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încă din timpul iernii, multe gospodării colective și de stat s-au pregătit temeinic pentru obținerea, în acest an, a unor recolte mari de scop ele au ame-legume. în acestnajat răsadnițe pe suprafețe mari pe care le-au însămînțat Ia vreme, au transportat la cîmp cantități însemnate de îngrășăminte. Gospodăriile colective din regiunea Banat, îndeosebi cele situate în zona de aprovizionare a orașelor Timișoara și Arad, au fost îndrumate și sprijinite de către organele de partid și de stat să extindă mult suprafețele cultivate cu legume timpurii. în acest scop au fost larg popularizate metodele de muncă ale colectiviștilor din Macea, Tom- natec etc., care au obținut rezultate bune anul trecut în această direcție.Obținerea unor rezultate bune în cultura legumelor poate fi realizată prin producerea unor răsaduri de cea mai bună calitate, care să fie plantate în cîmp îndată ce pericolul brumelor a trecut. Pentru aceasta se cere ca răsadurile să fie în prealabil repicate, adică ’transplantate provizoriu la distanțe mai mari în alte răsadnițe unde să se poată dezvolta mai bine. Unitățile agricole socialiste din regiunea București au amenajat răsadnițe

pe mari suprafețe de teren, ceea ce le-a dat posibilitatea să repice cea mai mare parte din răsaduri.în unele gospodării colective nu s-a acordat însă atenția cuvenită amenajării de răsadnițe pe suprafețe corespunzătoare, care să asigure repicatul întregii cantități de răsad. îndeosebi, unitățile agricole din regiunile Crișana, Maramureș, Suceava și Galați au rămas în urmă cu această importantă lucrare. în condițiile acestei primăveri întîr- ziate trebuie să se acorde, pretutindeni, cea mai mare atenție repicării răsadurilor spre a se evita pierderile și a se asigura cele mai bune condiții pentru obținerea unei producții timpurii.întrucît pînă la plantarea răsadurilor de legume în cîmp mai este destul timp, ele trebuie îngrijite cu cea mai mare atenție. Cele mai bune rezultate se obțin atunci cînd răsadurile sînt repicate în ghivece nutritive sau în ghivece de pămînt ars. în felul acesta, ele vor avea rădăcini puternic dezvoltate, care se vor prinde mult mai ușor atunci cînd vor fi plantate în cîmp. De asemenea, călirea răsadurilor, care se face prin ținerea lor la temperaturi mai scăzute, le obișnuiește cu condițiile din cîmp și grăbește rodirea lor.Asigurind răsaduri de cea mai bună calitate, gospodăriile colective și de stat vor putea obține recolte mari de legume timpurii, contribuind astfel la buna aprovizionare a populației.

întărirea economică a G.A.C 
in dezbaterea sesiunii 

sfatului popular
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — De

putății Sfatului popular regional Galați 
au discutat la cea de-a V-a sesiune, 
care a avut loc sîmbătă 7 aprilie, fe
lul cum se desfășoară munca de în
tărire economico-organizatorică a gos
podăriilor colective.

în acest an gospodăriile colective 
din regiunea Galați se vor dezvolta 
și mai mult. Cu ajutorul sfaturilor popu
lare, al specialiștilor (aproape 200 in
gineri și tehnicieni au plecat zilele 
trecute să lucreze în gospodăriile co
lective) au fost întocmite proiecte pen
tru organizarea teritoriului, combaterea 
eroziunii solului pe o suprafață de 
100.000 ha; 2.600 ha terenuri în pan
tă și nisipoase vor fi amenajate pen
tru a fi plantate cu viță de vie.

Sectorul zootehnic al gospodăriilor 
colective va ajunge în acest an la 
100.000 animale din care 36.000 vaci 
cu lapte. Pentru procurarea de animale 
și pentru construcții, gospodăriile co- 
leciive gălățene vor primi în acest 
credite pe termen lung în valoare 
139.930.000 lei.

în cadrul sesiunii, deputății 
adoptat hofărîri în vederea continuei 
întăriri economice a gospodăriilor co
lective.

MAMAIA. Frumoasa localitate 
de pe litoralul Mării Negre este 
vizitată în fiecare an de mii de 
oameni ai muncii, precum și de 
numeroși turiști străini. In acest 
sezon oaspeților le vor sta la dis
poziție noi hoteluri și unități de 
deservire publică.

(Foto : M. Andreescu)

fabrică de pîine

an 
de

au

în regiunea Dobrogea <‘e ZT'Tflf

în centrul muncitoresc Nădrag a fost dată de 
rînd în folosință o nouă fabrică de pîine cu o 
pacitate de 7,5 tone pe zi. Aceasta este cea de-a 
fabrică de pîine construită în ultimii ani în dife
rite centre muncitorești din Banat.

în prezent, constructorii lucrează la o nouă fabri
că de pîine 
la Oravița.

superioară țițeiului
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — La raiinăria Ploiești 

s-au luat anul acesta noi măsuri pentru valorificarea 
superioară a țițeiului și reducerea pierderilor de pro
duse petroliere. La instalația de cracare termică nr. 7, 
de pildă, în urma îmbunătățirilor aduse procesului 
tehnologic, producția a crescu't cu peste 20 la sută, 
iar cifra octanică a benzinei fabricate a sporit sim
țitor.

La secțiile distilație primară, uleiuri și dezbenzinare 
s-a trecut la o selecționare mai atentă a materiei 

___  ____ prime și la îmbu
nătățirea fracțio
nării acesteia în 
coloane.

Numai în 
mele două 
ale anului, 
lectivul rafinăriei 
a realizat econo
mii suplimentare 
la prețul de cosi 
în valoare de 
2.139.000 lei.

Tipszarea sculeJor, 
dăspozsîîvelor 

și verificatoarelor
mai multe întreprinderi consfruc- 
de mașini — cum ar fi : „23 Au- 
și „Semănătoarea" din Capitală,

co-

De. curînd, pe șantierul de locu
ințe I.T.B. Obor din Capitală, unde 
vor fi date în folosință 
circa 640 apartamente, 
najat un atelier pentru 
și asamblarea parțială 
lor sanitare din țevi de . 
clorură de vinii. în . acest fel, insta
latorii sînt ajutați să termine într-un 
timp mai scurt montarea instalații
lor.

Ateliere similare sînt în curs de 
amenajare și pe șantierele de lo
cuințe Giulești și Balta Albă din Ca
pitală.

în acest an 
a fost ame- 
preluciarea 
a instalații- 
oțel și poli-

DE
cu
ca-
7-a

ce va fi dată în folosință în acest an

PESTE HOTARE
ÎN ÎNTREAGA FRAN

ȚĂ s-a desfășurat în 
cursul zilei ăe 8 aprilie 
referendumul prin care 
cei 27 de milioane de 
francezi cu drept de vot 
au trebuit să răspundă 
prin „da" sau „nu" la 
problemele referitoare 
la aprobarea acorduri
lor semnate recent la 
Evian și care pun capăt 
războiului colonial din 
Algeria. (Amănunte în 
pag. IV-a).

tik" (care apare în ora
șul Köln) o declarație în 
care condamnă politica 
de pregătire a unui 
război atomic, dusă de 
guvernul vest-german.

în toate galeriile salinei Slănic s-a introdus de curînd lumină fluorescentă. Pe bolfile înalte ale galeriilor au fost suspendate 90 de corpuri mari de iluminat, care asigură o lumină uniformă, asemănătoare celei de zi.în prezent se introduce iluminatul fluorescent și în secțiile de la suprafață : atelier, moara de sare etc.

Ieri

V. MIHAI

tr-un ritm susți
nut. G.A.S.-Țepeș 
de semănat cele

Brașov, 
etc. —1 

de tipi- 
și veri-

Iată un 
colective .

Colectiviștii din Cumpăna, regiu
nea Dobrogea, primesc un puternic 
sprijin din partea brigăzii a 6-a de 
tractoare de Ia S.M.T. Topralsar.

suprafața to- 
ha cu culturi

Acum, colec- 
pregătesc te-

,Scînteii"). — 
„Mi

Expoziție
ORADEA (coresp, „Scînteii“). — 

s-a deschis în localitate expoziția cunos
cutului grafician Gy. Szabô Béla ; sînt 
expuse peste 130 de lucrări.

etc.

cu concursul violo-

a studenților. Prima 
cu cineaștii amatori

Concert-Iecție pentru elevi prezentat de Filarmonica 
de stat „George Enescu“.

Arliștl amatori de la Ițiștitutul de cercetări forestiere 
In piesa „Povestea cu șorțurile schimbate".

în aceste zile, pe ogoarele do
brogene mecanizatorii și colecti
viștii grăbesc lucrările de pregă
tire a terenului, însămînțările, 
amenajatul pășunilor și alte lu
crări. Organele locale de partid și 
de stat, inginerii și tehnicienii a- 
gronomi din gospodăriile de stat 
și colective se preocupă îndea
proape de bunul mers al acestor 
lucrări. Ce s-a făcut pînă acum în 
regiunea Dobrogea ?

în multe unități s-a terminat se
mănatul culturilor din prima 
epocă. La gospo
dăria colectivă 
din Topalu, ra
ionul Hîrșova, 
au fost însămîn- 
țate ieri ultime
le hectare din 
tală de 1.000 
din epoca l-a. 
tiviștii de aici 
renul pentru celelalte culturi, exe
cută întreținerea semănăturilor de 
toamnă etc. în ultimele două zile, 
brigada de mecanizatori ce deser
vește gospodăria colectivă din 
Medgidia a însămînțat 40 ha cu 
mazăre, 42 ha cu borceag, a gră- 
pat 320 ha ogor, a arat 50 ha.

