovie
tici care cooperează în acest dome
niu.

Deputatul C. Mateescu a urat pe
troliștilor romîni care lucrează în 
India, precum și colegilor lor noi 
succese în muncă.

Luînd cuvîntul în numele specia
liștilor indieni, directorul schelei 
Cambay a exprimat cele mai vii 
mulțumiri’ pentru sprijinul priete
nesc primit din partea petroliștilor 
romîni.

In orașul Frankfurt pe Main 
(R.F.G.), partizanii păcii au or
ganizat o demonstrație de pro
test împotriva intenției autori
tăților de la Bonn de a interzice 
activitatea Uniunii persoanelor 
persecutate de naziști. In foto
grafie : un aspect de la mitingul 
care a avut loc cu acest prilej.

Reacțiunea din Ecuador încearcă 
să schimbe politica externă a țării

QUITO 1 (Agerpres). — în ulti
mele zile situația din Ecuador s-a 
încordat în urma presiunilor exer
citate asupra guvernului președin
telui Arosemena de clica militaris- 
tă reacționară care cere schimba
rea liniei politice externe indepen
dente a guvernului și ruperea re
lațiilor diplomatice cu Cuba revo
luționară.

Hotărîrea președintelui Aroseme
na de a organiza în rîndurile între
gului popor un referendum în a- 
ce^stă problemă se bucură de spri
jinul hotărît al cercurilor progre
siste din țară.

„Partidul Comunist din Ecuador 
salută ideea organizării referendu
mului în legătură cu relațiile cu 
glorioasa Republică Cuba, se spune 
într-o telegramă adresată președin
telui Arosemena de către C.C. al 
P. C. din Ecuador, cu condiția ca 
acest referendum să fie efectuat în

condiții care să garanteze exprima
rea efectivă și reală a voinței po
porului".

Partidele de dreapta se pronunță 
împotriva plebiscitului.
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ATENA 1 (Agerpres). — La 31 
martie pe străzile centrale din Atena 
s-au produs ciocniri între studenți 
și poliție. Dimineața peste 2,000 de 
studenți ai Universității din Atena 
s-au întrunit în fața clădirii univer
sității pentru a primi o delegație a 
studenților Universității din Salonic, 
sosită la Atena pentru ca îm
preună cu colegii aténieni să re
mită guvernului revendicările lor.

După cum anunță ziarul „Avghi", 
studenții au fost atacați de impor
tante forțe de poliție în fruntea că
rora se afla Karahalios, directorul 
Asfaliei (poliția politică). Polițiștii

au molestat grav o studentă a Uni
versității din Salonic. în cursul în
căierării poliția a reușit să-i împrăș
tie pe studenți, dar ei s-au adunat în- 
tr-un alt loc. In piața Omonia, po
liția l-a atacat din nou. Dar după 
ce au respins ofensiva ei, studen
ții, oprind circulația, și-au continuat 
marșul de protest. In centrul ora
șului asupra lor s-au năpustit din 
nou polițiștii veniți cu autoca
mioane. In cursul acestei noi încă
ierări cîțiva studenți au fost răniți. 
Apoi studenții s-au adunat în fața 
clădirii universității, unde au orga
nizat un miting de protest.

La Bogota, capitala Columbiei, poliția intervine pentru a zădărnici 
prinderile pentru transportul în comun.

=♦♦♦

im sua j [M/imii im uimea capitalului
Presa, datele oficiale, chiar și unii reprezentanți ai cercurilor con

ducătoare din diferite țări capitaliste arată situația din ce în ce mai 
precară a muncitorilor agricoli, dijmașilor, argaților, a gospodăriilor 
țăranilor cu pămînt puțin aflați la cheremul moșierilor și arendașilor, 
sub povara apăsătoare a exploatării, a împrumuturilor și dobînzilor că- 
mătărești. Milioane de țărani sînt alungați de pe pământurile lor. Crizele 
(tgrare ruinează tot mai mult satul.

Fericirea—o bucățica de pîine de orz
Despre situația grea a țăranilor 

din Anatolia unde trăiesc 18 mili
oane de locuitori, ziarul turc „Cum
huriyet’ scria următoarele : „Anato
lia este țara oamenilor cu tălpile 
[crăpate, îmbrăcați cu cămăși din 
pături pentru cai... Pe pămîntul Ana- 
toliei nu trec decît care trase de 
boi — nici un tren, nici un camion. 
Avutul oamenilor din Anatolia se 
rezumă, de obicei, la un mă
gar, o colibă de pămînt, o vatră 
din pietre. Fericirea, în Anatolia, 
este o bucățică de pîine neagră de 
orz. Oamenii din Anatolia visează 
la această bucățică de pîine pen
tru că și de ea duc lipsă. Ei dorm 
pe seînduri, pe rogojini, pe paie și 
de foarte multe ori pe pămîntul gol".