Organizația de partid și consi
liul de conducere al gospodăriei 
colective „Victoria" din comuna 
Oltina au luat din timp măsuri 
pentru ca lucrările de primăvară 
să fie executate într-un timp cit 
mai scurt și în cele mai bune con
diții agrotehnice. Planul de ac
țiune prevede răspunderi precise 
pentru fiecare membru al biroului 
organizației de bază și al consiliu
lui de conducere. în vederea gră
birii lucrărilor au fost folosite, în 
afara tractoarelor, cele 60 de ate
laje proprii ale gospodăriei.

— Știm din experiența anului 
trecut — spune tov. Vasile Popa, 
secretarul organizației de bază —- 
că recolte mari am obținut pe 
acele parcele de porumb care au 
fost însămânțate la timp, cînd 
temperatura în sol era de 8—10 
grade. De aceea, ne grăbim pen
tru ca în 2—3 zile să terminăm 
semănatul culturilor din prima

urgență, iar cel mai tîrziu pînă la 
25 aprilie să însămânțăm și cele 
1100 ha cu porumb.

Colectiviștii din satul „2 Mai", 
raionul Negru Vodă, nu au aștep
tat pînă se va zvînta întreaga su
prafață, ci au lucrat pe parcelele 
mai uscate. Astfel ei au reușit să 
însămânțeze toate culturile din 
epoca l-a, iar acum fac lucrări de 
întreținere a ogoarelor pentru a 
păstra apa în sol, lucrează la gră
dina de legume.

Și în gospodăriile agricole de 
___  stat din regiune 

=*?. lucrările agrico-

Vodă a terminat 
1.024 ha cu mazăre, ovăz, floarea- 
soarelui. Pe parcelele cu grîu 
ieșite mai slab din iarnă se îm
prăștie cite 150 kg azotat de amo
niu la fiecare hectar. Și la gospo
dăriile de stat Amzacea, Stupina, 
Nicolae Bălcescu lucrările sînt 
avansate.

în general, lucrările de primă
vară în regiunea Dobrogea se des
fășoară într-un ritm susținut. în 
raioanele Medgidia, Hîrșova și 
Negru Vodă semănatul culturilor 
din prima urgență este pe termi
nate. Acum se urmărește tempe
ratura în sol pentru ca în zilele 
ce urmează să se treacă la semă
natul porumbului.

Totuși, în unele raioane, printre 
care Istria, Măcin și Tulcea, lu
crările agricole de primăvară se 
desfășoară încă lent. în multe 
gospodării colective rămânerea în 
urmă e dată pe seama timpu
lui nefavorabil. Adevăratele cau
ze trebuie căutate însă în slaba 
organizare a muncii, 
exemplu. Gospodăriile
din Sinoe și Istria sînt vecine și 
au aceleași condiții de lucru. Cu 
toate acestea, în timp ce prima a 
însămînțat pînă acum 565 ha, cea 
de-a doua — numai 120 ha.

Conducerea S.M.T.-Babadag, în 
loc să trimită mecanizatori

gospodăriile colective imediat ce 
timpul a fost favorabil, i-a folosit 
în stațiune pentru diverse lucrări, 
în unele gospodării colective din 
raionul Tulcea, printre care cele 
din Murighiol, Dunavățu de Jos 
ș. a., s-a tărăgănat mult începerea 
lucrului pe motiv că pământul e 
umed, în loc să se lucreze pe par
cele zvîntate.

Timpul de lucru din această pri
măvară e mai scurt decît în alți 
ani. Pentru grăbirea însămînțări- 
lor trebuie folosite „ferestrele" de 
timp bun ca și întreaga capacitate 
ele lucru a tractoarelor și mașini
lor agricole.

Organele locale sînt chemate să 
ia măsuri ca toate mașinile, trac
toarele și atelajele să fie folosite 
din plin, să fie terminată la timp 
campania agricolă, punîndu-se 
astfel bazele unei recolte bogate.

toare 
gust" 
Fabrica do scule așchiefoare din Rîș- 
nov, Uzinele de tractoare din
Uzina metalurgică din Colibași 
se desfășoară o largă acțiune 
zare a sculelor, dispozitivelor
ficafoarelor. Această acțiune va contri
bui Ia reducerea substanțială a timpu
lui de proiectare a sculelor, dispoziti
velor și verificatoarelor, va permite o 
mai bună specializare în fabricația a- 
cestora, micșorîndu-le totodată prețul 
de cost.

Pînă în prezent Ministerul Metalur
giei șl Construcțiilor de Mașini a apro
bat în aceșt sens circa 400 de norme 
de tipizare, care vor intra în aplicare 
cu începere din acest frimesfru.

Complex al cooperației 

meșteșugăreștiVASLUI (coresp. „Scînteii“)', •— în centrul orașului Vaslui s-a ridicat o construcție modernă — noul complex al cooperației meșteșugărești, cuprinzînd ateliere de croitorie, cizmărie, reparații radio și televizoare, ceasornicărie, frizerie și coafură

Al 1000-lea spectacol 
teatral

SUCEAVA (coresp.
Ieri seară, colectivul teatrului 
hail Eminescu" din Botoșani a dat 
cel de-al 1.000-lea spectacol de la 
înființare,. prezentând piesa „Oame
nii înving" de Al. Voitin.

Pe adresa ; stațiunilor 
balne o-climaterice

ln ultimul timp, diferite uni
tăți industriale au trimis pe 
adresa stațiunilor balneo-cli- 
materice și cabanelor turistice 
din munți noi obiecte menite 
să contribuie la creșterea'con
fortului celor veniți în ex
cursii sau să-și petreacă conce
diul.

Fabricile de mobilă au in
trodus în producție tipuri spe
ciale de mobilier, printre care 
studiouri, canapele și fotolii 
cu saltele și perne din mate
rial plastic, iar pentru cantine

— mese șl scaune din lemn și 
metal, comode și cu un for
mat modern.

Pentru vile, hoteluri și ca
bane, industria linii produce 
circa 30 de modele de covoa
re plușate, scoarțe romînești 
și carpete.

Colectivele secțiilor de crea
ție din întreprinderi, în cola
borare cu artiști decoratori, 
au realizat în același timp, 
pentru înfrumusețarea inte
rioarelor, un mare număr de 
modele de perdele.

BERTRAND 
CUNOSCUTUL 
TAȘ AL VIEȚII

RUSSEL, 
FRUN- 

PUBLICE 
ENGLEZE, președintele
„Comitetului celor 100", 
a publicat în revista 
„Blätter für Deutsche 
und Internazionale Poli-

ÎNTRE STUDENȚII U- 
NIVERS1TAȚII DIN LISA
BONA ȘI POLIȚIE au a- 
vut loc sîmbătă ciocniri. 
Cîleva mii de studenți 
din Lisabona s-au în
dreptat spre clădirea 
Ministerului Educației 
Naționale pentru a-și 
exprima protestul împo
triva interzicerii sărbă
toririi „Zilei studentului". 
Poliția a barat drumul 
demonstranților și a în
cercat să-i împrăștie. în 
timpul ciocnirilor, cîțiva 
studenți au fost răniți.

Metodele înaintate de lucru 
s à fie larg extinseLocuințele construite • pînă acum în orașele regiunii Banat (în ultimii doi ani. s-au dat în folosință circa 3.000 apartamente) dovedesc preocuparea proiectanților și a constructorilor de a realiza, prin folosirea unor soluții de execuție moderne, lucrări de bună calitate. La blocurile de pe B-dul Republicii nr. 26, 28, 35 din Arad, proiectantul și constructorul au îmbinat armonios utilul cu esteticul, confortul cu economicul, reușind să pună la dispoziția oamenilor muncii apartamente frumoase și confortabile. La aceste construcții ca și la numeroase altele s-au aplicat metode de lucru avansate. în urma folosirii sistemuliÄ structurii- celulare s-au realizat, pe lîngă un ritm sporit de lucru, însemnate economii de oțel și cherestea. Pe șantiere se folosesc în mare măsură cofrajele din placaj bachelitizat. Anul acesta, la Reșița va începe construcția unor blocuri din panouri mari.Pe șantiere ia o mare răspîndire utilizarea materialelor noi. La blocu-

rile de pe strada Leningrad nr. 13—15 din Timișoara, prin folosirea cărămizilor eficiente și a corpurilor ceramice, a crescut confortul, iar prețul de cost a fost redus cu 300 lei pe apartament. Pe multe șantiere suportul pardoselilor se face acum din orebeton — un material de construcție local, ieftin și de bună calitate. Anul acesta constructorii vor ■ folosi pentru pardoseli covoare din policlorură de vinii, plăci de mozaic și parchet lamelar lipit cu adeziv pe bază de masă plastică; se vor a-
.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

După un ajun ploios, ziua de duminică 
s-a ivit capricioasă ca și luna lui april. 
Dimineața burniță, la prînz timp fru
mos, iar după-amiază — soare primăvă
ratec. Această plăcută surpriză meteo
rologică a schimbat pe parcurs progra
mul pe care și-l făcuseră bucureșfenii. 
Iubitorii fotbalului umplu stadionul „23 
August". Mulți se îndreaptă spre 
parcuri și lăcașuri de cultură.

Pornim la drum spre a surprinde cîte- 
va instantanee din activitatea cultural- 
artistică în Capitală. Primul popas, la 
Casa de cultură a raionului 1 Mai. Aici 

loc faza raională a celui de-al lll- 
Festival bienal de teatru de ama- 
„I. L. Caragiale“. Pe scenă — ar- 
amafori de la Institutul de cerce- 
forestiere prezintă piesa „Povestea

cu șorțurile schimbate". Aplauze și... 
emoții. Sus, la balcon, se află membrii 
juriului...

Ateneul R. P. Romîne. Coborîm cîte- 
va trepte și iafă-ne în sala mică. Lec
ție sau concert ? Și una, și alfa. în fața 
unui mare număr de elevi din școlile 
Capitalei se prezintă concertul-lecție 
„Școala muzicală rusă“. „Profesoara"

vorbește despre creațiile lui Glinka, 
Mussorgski, Rimski-Korsakov, Borodin, 
Ceaikovski și ale altor mari com
pozitori. Soliști vocali și instrumentiști 
ai Filarmonicii de stat „George Enes
cu“ cîntă fragmente din operele com
pozitorilor prezentați.

în sala mare a Ateneului are loc un 
concert simfonic dirijat de artistul eme
rit Mircea Basarab, 
nistului Ion Voicu.

Casa de cultură 
cunoștință o facem 
care stau la sfat în legătură cu mersul 
pregătirilor pentru realizarea filmului de 
scurt metraj : „Un întîrziat... conștiin
cios". Formațiile artistice repetă. An
samblul de dansuri populare îl găsim 
în iureșul unei suite oltenești. în altă 
sală, ansamblul de estradă al studenți
lor pregătește spectacolul : „Cu revista 
în amfiteatru“.

Muzeul de științe naturale „Grigore 
Antipa“ a primit ieri aproape 2.000 de 
vizitatori — mulți, sosiți din provincie.

Teatrele, cinematografele, expozițiile 
au cunoscut o mare afluență de public,

V. TINCU (Foto : R. COSTIN)

"HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP'  plica tapete lavabile, ceea ce va contribui la înfrumusețarea aspectului apartamentelor.Vizitînd în aceste zile șantierele din regiune, constați că obiectivul principal în întrecere al fiecărui constructor este calitatea. La șantierul de pe B-dul Republicii din Arad, condus de tov. Nicolae Hartman, constructorii privesc întregul complex de lucrări prin prizma calității. Aci a fost generalizată ■ inițiativa echipei conduse de Iânoș Crăciun de a realiza lucrări de cea mai bună calitate, îneît la recepția internă și la cea definitivă să nu existe deficiențe care să necesite remedieri. Acolo unde s-a constatat că o echipă nu poate executa unele lucrări mai complexe, datorită insuficientei calificări a unor muncitori, s-a luat măsura ca asemenea echipe să fie desființate, iar muncitorii respectivi să fie repartizați în echipe cu mai calificate.Realizările constructorilor țeni ar fi și mai rodnicemunca pe șantiere ar fi pretutindeni temeinic organizată, iar metodele și procedeele tehnologice avansate ar fi mai larg aplicate. Pe alocuri, însă, ritmul de execuție e încă lent, parte din lucrări fiind rămase în urmă față de grafic.Pe șantierele din orașul Timișoara se practică de mai mult timp metoda ca finisajul să fie executat de către un lot de muncitori specializați, metodă care a dat rezultate bune. Din păcate, ea n-a fost extinsă și pe alte șantiere din regiune. Datorită acestui lucru, între finisajele de la blocurile construite în Timișoara

cadrebănă- dacă

și cele din Reșița sau Arad există o serie de deosebiri de calitate. Pe șantierele din Reșița se aplică cu mult succes executarea mecanizată a tencuielilor. în schimb, pe alte șantiere din regiune, deși există utilaje care ar permite extinderea mecanizării tencuielilor, această metodă nu este aplicată.Deficiențele existente în organizarea muncii, în aprovizionarea ritmică a șantierelor cu materiale, in folosirea utilajelor și extinderea metodelor înaintate de lucru au dus la nerealizarea planului trustului regional de construcții pe primele trei luni ale anului. La aceasta a contribuit în mare măsură și lipsa de proiecte. Cu toate măsurile luate privind asigurarea documentației pentru construcțiile de locuințe, acest lucru nu s-a realizat decît în mică măsură. Pe parcurs au apărut și alte deficiențe sau modificări. O serie de lucrări, începute în cursul anului trecut și neterminate, nu au mai fost incluse în planul pe anul 1962.Un alt aspect. In regiune există' încă o slabă colaborare între proiectant și constructor, lucru care determină modificări de construcție în timpul execuției — çum a fost cazul lucrărilor de instalații de la blocul din str. Eroilor nr. 10—12 din Timișoara. Refacerile au dus la întîrzieri în predarea la timp a lucrărilor și au ridicat costul construcției.Comitetul executiv al sfatului popular regional este încă prea puțin activ în proiectarea și aplicarea soluțiilor și metodelor avansate în construcții. Rămînînd în urma multor altor regiuni, în majoritatea documentațiilor elaborate în acest an au fost adoptate soluții clasice, de mai mică productivitate. Este necesar ca sfatul popular regional să urmărească introducerea sistematică; pe măsura posibilităților, a metodelor industriale, aplicarea pe scară tot mai largă a materialelor noi, care îmbunătățesc calitatea lucrărilor execu- ta„te; FS.ră îndoială că proiectanții bănățeni, cu pregătirea și experiența lor, nu numai că doresc acest lucru, dar îl și pot rezolva cu succes, în felul acesta constructorii bănățeni vor putea realiza la timp sarcinile ce le revin, vor putea construi apartamente de bună calitate, care să corespundă cerințelor șt exigențelor actuale.
I. CH1UJDEA 

coresp. ..Scînteii"
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AZI VĂ PREZENTĂM

Anul trecut, 225 gospodării colec
tive din regiunea Galați au realizat 
venituri bănești mai mari de un mi
lion de lei. Printre ele se află gos
podării foarte cunoscute ca cele din 
Pechea, Țifești, însurăței etc., pre
cum și altele mai puțin cunoscute. 
Ne-am oprit la una dintre acestea 
din urmă : G.A.C. din Mircea Vodă, 
raionul Făurei. N-a strălucit ea de la 
început, dar în ultimii ani 
sebi din 1958, primul an de 
în comun după terminarea 
vizării agriculturii comunei)

(îndeo- 
muncă 

colecfi- 
gospo-

dăria din Mircea Vodă a obținut a- 
semenea succese, încît azi se nu
mără printre unitățile agricole frun
tașe din regiune.

In 1961 colectiviștii de aici au ob
ținut în medie de pe 843 hectare 
cite 4.236 kg porumb boabe la hec
tar, de pe 855 hectare — 1.632 kg 
grîu la ha. Ei au mărit fondul de 
bază la 3.641.000 lei și au realizat 
un venit bănesc de 4.918.099 lei.

Cum au obținut colectiviștii din 
Mircea Vodă asemenea succese ?,

Lucrul cel mai important
recolteicreșterea

Comuna Mircea Vodă este așe
zată în plin Bărăgan. Cu toate că 
pămîntul e bun, pe vremea cînd lu
crau pe petecul lor de pămînt oa
menii scoteau producții mici.

— Cum să fi obținut înainte vreme 
recolte bune ? —
lectiviștii. Zgîriind 
un lat de palmă 
de animale ce se 
brazdă ? N-aveam 
crăm mai bine, asta-i.

Astăzi lucrurile stau cu totul alt
fel. Locul cailor care se poticneau 
pe brazdă l-au luat 14 tractoare pu
ternice, semănători, cultivatoare, 
combine.

— Mașinile și tractoarele pe care 
ni le pune la îndemînă statul ne-au 
dat putere să sporim recolta — spu
nea colectivistul Huba Simion.

Și într-adevăr, așa stau lucrurile. 
Brigăzile de mecanizatori conduse 
de Nicolae Petrache și Vasile Vizi- 
reanu, de la S.M.T. lanca, execută 
mecanizat aratul, grăpatul, discuitul 
și semănatul, recoltatul păioaselor 
și prășitul mecanic la porumb, 
floarea-soarelui. Ele lucrează mai 
bine și mai repede pămîntul. Or, 
aceasta înseamnă mult pentru re
coltă.

Firește, sporirea recoltei la hectar

povestesc co- 
pămîntul de 

cu plugul tras 
poticneau pe 

putere să lu-

La toate acestea trebuie adăugat 
faptul că de cîțiva ani colectiviștii 
execută în condiții tot mai bune se
mănatul (la timp, cînd pămîntul a 
ajuns la temperatura indicată pen
tru fiecare plantă și la adîncimea 
respectivă), asigură o densitate 
bună de plante la hectar, folo
sesc semințe de înaltă productivi
tate, prășesc terenul cultivat cu po
rumb de trei patru ori, cel cu floa- 
rea-soarelui de trei ori pentru a dis
truge buruienile și a menține cît mai 
mult apă în sol etc. Și atunci, nu-i 
firesc că în gospodărie s-au obținut 
an de an recolte tot mai mari ?

Odată cu preocuparea pentru spo
rirea producției de grîu și porumb, 
colectiviștii au început să cultive și 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, le
gume, in, tutun și alte plante care 
aduc mari venituri bănești. Obținînd 
recolte bune și de la aceste plante, 
ei au încasat multi bani din vînza- 
rea lor pe bază de contract. în 
1961 grădina de legume a adus gos
podăriei un venit bănesc de 650.107 
lei, floarea-soarelui 560.368 lei, iar 
sfecla de zahăr — 428.452 lei.

Buna organizare a muncii a avut 
o mare însemnătate în obținerea a- 
cestor rezultate.

— E și firesc — arăta tov. Ion

Semănăturile de toamnă au ieșit bine din iarnă. Proba luată din 
cîmp este cercetată cu atenție de președinte, tehnicianul agronom și 
brigadieri.

Producție-marfă mare
La contabilitate ni s-a arătat un 

tabel. Cuprindea cîteva cifre care 
reprezentau producția-marfă dé 
grîu, porumb, floarea-soarelui și

venituri sporite
sfeclă de zahăr valorificată de gos 
podărie către stat în ultimii patru 
ani. Iată-1 :

Produsul 1958 1959 1960 1361

grîu + porumb 
floarea-soarelui 
sfeclă de zahăr

950 tone
58 tone

397 tone

1.145 tone
156 tone
966 tone

1.314 tone
224 tone
820 tone

1.998 tone
340 tone

1.128 tone

DIN POȘTA
SĂPTÂMÎNII

„AWI.TO0

iaGraficul de mai sus ilustrează creșterea producției la hectar, 
grîu, porumb și floarea-soarelui, între anii 1959—1961.

se datorează și muncii harnice a 
colectiviștilor, priceperii cu care ei. 
au început să lucreze pămîntul. La 
cursurile ținute în timpul iernii, din 
broșuri și de la specialiștii veniți în 
mijlocul lor să-i ajute, colectiviștii 
au deprins acele metode prin care 
se pot smulge pămîntului roade bo
gate.