întregind cele scrise în ziarul 
„Cumhuriyet" datele publicate de 
O.N.U. arată că 78 la sută din 
populația sătească a Turciei este 
analfabetă, iar în unele raioane ale 
Anatoliei procentul analfabeților 
trece de 85—90 la sută.

în privința asistenței medicale se 
icitează următoarele date : In 1960 
un medic revenea la 4.000 locuitori, 
o farmacie la 170.000 de locuitori, o 
moașă la 25.000 de locuitori, un in
firmier la 45.000 locuitori, un pat 
de spital la 2.000 locuitori, un den
tist la 23.000 locuitori. Pentru bol
navii de tuberculoză ar fi necesare 
40.000 de paturi dar în toată țara 
nu există decît 2.000.

Datele oficiale arată că 70 la sută 
din populația țării își cîștigă exis
tența din agricultură. Cea mai mare 
parte a pămîntului ■ o dețin chiabu
rii și moșierii. 773.000 de gos
podării, adică 30,6 la sută din nu
mărul total al gospodăriilor, nu

dispun decît de 0,1—2 ha de pă
mînt.

Președintele Uniunii Agronomilor 
din Turcia, Burhan Ioșdal, arăta ca 
în 1937 existau 60.000 de. gospodării 
fără pămînt, iar anul trecut numă
rul acestora a. ajuns la 600.000. De 
asemenea, se observă o creștere 
continuă a datoriilor țăranilor turci. 
Numai la „Ziraat Bankasî“ (banca 
agricolă) datoriile 
3 miliarde lire.

țăranilor ating

Consfătuirea științifică

IRl

„A fi

37.300 gospodării țărănești din R.F.G» 
ruinate într-un singur an

Săptămînalul vest-german „DIE 
ANDERE ZEITUNG” a relatat că în 
cel de al 7-lea „raport verde” pre
zentat Bundestagului de ministrul 
Schwartz, se arată printre altele : 
„Concentrarea în domeniul agricul
turii... a dus la o schimbare conside
rabilă a structurii gospodăriilor a- 
gricole. Din 1949, numărul gospodă
riilor dispunînd de 0,5 pînă la 10 
hectare s-a redus cu circa 400.000... 
Acest proces va continua și de acum 
înainte într-un ritm și mai intens”.

Numai în 1961 și-au încetat exis
tența 37.300 de gospodării.

Cele 403.000 de gospodării, amin
tite de ministrul Schwartz, au pier
dut în total 1.193.000 hectare pămînt 
cultivabil. Din ele, 485.000 hectare au 
„trecut” în posesia gospodăriilor de

calabrez la Milano...“
mwDespre drama 

citorilor agricoli ita
lieni care, pentru a 
scăpa de sărăcie și 
mizerie, pleacă în cău
tare de lucru din su
dul țării spre orașele 
și centrele industriale 
din nord, ziarul bur
ghez „LA STAMPA" I 
relatează următoarele:

„...Luigi Piromalli 
are 41 de ani. A ple- _ r
cat din Calabria, îm- hrana familiei Piro-

..... ~ ” ~~ malli ar, fi o. ironie. 
Cum reușesc să tră
iască ? „Cei care știu 
cit de greu o ducem 
ne oferă cîte o pîine. 
o farfurie de orez, cî
teva • felii de mămă
ligă — trăim așa, de 

— a de- 
lor mai

îri

§*
la Khan-Khay, 
de 30 și 31 martie, pe

soane, a anunțat, la 30 martie, că, 
din cauza scăderii comenzilor, în
treprinderea va trece la săptămîna 
de lucru'de patru zile' cu reducerea 
corespunzătoare a ' salariilor.

Toți muncitorii de la întreprinde
rea „Birmingham Corrugated Iron 
Company*. din Wednesbury (Lan
cashire) au fost concediați, deoarece 
uzina urmează să fie închisă în 
scurt timp.

lui, a primit 
cursul zilelor 
.William Sullivan, consilierul secre- 

lt tarului de Stat adjunct al S.U;A. pen
tru problemele Extremului Orient.