— A devenit literă de lege, aș pu
tea spune — ne povestea tehnicia
nul agronom al gospodăriei — să 
intrăm în 
adînc, la 
suprafețe 
gunoi de 
mice. Și aceasta înseamnă mult pen
tru recoltă.

iarnă cu tot teienul arat 
peste 30 cm, să îngrășăm 
din ce în ce mai mari cu 
grajd și îngrășăminte chi

Neicu, unul din cei cinci briga
dieri de cîmp (în gospodărie mai 
există o brigadă legumicolă, una 
pomiviticolă și trei zootehnice). Re- 
partizînd încă de la începutul anu
lui sarcinile de plan, terenurile și a- 
telajele pe brigăzi și echipe, discii- 
tînd cu colectiviștii ce lucrări tre
buie executate pentru ca să scoatem 
producțiile stabilite în plan, fiecare 
dintre noi -cunoaștem din vreme ce 
avem de făcut ; știm că cu cît vom 
munci mai bine, cu atît veniturile 
gospodăriei vor fi mai mari, iar cîș- 
tigul nostru mai bun. Așa se face că 
atunci cînd le spun colectiviștilor : 
„Mîine ieșim la prășit“, vin cu toții 
la lucru.

După cum se vede, în intervalul 
1958—1961 producția-marfă la aces
te culturi a crescut foarte mult. Și 
trebuie spus că acest lucru s-a rea
lizat în condițiile în care suprafețele 
ocupate cu aceste plante au fost 
cam aceleași an de an.

Sporuri însemnate s-au înregistrat 
și la alte produse : legume, lapte, 
carne, lînă etc. ; aceasta a dus la 
creșterea veniturilor bănești. Reali
zarea de venituri mari a dat posi
bilitate gospodăriei să repartizeze 
sume de bani tot mai însemnate 
pentru dezvoltarea fondului de bază. 
Cu acești 
male de 
grajduri, 
cumpărat

— Fondul de bază — am auzit 
spunîndu-se în gospodărie — se 
poate asemui cu temelia unei case. 
Știți, cu cît aceasta este mai trai
nică, cu atît casa are viață mai lun
gă. La fel și cu avutul, obștesc. Cu 
cît crește mai mult, cu atît gospo
dăria se dezvoltă, devine mai pu
ternică, obține venituri mai mari.

Au dreptate colectiviștii din Mir
cea Vodă.

— Prin partea noastră oamenii au 
fost tare nevoiași — ne povestea

tovarășul Anton Cuconu, președin
tele gospodăriei. Nici satul nu se
măna cu cel de azi, nici viața care 
o duceam atunci,
de-acum.

Creșterea animalelor în plină dezvoltare

bani s-au cumpărat ani- 
producție, s-au construit 
saivane, magazii, s-au 
autocamioane.

lii graficul de mai sus se arată 
veniturile bănești obținute de gos
podărie în perioada anilor 1958— 
1961.

în primele rînduri

Cîtva timp, sectorul zootehnic al 
gospodăriei s-a dezvoltat încet. în 
1958 în grajduri erau abia 46 de 
vaci, 40 de scroafe și 890 de oi. Dar 
colectiviștii din Mircea Vodă au por
nit în scurtă vreme o acțiune siste
matică pentru dezvoltarea șeptelu- 
lui.

Cumpărînd animale, îndeosebi 
vaci și juninci, oprind de la 
animalele existente toate vițelele, 
mieluțele etc., efectivele au crescut 
an de an, ajungînd în 1961 la 618 
bovine, din care 200 vaci, la 65 
scroafe, 2.250 oi etc.

Prin organizarea conveierului ver
de și însilozarea unor cantități mari 
de furaje (anul trecut s-au însilozat 
pentru fiecare vacă 12 tone porumb), 
prin asigurarea unor cantități co
respunzătoare de concentrate și 
fînuri, s-a reușit să se asigure ani
malelor furaje variate, de bună ca
litate și în cantități potrivite cu 
vîrsta, specia și producția. Gospo
dăria colectivă cultivă cu dife
rite furaje o suprafață de 517 hec
tare, iar în cultură dublă cu porumb

pentru siloz și masă verde alte 400 
de hectare. Aceasta creează posibili
tatea ca în aceste zile să se asigure 
în medie fiecărei vaci 25 kg porumb 
siloz, 5 kg fîn de borceag, 3 kg con
centrate etc., sa se obțină în medie 
de la fiecare vacă 9—10 litri lapte 
zilnic.

La fermele de animale au fost re
partizați să lucreze cei mai buni 
colectiviști. La cursurile agrozooteh
nice, aceștia și-au însușit metodele 
avansate de creștere a animalelor, 
au înțeles necesitatea respectării în
tocmai a programului de grajd, a 
rațiilor fixate. De asemenea, s-a in
trodus retribuția după producția ob
ținută. Colectiviștii se străduiesc să 
îngrijească și să hrănească mai 
'bine animalele pe care le au în pri
mire, să obțină de la ele producții 
cît mai mari. Din 1958 și pînă în 
anul trecut producția de lapte pe 
vacă furajată a crescut cu 800 litri, 
în anul trecut venitul bănesc rea
lizat din creșterea animalelor s-a 
ridicat la aproape 700.000 lei. Și a- 
cesta este doar un început.

Gospodăria colectivă a schimbat 
viața oamenilor, fața salului. Obți- 
nînd producții și venituri mari, ea 
a răsplătit tot mai bine munca co
lectiviștilor. Sufletul tuturor acestor 
realizări sînt membrii de partid care 
au mobilizat pe toți colectiviștii în 
lupta pentru înflorirea gospo
dăriei.

Intărindu-se continuu prin primi
rea de noi membri (astăzi în gos
podărie sînt 86 membri și candidați 
de partid), atrăgînd în jurul ei un 
larg activ fără partid, organizația 
de bază se ocupă cu competență 
de problemele complexe ce se ri
dică în gospodărie în legătură cu 
dezvoltarea acesteia, de mobiliza
rea tuturor colectiviștilor la condu
cerea treburilor obștești.

O mare însemnătate pentru îmbu
nătățirea muncii de partid în gos
podărie a avut crearea grupelor de 
partid pe brigăzi. Cei 8—10 mem
bri și candidați de partid, cîți sînt 
în medie într-o grupă, dau . un pu
ternic ajutor organizației de bază 
în cunoașterea mai temeinică și re
zolvarea operativă a problemelor 
ce se ridică în diferite sectoare de 
activitate, în strîngerea legăturilor 
cu masele de colectiviști. în afa
ră de aceasta, lucrînd în cadrul bri
găzilor, în locurile cheie, membrii și 
candidați! de partid contribuie orin

exemplul lor personal, prin discuții 
de la om la om, la răspîndirea ex
perienței înaintate, la antrenarea 
celorlalți colectiviști în lupta pentru 
sporirea producției agricole.

lâsîndDocarul înaintează greu, 
urme adînci în pămîntul ce mustește 
de apă. Un abur ușor joacă deasu
pra ogoarelor. Vremea semănatului 
a sosit.

— Anul trecut, pe vremea asta să- 
mînța de mazăre, sfeclă, borceag era 
în pămînt — spunea 
gospodăriei. Acum ne 
loc pîrdalnica asta de 
avem totul pregătit. In 
ieși în cîmp și 
ceasul.

Nerăbdarea 
dreptățită. Au 
acest an. Și-au 
că în așa fel încît să obțină recolte 
și mai bogate, să mărească numă
rul animalelor la 742 bovine, din 
care 250 vaci, la 200 scroafe, 2.862 
oi, 18.000 păsări și să îngrașe 850 
porci, să obțină venituri bănești de 
peste 5 milioane lei. Or, ei știu 
că realizarea acestor planuri de
pinde în măsură hotărîtoare de fe
lul cum se vor desfășura lucrările 
agricole de primăvară, de ritmul și 
calitatea lor.

RADU ATANASESCU

tehnicianul 
mai ține în 
vreme. Dar 
curînd vom 

treaba va merge ca

colectiviștilor e în- 
planuri mari pentru 
propus să munceas-

CALITATEA LUCRĂRILOR

DE INTERVENȚII...pentru reducerea pierderilor 
de țiței s-a îmbunătățit mult în 
schela Gura Ocniței. Datorită a- 
plicării unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, printre care : înlo
cuirea unor garnituri de tije și a 
sculelor uzate cu altele noi, îm
bunătățirea iluminatului la gura 
sondelor în timpul nopții, contro
lul riguros dl gradului de uzură 
la pompele de fund etc., pierde
rile de țiței au scăzut cu 15—20 
la sută sub limita admisă. (De la 
Ion Moîdovcanu, mecanic).
CAMPANIA DE ÎNSĂMÎNȚĂRI

...fiind bine organizată, numai 
în cîteva zile, colectiviștii din Bis- 
trețu, raionul Băilești, au semă
nat 200 ha cu mazăre, lucernă și 
borceag, terminînd de semănat 
culturile din epoca I. Acum, ei 
Zoresc semănatul florii-soarelui și 
al sfeclei de zahăr și pregătesc 
cele 1.300 de hectare pe care le 
vor semăna cu porumb. Colecti
viștii au împrăștiat o mare can
titate de îngrășăminte chimice pe 
suprafața de peste 300 hectare 
grîu de toamnă. (De la Panteli- 
mon Motocu, inginer agronom).

UN NOU COMPLEX
COMERCIAL...și de deservire a fost dat re

cent în folosință în piața Hristo 
Botev din Brăila. El se compune 
dintr-un magazin alimentar cu 
autoservire, o cofetărie, un ma
gazin de confecții și altul de în
călțăminte, o frizerie, un oficiu 
telefonic etc. (De la Ioan Gh. Ni
colae, lăcătuș).

30 DE TONE DE FIER VECHI...au predat I.C.M.-ului mecani
zatorii din S.M.T. Poiana Mare, ra
ionul Calafat. Alte 10 tone așteap
tă să fie ridicate. (De la Florea 
Achim, organizator de partid).

„PUTEREA PîliMIl“...și „Prin gospodăriile colective 
ale regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară" sîrit titlurile filmelor 
ce rulează în aceste zile pe ecra
nele cinematografelor sătești din 
raionul Tîrnăveni. Aceste filme 
au înlesnit colectiviștilor din ra
ion, și mai cu seamă celor din 
gospodăriile nou înființată, cu
noașterea experienței gospodării
lor fruntașe din regiune. (De la 
Simion Bochiș, activist la Sfatul popular raional Tîrnăveni).
GOSPODĂRIA DE STAT URSENI

...aflată în apropierea orașului 
Timișoara, contribuie la aprovi
zionarea populației orașului cu 
legume, lapte și alte produse. 
Îngrijind bine vacile cu lap
te, în primul trimestru al a- 
cestui an muncitorii din sectorul 
zootehnic au obfinut de la fie
care vacă peste 10 litri lapte în 
medie pe zi. La creșterea în greu
tate a tineretului bovin s-au rea
lizat depășiri față de plan cu 
peste 250—300 gr pe zi. Fruntași 
în întrecere sînt îngrijitorii Mo- 
nea Macrina, Ana Filipcic, Iosif 
Toth și alții. (De la Ștefan Vidin, organizator de partid).
COLECTIVIȘTII DIN P1ETRO1U

...raionul Fetești, au prevăzut în 
planul de producție să constru
iască anul acesta un incubator cu 
o capacitate de 5.500 ouă, două 
grajduri pentru 200 bovine, două 
maternități pentru scroafe, o ma
gazie etc. Intrucît o mare parte 
din materialele necesare : piatră, 
var, ciment, cherestea au fost 
procurate încă din luna ianua
rie, brigada de constructori a pu
tut da de curînd în folosință o 
puierniță, incubatorul și o remiză, 
iar acum se pregătește să toarne 
fundația la cele două graj
duri și la magazia cu o ca
pacitate de 500 tone. (De la 
Ion C. Marin, colectivist).

In vitrinele librăriilor

Cârti pentru copii
ȘTEFAN 
LUCA : 

„Zile de Iulie“

Ștefan Luca evocă în 
povestirile sale lu
mea copilăriei, sen
timente și întîmplări 
specifice vîrslei. At

mosfera dominantă a schitelor este 
net diferențiată, după cum acțiunea 
lor se petrece înainte sau după 
eliberarea țării, Schife cum ar fi „Mone
da“, „Zile de iulie" sînt centrate în ju
rul cite unui eveniment dureros, care ră
nește sufletul copilului. Această maturi
zare tragică a copiilor oamenilor muncii, 
în trecut, este pregnant surprinsă de au
tor : copiii din schija „Zile de iulie", ne- 
drepfăfifi de șeful de post Mera și asis- 
fînd la represiunile contra părinților lor, 
ajung să urască orînduirea burghezo-mo- 
șierească.

Alte schije redau veselia și lipsa de 
griji a copiilor în anii puterii populare, 
care-și petrec zilele vacantei în mijlocul 
naturii. Tonul autorului devine blînd-iro- 
nic sau înduioșat, cînd descrie atracfia 
copiilor spre aventură și robinsonadă 
(„An de școală"). Copilul apare cu o 
viață intensă, complexă uneori : eroul 
schijei poate fi nefericit că i s-a îm
bolnăvit căfelul („Pădurea"), dar poate 
ajuta la demascarea unor uneltiri ale pa
tronului în ziua naționalizării („Mere de 
vară“),

VLADIMIR 
COLIN : 

„Legendele 
fării lui Vam“

Vladimir Colin 1n« 
cearcă să creeze o 
mitologie, stilizată, 
după legende gre
cești sau scandinave. 
Pretinse descoperiri

arheologice i-ar fi permis autorului să re
constituie mitologia unui popor dispărut; 
această glumă literară, dezvăluită pe ulti- . 
ma pagină, are fructuoase consecințe : - 
povestiri care nu sînt o simplă transpu-, 
nere a legendelor Olimpului, ci relevă 
sensuri noi, actuale.

Figura centrală, tînărul pescar Vam, este 
un fel de Prometeu, un răzvrătit contra 
zeilor și învingător al lor, In cele din"“ 
urmă. Biruința obținută contra lui Ormag, 
căpetenia zeilor și prăbușirea lăcașului a- 
cesfuia, simbolizează ieșirea omului de 
sub stăpînirea forțelor întunecate ale na
turii.

Autorul a țesut cu îndemînare în cu
prinsul legendelor elemente de basm ' 
(lupta din capitolul „Sfîrșitul cumplitei ce
tăți") , finalul subliniind biruința binelui / 
asupra răului. Lectura atractivă e comple
tată de ilustrajiile inspirate ale Marcelei 
Cordescu,

M. ZAMFIR ■

Premiere cinematografice
„După doi iepuri" — o 

producție a studioului „A. 
Dovjenko" din Kiev. Fil
mul, realizat de Victor Iva
nov după piesa scriitorului 
ucrainean Mihail Starijki,

este o comedie satirică la 
adresa moravurilor societă
ții ruse de la începuturile 
secolului nostru.

„Expresul de seară", 
ecranizare a studiourilor

cehoslovace după un ro- . 
man de Anna Sedlmaye-y 
rova. Scenariul aparține lui 
Frantisek Kozik și Pavel Blu- ,,, 
menfeld.

Concertele
9 Miercuri 11 aprilie, orele 20, va a- 

vea loc în sala mică a Palatului R. P. 
Romine un concert de muzică de. came
ră interpretată de Liana Pasquali — 
harpă, Filip Pitarii Bulimar — flaut, Oc
tavian Popa — clarinet. își dă concursul 
cvartetul de coarde format din George 
Nicolescu, Benone Damian, Petrus Me
derns și Alfons Capitanovici. Programul 
cuprinde lucrări de Beethoven, Debussy, 
Ravel, Carmen Petra.

© Concertul de țoi 12 aprilie, orele 
19,45, al orchestrei simfonice a radiote- 
leviziunii va avea loc în studioul de 
concerte al Radioteleviziunii și va fi di
rijat de György Lehel din R. P. Ungară, 
în program : Simfonia în Re major de 
Haydn, Două imagini de Bartok și Simfo
nia a V-a în do minor de Beethoven.

săptămânii
9 La Școala medie nr. 22 din Capitală 

va avea loc vineri 13 aprilie, orele 17,30,”' 
un recital Beethoven în cadrul ciclului ' 
„Muzica de-a lungul veacurilor". Concer- ' 
tul va fi susținut de Magda Nicolau — 
pian, Mihai Constantinescu — vioară, Ni- , 
colae Gafton — bariton, Elena Andrei — 
soprană și Victoria Ștefănescu — pian.

® Sîmbătă 14 aprilie, orele 20, și du
minică 15 aprilie, orele 11, va avea loc' 
la Ateneul R. P. Romîne un concert sim
fonic dirijat de Vaclav Smetacek din 11 
R. S. Cehoslovacă. Solist : Vladimir Or
lov, artist emerit — violoncel. Programul 
cuprinde : Uvertura la o comedie (primă 
audiție) de Yndrich Feld Concertul pen
tru violoncel și orchestră (primă audi
ție) de Alfred Mendelsohn, Simfonia a V-a-' 
de Dvorak.

(ggmODijDS3 "T?adio 'Të/ev/zwwe

do teren. în acest scop s-au pregătit răsadnițe pe 2.000 
Acum colectiviștii lucrează la repicatul răsadurilor (fotografia 
dreapta).

mp. 
din

Mulțl colectiviști din comuna Mircea Vodă și-au făcut case 
noi. Cea din fotografia din stînga este a colectivistului Costică Băr- 
feieru. Gospodăria colectivă va cultiva legume pe o mare supra-