Agențiile de presă relatează că 
prințul Suvanna Fumma a respins 
invitația făcută de Sullivan de a 
pleca din nou la Vientiane sau la 
Washington pentru a continua con
vorbirile în legătură cu constituirea 
unui guvern de coaliție, întrerupte 
din pricina atitudinii negative a 
grupării Boun Oum—Fumi Nosavan.

internațională de la Dubna

MOSCOVA. La Institutul Unificat 
de cercetări • nucleare de la Dubna 
a avut loc o consfătuire științifică in
ternațională consacrată efectului ra
diațiilor asupra materiei. Consfătu
irea a : fost organizată de acest in
stitut în colaborare cu Comitetul de 
stat pentru folosirea energiei ato
mice de pe lîngă Consiliul de Miniș
tri (al U.R.S.S. La Consfătuire iau 
participat specialiști în domeniul 
fizicii nucleare, metalo-fizicii și fizi
cii solidului din R.P. Bulgaria, R. 'S. 
Cehoslovacă, R: P. Chineză, R. P. D. 
Coreeană, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, 
și U.R.S.S.

NEW YORK. La 31’martie asüpra 
orașului Milton din statul Florida 
(S.U.A.), s-a abătut un puternic ura
gan, carë a cauzat moartea a 15 
persoane și a rănit peste 200 per
soane. După o primă, evaluare, a pa
gubelor materiale, acestea se cifrea
ză la peste două milioane de dolari.

BUENOS : AIRES. — La festiva
lul filmului care s-a desfășurat la 
Mar del-Plata, Nadejda Rumianțe- 

actuala serie de experiențe nucleare va (U.R.S.S.) a fost desemnată ca 
efectuate de Statele Unite.

categoria 10—20 hectare ; 296.400
hectare — la cele de categoria 
20—50 hectare, iar 78.500 hectare — 
la cele de categoria 50—100 hectare 
(în versiunea oficială „au trecut la 
gospodari mai buni“). Restul s-a 
pierdut, o parte repartizîndu-se în 
scopuri militare.

Astfel se accelerează procesul 
de ruinare a micilor gospodării ță
rănești în folosul marilor proprie
tari din agricultura vest-germană.

„Tocmai acest țel, după cum reie
se din raportul verde, îl urmărește 
politica agrară oficială — mențio
nează ziarul — chiar dacă politi
cienii U.C.D. specializați în proble
mele agricole neagă acest lucru a- 
tunci cînd iau cuvîntul în fața ță
ranilor năpăstuiți. în timp ce din 
1949 gospodăriile sub 10 ha scad în 
permanență în ceea ce privește nu
mărul lor și pierd din suprafață, 
numărul gospodăriilor cu peste 20 
de hectare a crescut cu aproape 9 
la sută, iar suprafața lor agricolă cu 
37,5 la sută.

„Are loc același proces de concen
trare și de ruinare a țărănimii ca 
și în S.U.A.“ ■— conchide ziarul.

JOHANNESBURG, 
siști din Africa de

R. P. Ungară
A 24-a experiență nucleară

efectuatăi în S;U.A.

Ziariștii progre- 
sud au creat 

o nouă organizație, care a condamnat 
într-o declarafie ultima lege a cenzurii, 
decretată de guvernul Verwoerd po
trivit căreia este considerat un act cri
minal publicarea oricărui text în care 
sînt critica|i rasiștii sud-africani. In baza 
acestei legi pot fi supuși persecuțiilor 
toți ziariștii

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia • atomică a anunțat că pe po
ligonul - din 'Nevada ' a avut loc a 
24-a explozie nucleară subterană din

progresiști.

Greva celor 20.000 de

cea mai bună actriță, iar Paul Newr 
man (S.U.A:) cel mai bun actor. , .