<-”■
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CINEMATOGRAFE. BĂTĂLIE IN 
MARȘ — ambele serii : Patria (Bd. Ma- 
gheru 12—14), I. C. Frimu (Bd. 6 Martie 
16), Miorița (Cal. Moșilor 127), Volga (Șos. 
Iile Plntilie 61), G. Coșbuc (Piața G. Coș- 
blic 1). PROFESIUNEA DOAMNEI WAR
REN : Republica (Bd. Magheru 2), Bucu
rești (Bd. 6 Martie 6), Gh. Doja (Cal. 
Grivițel 80), Alex. Sahla (Cal. Văcărești 
21). DUPĂ DOI IEPURI : Magheru (Bd. 
Magheru 29), 1 Mai (Bd. 1 Mai 322), 23 
August (Bd. Dimitrov 118). EXPERIEN
ȚA PRIMEJDIOASĂ rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (str. Grigorescu 
24), Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14). IN 
NOAPTEA DE AJUN : Lumina (Bd. 6 
Martie 12). Flacăra (C'al. Dudești 22), Olga 
Banele (Cal. 13 Septembrie 196). ARME 
ȘI PORUMBEI rulează la cinematogra
fele M. Gorki (Cal. Victoriei 48), Lucea
fărul (Cal. Rahovel 118). PROCESUL 
MAIMUȚELOR : Central (Bd. 6 Martie 2), 
Moșilor (C'al. Moșilor 221). CETATEA 
HURRAMZAMIN : Victoria (Bd. o Mar
tie 7). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Timpuri Noi (Bd. 6 Mar
tie 18). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII dimineața la cinematograful 13 
Septembrie. PROGRAM SPECIAL PEN
TRU TINERET : 13 Septembrie după-a- 
mlază. (str. Doamnei 9), M. Emlnescu 
(str. M. Emlnescu 127). RAIDUL VĂR
GAT : Tineretului (13 Decembrie 5—7). 
CINTECUL ÎNTRERUPT : înfrățirea în
tre popoare (Bd. Bucureștii Noi), Li
bertății (str. 11 Iunie 75). BĂDĂRANII : 
Cultural (Cal. Grivițel 196). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii : Alex. Popov 
(Cal. Grivițel 137). ARTISTUL : 8 Mar
tie (str. Buzeștl 9—11). DRUM BUN, AU- 
TOBUZULE : C-tln David (Șos. Crîngașl 
42), 8 Mai (str. Lizeanu 19). GARDIANUL 
rulează la cinematografele V. Roaită (Bd. 
1 Mal 57). PUȘTIUL : Unirea (Bd. 1 Mal 
143), T. Vladimlrescu (Cal. Dudești 97), 
Popular (str. Mătăsarl 31), Floreasca (str,

I. S. Bach 2). PERLE NEGRE : Munca 
(Șos. Mihal Bravu 221). CASA SURPRI
ZELOR : Donca Simo (str. Avrig 1). VI
ZITA PREȘEDINTELUI : 16 Februarie
(Bd. 30 Decembrie 89). PACE NOULUI 
VENIT rulează la cinematografele Ilie 
Pintilie (Șos. Colentina 84), B. Delavran- 
cca (Bd. Libertății 70—72). MIZERABILII
— ambele serii rulează la cinematogra
ful N. Bălcescu (Cal Rahovel 151). TOT 
AURUL DIN LUME rulează la cinema
tograful G. Bacovia (Șos. Giurgiului 3), 
Aurel Vlaicu (Șos. Cotroceni 9). POVES
TEA CĂLUȚULUI COCOȘAT : Drumul 
serii (str. Drumul serii 30). MUZICAN
TUL ORB : 30 Decembrie (Cal. Feren
tari 86).

RADIO, LUNI, 9 APRILIE • Tinerețea 
ne e dragă — orele 9,00 — I o Fragmen
te din opera „Hovanscina“ de Musorgski
— interpretează soliștii, corul și orches
tra Teatrului de Operă și Balet din Le
ningrad, dirijor Boris Haikin — orele 
9,20 — Ie Dansuri slave opus 72 de Dvo
rak — orele 10,20 — I o Almanah știin
țific — orele 11,30 — I • Muzică de es
tradă — orele 12,00 — Ie Pagini din ro
manul „Rugul" de Konstantin Fedin — 
orele 12,15 — Ie CInteco și dansuri din 
folclorul popoarelor — orele 12,30 — I
• Pagini din operele compozitorului
Rossini — orele 13,22 — II e Suita sim
fonică „Picturi de Grigorescu“ de Ion 
Hartulary Dardée — Interpretează 
orchestra simfonică a Radiotelevi
ziunii, dirijor Ioslf Conta — orele 
14,30 — Ie Muzică populară din țările 
socialisto — orele 14,30 — II • Concert 
simfonic popular — orele 15,30 — I
• „Republică, patrie Iubită“ — program 
do cîntece — orele 16,15 — II e Ciclul 
„Simfonii de compozitori romlnl“ — ore
le 18,05 — II • Muzică din operete inter
pretată de soliștii noștri — orele 19,00
— II • Ghid muzical — orele 19,40 — II

• Suita de cint.ece „Mica menajerie“ de 
Marțian Negrea — orele 20,40 — I
o Tribuna radio — orele 20,50 - I • Cln- 
tă corul Academic de Stat dirijat de 
sveșnlkov - orele 21,15 - II » Seară 
de balet „Coppelia“ de Delibes — orele 
22,30 — Ie Săptămina muzicii maghia
re — orele 23,15 — II.

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurr 
Iul televiziunii. 19,20 — „Din tainele C _ 
moșului“ — emisiune pentru pionieri șl 
școlari de Matei Alexescu. 19,40 — Fil
mul pentru copii „Aventurile piticului“
— o producție a studiourilor din R. P. 
Polonă. 19,50 — Din versurile lui Walt 
Withman. 20,10 — Filmul documentar : 
„De la desenele din peșteri la alfabet“
— o producție a Studioului din Buda
pesta. 20,30 — Tribuna economică : „Două 
bugete — două lumi“, de Dan Grlndea. 
20,45 — Pagini din creația de balet a 
compozitorilor sovietici. 21.40 — Telesport. 
în încheiere ; Ultimele știri.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 
și 12 aprilie ; Vremea în curs de încăl
zire, cu cerul variabil în jumătatea de 
nord a țării șl mal mult senin în rest. ” 
Ploi izolate vor cădea în Ardeal și în 
nordul Moldovei. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fl cuprinsa - -- 
între plus 2 șl plus 12 grade. Iar maxi
mele între plus 12 și plus 22 de grade, 
local mal ridicate.
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In apărarea intereselor oamenilor Jg;
„Cupa campionilor europeni" CA

In apărarea intereselor oamenilor 
muncii din Franfa

în finală
Programul de luptă al C. G. T.

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — Ieri, la 
Budapesta, în cel de-al 3-lea meci al 
grupei semifinale din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la volei mascu
lin, echipa Rapid-București a cîștigat cu 
3-0 (11, 4, 
teză Sfade

4) meciul cu formația iran- 
Françalse. După cum se

știe, în cele două partide anterioare, ra- 
pidiștii au cîștigat tot cu 3—0 meciurile 
cu Dozsa-Budapesla și Dukla Kolin.

In urma acestor rezultate, voleibaliș
tii noștri se allă în fruntea 
lui, urmînd să intilnească în 
pei campionilor europeni" 
toarea grupei semifinale de

clasamenlu- 
linala „Cu

pe ciștigă- 
la Varșovia.

Internaționalele de gimnastica

UnCampionatele internaționale de gimnastică ale R. P. Romîne au devenit o competiție tradițională, care reunește anual în sala Floreasca un mare număr de participanți din numeroase țări. Ieri, după terminarea ( ompetiției, ne-am adresat celor doi rbitri principali ai campionatelor, cerîndu-le părerea despre desfășurarea concursului și comportarea con- curenților.Tov. Robert Podlaha, arbitru principal la probele masculine, ne-a declarat :— Două aspecte semnificative am reținut : prezența unui mare număr de concurenți tineri și de valoare, cu mari perspective, și faptul că numeroși participanți s-au prezentat cu exerciții originale, grele, la liber alese.A fost o întrecere foarte grea care a solicitat concurenților eforturi intense și o maximă concentrare de-a lungul a trei zile de luptă sportivă, pe bună dreptate apreciată atît de călduros de numeroșii spectatori.Cel mai valoros vedit Kerdemelidi a impresionat prin bună comportare, punctajele totalizate, au avut de a- semehea : Orendi (R. P. Romînă) și sovieticul Stoida.Tov. Adina Stroiescu, arbitru principal al probelor feminine, ne-a declarat :— Campionatele internaționale din acest an s-au ridicat peste nivelul ediției precedente. Concursul a permis să se întrevadă însă că reprezentantele nQ^ștre nu sînt la punct cu antrenamentele. Sonia Io- van, insuficient pregătită la sărituri și paralele, și Emilia Liță la paralele, au făcut greșeli care s-au oglindit la punctaj și indirect în clasamentul general. Aceasta nu scade cu nimic din meritele primelor două clasate : sovieticele Ivanova și Petuhova, care au impresionat prin execuții foarte corecte și o ținută impecabilă.

A produs o bună impresie tendința concurentelor de a folosi elemente noi, mai ales la sol, unde se tinde spre compoziții noi, secondate de o acrobatică la nivel înalt.*La sfîrșitul concursului, unii dintre cei mai reprezentativi participant la campionate au oferit spectatorilor o reușită demonstrație.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). Bra
șovenii aflați duminică în tribunele 
stadionului „Tractorul" au asistat la 
un meci de iotbal irumos, susținut 
de echipele Steagul Roșu din loca
litate și Rapid-București.

Chiar de la început întreaga îna
intare a echipei brașovene participă 
la acțiuni spectaculoase. Rînd pe 
rînd, Seredai, Sigheti, Campo ra
tează însă ocazii de gol. Jocul con
tinuă să se desfășoare aproape tot 
timpul în terenul echipei rapidisté, 
apărarea acesteia făcînd tot mai 
greu față acțiunilor jucătoriloi bra
șoveni. Cei care deschid scorul nu 
sînl gazdele, ci oaspeții. In minutul 
44, la un contraatac, Bahnt înscrie,

de

un 
în

repriza luînd sfîrșit cu scorul 
1—0 pentru xapidiști.

Jucătorii localnici desfășoară 
joc viu și în repriza a II-a. 
minutul 55, Năftănăilă trage im-
parabil la poaria apărată de Todor 
și egalează. După trei minute, Mo- 
țroc comite henț în careu, arbitrul 
dictînd lovitură de 11'metri. Sigheti 
ridică scorul la 2—1. Brașovenii 
desfășoară mai departe Uri joc teh
nic, rapid, spectaculos, fiind mult 
aplaudați. Jucătorii oaspeți se re- 
tiag în apărare pentru a stăvili 
atacurile tot mai dese și mai peri
culoase ale echipei gazdă. în minu
tul 79, la un astfel de atac la poarta 
rapidiștilor, Fusulan înscrie cel de-al 
treilea gol pentru echipa sa.