LONDRA. Ziarul „Daily Express“ re
latează' că S.U.A. transformă insula 
engleză Christmas din Oceanul Pa
cific înțr-un; poligon permanent, pen
tru1 experimentarea bombelor, cu hi
drogen; și''altor tipuri de' arme nucle
are. .Ziarul, scrie. că! ȘiU. A; au și. cliel- pariția;

BONN. Din pricina presiunilor 
autorităților de la Bonn, săptămînalul 
„Deutsche Woche“ din München, 
care timp de 11 ani a demascat ’,cu 
curaj și energie cursul politic pri
mejdios al Bonnului, și-a încetat «-

în articolul de fond publicat în ul
timul număr, „Deutsche Woche“ 
subliniază că își încetează apariția 
„nu pentru că am fi spus neadevă
ruri, ci, dimpotrivă, pentru că spu
nem adevărul“. Dacă însă dușmanii 
noștri au obținut în prezent victoria, 
ei nu vor rămîne învingători. Ei," și- 
nu noi, vor, fi pînă la urmă învinși 
se arată în articolul de fond,

ROMA.
muncitori de la ■ șantierele de con
strucții navale, -aparținînd societății 
„Ansaldo“, începută la 30 martie, 
s-a extins îm cursul zilei de sîmbătă 
și la șantierele de construcții na
vale din Spezia, Triest și Genua, 
precum și la marile uzine metalur
gice din Torino și Milano.

XIENG KUANG. Prințul Suvanna 
Fumma, primul ministru al Laosu-

.................. I , I I ■ ■ : .. : '
tuit milioane de dolați. pentru con
struirea'de piste de decolare, lărgirea 
instalațiilor portuare și crearea unei 
rețele- de telecomunicații pe această 
insulă. ■

du-se spre 
din nord — 
Torino — ar 
să vorbim nu de lichi

s-a îmbolnăvit. Acum Fuga în masă din 
nu mai poate munci, sud spre nord, scrie și 
abia se ține pe pi- ziarul „L’Unitâ”, este 
doare. Mama copiilor un fenomen specific 

ultimilor ani. „Dacă 
am vrea să tragem 
concluziile asupra e- 
fectelor pe care le are 
această colosală mi- 
grație internă, care în 
cîțiva ani a făcut ca 
peste un milion de ita
lieni să părăsească 
sudul țării, îndreptîn- 

centrele 
Milano, 

trebui

este anemică și suferă 
de inimă. Cînd se 
simte mai bine mun
cește cu ora pe la di
ferite familii pentru 
cîteva sute de lire, cu 
care nu poate plăti 
nici măcar chiria.

Să mai vorbim de

preună cu familia sa 
acum trei ani. Spera 
că „în nord” va găsi 
ceva de lucru. Cu greu 
a reușit să strîngă ba
nii de drum. Au a- 
juns la Aosta, flă- 
mînzi și obosiți, cu un . 
bagaj de iluzii și spe- pe mîine" 
ranțe — adevăratul darat fiica 
bagaj se reducea la o mare, 
valiză de carton le- Jn concluzie, ziarul 
gată cu sfoară. „i,a stampa" subli-

In primul an a Iu- . niază că ,nu este vorba 
crat ca salahor. Apoi de o situație, izolată.

darea, ci de o nouă 
repartizare a zonelor 
de mizerie.

A fi calabrez la 
Milano — conchide 
„L’Unitâ” — este. ca 
și cum ai fi negru, 
sau portorican la New 
York". Una din numeroasele demonstrații pentru efectuarea reformei 

agrare în America Latină.

LONDRA. Administrația fabricii de 
mașini de spălat rufe aparținînd 
firmei „Goover’- din Merthyr-Tydfil 
(Wales), unde lucrează 3.000 de per-

. . .. O|O

Trimiterea de noi trupe olandeze 
în Irianul de vest

, NEW YORK1 (Agerpres). — După 
cum transmite din Haga’ corespon
dentul' Agenției U.P.I., ’ în cercurile 
oficiale, s-a aflat că săptămîna vii
toare guvernul olandez'va trimite 
în“ Irianul'de vest, cu ajutbrdl unor 
nave de transport, încă 1.400-de sol
dați. Aceste întăriri se adaugă ce
lor 800 de soldați ai infanteriei ma
rine trimiși acolo cu avioane ale 
societății olandeze de transporturi 
aeriene.

Prin sosirea noilor unități, efec-

tivul forțelor armate olandeze în 
Irianul de vest va ajunge la 7.500 
de soldați.

Presa din Olanda relatează că în 
diferite unități ale armatei olandeze 
a început recrutarea de voluntari 
pentru ' a fi trimiși în Irianul de 
vest, în vederea întăririi trupelor o- 
landeze. Ziarul „Algemeen Han
delsblad“ anunță că, dacă numă
rul voluntarilor va fi insuficient. în 
Irianul de vest vor fi trimise întregi 
subunități militare.
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