PETROȘENI (red. ziarului „Steagul 
roșu"). — Așteptată cu viu interes, 
întîlnirea de fotbal dintre jiul și 
Steaua București a atras un număr 
record de spectatori pe stadionul 
„Jiul" din Petroșeni (peste 10.000). In 
Ciuda terenului desfundat, cele două 
echipe au luptat mult pentru obține
rea victoriei, practicînd un joc fru
mos, cu faze rapide de la o poartă 
la alta și cu multe ocazii de gol.

Cei care au deschis scorul sînt ju
cătorii de la Steaua prin Crăinicea- 
nu, dintr-o acțiune personală în mi
nutul 5. Jucătorii de la Jiul nu 
descurajează, ci atacă tot mai 
sistent. Ca urmare, în minutul
Jiul egalează prin Ghibea. La le- 
luare. Jiul are inițiativa în majori
tatea reprizei, dar nu poate marca. 
Militarii se apără bine și la rîndul 
lor inițiază atacuri periculoase care 
rămîn însă nefinalizate.

PARIS 8 (Agerpres). — Confederația Generală a Muncii (C.G.T.) a dat publicității programul de luptă pentru satisfacerea revendicărilor e- conomice ale oamenilor muncii din Franța.Majorarea generală a salariilor, pensiilor și ajutoarelor de bătrînețe, reducerea duratei zilei de lucru, revizuirea contractelor colective, îmbunătățirea sistemului de asigurări sociale — iată revendicările expuse în acest program.

C.G.T. consideră drept una din sarcinile sale lupta pentru o politică de dezarmare și pace care să elibereze fonduri uriașe ce ar putea să fie folosite pentru îmbunătățirea situației maselor muncitoare. Clasa muncitoare care luptă cu cu- ' raj pentru pace în Algeria, pentru lichidarea primejdiei fasciste pe” care o reprezintă O.A.S., intențio- / nează, de asemenea, să lupte energic pentru îmbunătățirea condiții-/” ’ lor de viață ale oamenilor muncii, ' se spune în program.
1
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Niciodată un nou Buchenwald !

gimnast s-a do-(U.R.S.S.) care exercițiile lui. O ilustrată prin

Cuplajul a plăcut..
Cuplajul fotbalistic din Capitală a 

programat ieri pe stadionul „23 Au
gust" întîlnirile Dinamo București— 
U.T.A. și Progresul—Dinamo Bacău. 
Timpul frumos a atras un mare nu
măr de spectatori. Dar, ca și acum 
o săptămînă, pasionații acestui 
sport n-au avut satisfacție deplină^ 
pentru că numai o partidă a cores
puns așteptărilor: cea dintre . Dinar 
mo București și U.T.A.

...Prin jocul de ieri, în special din 
prima repriză, dinamoviștii bucureș- 
teni au redat suporterilor lor încre
derea în posibilitățile echipei. S-a 
văzut de la începutul meciulnț că 
bucureștenii au intrat pe teren ho* 
tărîți să obțină un rezultat favorabil.' 
Scorul deschis de ei în minutul' 4 rîndul lor, arădanil încearcă poarta 
prin Eftimie, majorat apoi de Frățilâ 
șl Pîrcălab, a spulberat, din prii 
ma repriză, speranțele fotbaliști
lor arădani în obținerea vreunui 
punct care să le fie de folos în pol 
ziția din clasament. Dacă în această 
parte a meciului, dinarriovlștii. au 
realizat o diferență de trei goluri și 
nu mai multe în favoarea lor, acea
sta se datorește impreciziei lui Țîr
covnicu, Eftimie și Unguroiu, care au 
scăpat ocazii deosebit de favorabile 
de a majora scorul. Jucătorii echi
pei U.T.A. n-au putut să treacă peste 
apărarea promptă a bucureștenilor.

In repriza a doua, meciul a fost mult

pe jumătate
mai echilibrat. E drept că tabela 
marcaj a înregistrat între minutele 
49 și 52 modificarea scorului de trei 
ori : 4—0 ; 4—1 ; 5—1, prin goluri 
înscrise de Pîrcălab, Kozka și Țîr- 
covnicu, dar jocul în ansamblu a 
fost de valoare egală. în ultima par
te, în timp ce bucureștenii păreau 
mulțumiți de rezultat, U.T.A. nu des
curajează, ci acționează cu mai mul
tă hotărire, reușind chiar să înscrie 
un gol prin Toma, care stabilește 
astfel, din minutul 67, scorul, final 
al partidei : 5—2 pentru Dinamo: Ul
timul sfert de oră a fost deosebit de 
pasionant. Bucureștenii revin în a- 

. tac. Țîrcovnicu ratează din nou o 
Ocazie, trimițînd mingea. în bară. La.

de
Petrolul-Stlința Cluj 4-0

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Deciși să pună capăt insucceselor 
din primele trei etape ale returului, 
jucătorii ploieșteni au făcut ieri, în 
compania echipei Știința-Cluj un joc 
frumos, combativ. încă din primele 
minute ale jocului, înaintarea Petro
lului străpunge apărarea supranu- 
merică a echipei oaspete, dar șutu
rile lui Dridea, A. Munteauu, Dridea 
Il au trecut pe lîngă poartă sau au 
nimerit în brațele lui Moguț. Scorul 
este deschis de Dridea în 
32, tot el îl ridică la 2—0 
nutul 35. , .

După pauză, tot petroliștii sînt cei 
care domină, jocul desfășurîndu-se 
mai mult în jumătatea de teren a 
Științei. înscrie de două ori Badea 
(minutele 55 și 75).

ïniîlnlre internațională a

BERLIN 8 (Agerpres). — La 7 a- 
prilie, în orașul Weimar din R. D. 
Germană, s-a deschis Întîlnirea in
ternațională a antifasciștilor, con
sacrată împlinirii a 17 ani de la eli
berarea deținuților din lagărul de 
concentrare hitlerist de la Buchen
wald. La această întîlnire participă 
foști membri ai mișcării antifas
ciste de rezistență din numeroase 
țări. La Weimar au mat sosit o de
legație a Federației internaționale a 
luptătorilor din rezistență, a vieți 
melor și deținuților fascismului, 
precum și delegații din partea or 
ganizațiilor de tineret din 11 state 
europene, reprezentanți ai F.M.T.D.

antifasciștilor la Weimar

și ai Uniunii Internaționale a 
denților.

In aceeași zi, la Weimar a avuGJii& 
loc o adunare la care participanții^.., 
la Întîlnirea internațională a anti- ■ 
fasciștilor au dezbătut problemele^* 
activizării luptei împotriva milita- 
riștilor vest germani și a aliaților lor. 
din blocul agresiv N.A.T.Ü. ’

Deschizând adunarea, prof. Walter 
Bartel (R.D.G.), directorul Institua 
tului de istorie contemporană, a . 
sublimat că întîlnirea de la Weimar 
a antifasciștilor va contribui 
lupta împotriva forțelor războiului. 
Sarcina principală a tntilnirii, a 
spus el, este de a demonstra între
gii lumi unitatea și coeziunea foști-' 
lor luptători din rezistență.

minutul 
în mi- o»o

dinamoviștilor de la distanță. Pop 
și Toma sînt cei mai activi de la 
înaintare, iar Kozka și Capaș mun
cesc mult pentru a stăvili acțiunile 
impetuoase ale adversarilor lor.

Partida dintre Progresul și Dinamo 
Bacău a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate : 1—1. în afară de cele 
două goluri înscrise de Gram îh 
min. 37 și Baboie în min. 39 -;(dintr-o 
lovitură liberă de la aproximativ 
25 m), de-a lungul celor 90 de mi
nute de joc nu s-a înregistrat vreo 
acțiune sau fază deosebit de specta
culoasă care să merite a ii mențio
nată.

C. M.

Știința Timișoara
Mânerul 3-0

Se intensifică lupta patrioților angolezi 
împotriva colonialiștilor

PARIS 8 (Agerpres). — Cea de-a 
25-a ediție a crosului ziarului „L’Hu
manité" s-a desfășurat duminică pe 
aleile parcului de la Courneuve, cea 
mai mare suburbie muncitorească a 
Parisului.

La startul întrecerilor ediției ju
biliare s-au aliniat atleți și atlete 
din U.R.S.S., R. P. Polonă, R. P. Ro
mână, R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, Belgia, Aus
tria, Italia, Elveția. Izrael și Franța.

Proba internațională rezervată at- 
leților fruntași s-a desfășurat pe dis
tanța de 8 km dînd loc unei dispute 
foarte strînse. Victoria, a revenit stu
dentului sovietic 
Concurentul romîn 
cescu s-a clasat pe 
multor favoriți.

în proba atletelor, prima s-a cla
sat Tamara Babințeva (U.R.S.S.).

Leonid Ivanov. 
Constantin Gre- 
locul 7 înaintea

IERI, LA BAZINUL FLOREASCA

Patru recorduri 
republicane la înot

Primul mare concurs de înot cu ca
racter republican a reunit sîmbătă și 
duminică la bazinul acoperit Floreasca 
pe reprezentanții regiunilor Banat, 
Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară și 
București. Cu această ocazie s-au sta
bilit patru 
Caminschi 
spate în 
(București) a înotat 400 m mixt în 
6'16"2, Nicoleta Gordin (București) 100 
m fluture în 1'15"9, iar Ingrid Ungur 
(București) 100 m liber în 1'07''2.

noi recorduri : Dumitru 
(București) a parcurs 100 m 

1'06"6, Crisfina Balaban

Campionate,
CICLISM. — Membrii lotului nos- tr reprezentativ pentru „Cursa r i", alături de ceilalți alergători i. untași, au încheiat ieri competiția de trei zile organizată de Federația romînă de ciclism. Cum era și firesc, victoria a revenit unui component al lotului, ai cărui membri au dominat de altfel întreaga competiție. Clasamentul general individual are pe primele trei locuri pe următorii : 1. Simion Ariton (Voința), 2. Gh. Rădulescu (Olimpia), 3. A. Șelaru (Dinamo). Specialiștii apreciază ca satisfăcătoare comportarea alergătorilor selecționabili, de la care însă se așteaptă o mai mare combativitate în cursele interne ce .vor urma.Ultima etapă (București — Ploiești — București, 114 km) a fost cîști- gată de Ion Stoica (Steaua), care, evadînd la Otopeni, a sosit primul pe velodromul Dinamo cu 35 de Secunde înaintea plutonului.

★

RUGBI. — Surpriza etapei campionatului o constituie, firește, victoria tinerei echipe Unirea (fostă

DUMINICA SPORTIVĂ

■;/

In imagini

Kerdemelidi 
la inele.

1. Gimnastul sovietic 
în timpul unui exercițiu

2. Șut și... un nou gol (fază din 
meciul de handbal Dinamo București— 
Dinamo Bacău).

3. Cicliștii intră pe velodrom.

competițiicampionilor țării, de la Steaua. Scor final rezulta-I.T.B.) în fața rugbiștii3—0. Neașteptat este și tul de egalitate (3—3) cu care s-a încheiat meciul dintre Dinamo București și C.S.M.S. Iași, disputat pe terenul bucureștenilor. Dinamo a deschis scorul în minutul 20, iar C.S.M.S. a egalat în minutul 70, prin transformarea unei lovituri de pedeapsă de la circa 35 m.Iată rezultatele celorlalte meciuri : Știința București — Știința Cluj 3—3 ; Progresul — Știința Petroșeni 3—0 ; Metalul — Olimpia (fost Flacăra Roșie) 17—9 ; Grivița Roșie — Știința Timișoara 26—6.
★

BASCHET. — Cele mai importante întîlniri ale campionatului masculin au avut loc duminică la București și Cluj. în Capitală, Steagul Roșu-Brașov a obținut victoria în fața formației Știința-București. Scor 68—64. Corespondentul nostru din Cluj ne informează că echipa locală Știința a cîștigat ușor meciul cu Progresul București : 110—52.O surpriză în campionatul feminin : I.C.F.-Rapid 71—64.

M et a l u î - D i na m o Pitești 2 1
ge la Chiriță, care înscrie în min. 22 
primul gol al localnicilor. Dinamo
viștii răspund prin contraatacuri și, 
în min, 39 Constantinescu aduce 
egalarea. Cu rezultatul de 1—1 se 
termină repriza. Repriza a doua în
cepe în nota de dominare a echipei 
Metalul, care marchează în min. 57 
prin Iordache. La scorul de 2—1 di
namoviștii forțează egalarea, sînt pe 
punctul • de a înscrie de două ori, 
dar ratează ambele ocazii. Meciul 
se termină cu scorul de 2—1 pentru 
echipa Metalul.

Pe stadionul din Tîrgoviște s-a 
disputat întîlnirea de fotbal dintre 
echipa locală, Metalul, și Dinamo 
Pitești. Peste 15.000 spectatori (din
tre care cîteva mii veniți din regiu
nea Argeș) au aplaudat jocul celor 
două echipe. In primele 45 de mi
nute faze frumoase alternează cînd 
la o poartă, cînd la alta. Se remarcă 
în mod deosebit atacurile echipei 
gazdă, întreprinse pe aripa Mure
șean—Alexandru Lazăr. Apărarea 
piteștenilor, din care s-a remarcat 
Barbu, face cu greu față atacurilor 
tîrgoviștenilor.

In urma unei acțiuni mingea ajun-

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Peste 10.000 de spectatori au fost 
feri prezenți pe stadionul „23 Au
gust" din Timișoara la meciul de 
fotbal dintre echipele Minerul-Lupeni 
și Știința din localitate. în prima re
priză nu s-a înscris nici un punct, 
scorul rămînînd „alb“ (0—0).

în repriza secundă, echipa locală 
își organizează mai bine jocul și a- 
tacă insistent poarta adversă, în
scriind 3 goluri în numai 13 minute : 
Manolache (min. 56), Șețu (min. 67) 
și Lereter (min/69).

Clasamentul

LUANDA 8 (Agerpres). — Ia amploare lupta patrioților angolezi împotriva colonialiștilor portughezi.în ultimele zile, patrioții angolezi au intensificat atacurile împotriva garnizoanelor și unităților militare portugheze care controlează drumurile. Noi lupte au loc situată la sud de San la cîteva sute de kmSiguranța salazaristă
încălcări

N. P.

Steagul Roșu 17 11 2 4 39—23 24
Dinamo București 17 10 3 4 38—22 23
Progresul 17 9 2 6 33—20 20
Petrolul 17 9 2 6 36—23 20
Știința Timișoara 17 8 2 7 21—21 18
Rapid 17 7 4 G 21—21 18
știința Cluj 17 7 3 7 30—30 17
Dinamo Bacău 17 6 4 7 20—23 16
Minerul 17 7 I 9 16—35 15
Steaila 17 5 4 8 33—33 (4
Metalul 17 5 4 8 27—39 14
Jiul 17 5 4 8 20—33 14
Dinamo Pitești 17 5 3 9 23—28 13
U.T.A. 17 5 2 10 25—31 12

Rezultate categoria B
Seria I-a. C.F.R. Pașcani — Dinamo 

Suceava 1—0; Ceahlăul — C.S.M.S. Iași 
0—0; C.S.O. Brăila — Foresta 2—0; Știința 
Galați — Flacăra Moreni 2—1 ; Rapid 
Focșani — Prahova Ploiești 0—0; Car- 
pațl Slfiaia — Poiana Cimpina 3—2.

Seria a Il-a. C.S.O. Reșița — Olimpia 
București 3—1 ; C.S.O. Craiova — Chi
mia Govora 0—0 ; Portul Constanța — 
Mgtaluț București 1—2 ,- Știința Bucu
rești — Tractorul 2—0 ; Chimia Făgă
raș — C.S.M. Mediaș 2—1 ; Dinamo O- 
bor — Farul 2—1 ; C.S.M. Sibiu — C.F.R. 
Roșiori 4—2.

Seria a III-a. C.F.R. Arad 
Crișana 3—0 ; C.S.M. Cluj 
2—0 ; 
0—1 î 
2—2 î 
Mare 
2-1 I

c.s.o. 
ArieșuL 

Rapid Tg. Mureș—Vagonul Arad" 
Recolta Carei — C.S.O. Timișoara 
C.S.O. Baia Mare — A.S.M.D. Satu 
2—1 ; Crișul Orâdea — Mureșul 
Industria Sirmei — Corvinul 1—1.

Handbalîștîi și-au
Handbalul, sport care se bucură de o 

popularitate crescîndă in țara noastră, și-a 
reluat ieri activitatea competijională, pro
gramed etapa l-a a returului campiona
telor masculine. Cu această ocazie s-au 
disputat întîlniri atît pentru campionatul 
de handbal în 7 cît și pentru cel în 11.

In Capitală, pe terenul din incinta ve
lodromului Dinamo, „uvertura“ acestei 
prime etape a constituit-o întîlnirea de 
handbal în 7, Steaua—Tractorul Brașov.

Fără a se intimida de faima adversari
lor lor, brașovenii au jucat foarte bine în 
prima repriză. Echilibrul în joc s-a men
ținut pînă la scorul de 8—8. Mai de
parte, jucătorii militari, acfionind foarte

reluat activitatea
bine pe contraatac, s-au distanțat și au 
cîștigat cu scorul de 22—13.

Alte rezultate : Dinamo București—Di
namo Bacău 29—6, Șfiinja Petroșeni— 
Știința Timișoara 9—8.

PRONOSPORT
1
X 
X
1
1
1
1
1
X
X 
X
2

Steagul Roșu — Rapid
Jiul — Steaua
Progresul — Dinamo Bacău 
Metalul — Dinamo Pitești 
Petrolul — Știința Cluj 
Dinamo București — U.T.A. 
Știința Timișoara — Minerul 
A.S.Ä. Crișul — Mureșul Tg. Mureș. 
Recoltă Carei — C.S.O. Timișoara 
Ceahlăul P. Neamț — C.S.M.S. Iâși 
Rapid Focșani — Prahova Ploiești 
Portul Constanța—Metalul București

Șftiiri el® peste Iwlare
U.R.S.S. Formația poloneză de fotbal 

„Krakowia", aflată in turneu în U.R.S.S., 
a jucat la Kiev cu echipa locală Dinamo, 
campioană unională pe anul 1961. Fotba
liștii sovietici au cîștigat cu scorul de 
6—2.

FRANȚA. Peste 5.000 de spectatori au 
urmărit la Paris finala „Cupei campioni
lor europeni" la handbal masculin, care 
a opus echipele F. A. Göppingen (R. F. 
Germană) și Partizan Bjelovar (Iugosla
via). Trofeul a revenit și la această ediție 
echipei Göppingen, care a repurtat victo
ria cu scorul de 13—11 (8—3).

ANGLIA. La Londra s-a disputat fntîl- 
nirea internațională de atletism pe teren 
acoperit dintre echipele reprezentative ale 
Angliei și R. F. Germane. Victoriile au 
fost împărțite : la masculin scorul a fost 
de 69,5—56,5 puncte în favoarea gazdelor, 
iar la feminin a cîștigat echipa oaspete cu 
52—43 puncte. In concursul masculin 
Klein (R.F.G.) a sărit la lungime 7.70 m, 
iar Miller (Anglia) a cîștigat la înălțime 
cu 2,05 m.

R. S. CEHOSLOVACA. Echipa suede
ză de fotbal AIK Stockholm și-a început 
turneul în R. S. Cehoslovacă, jucînd la 
Praga cu echipa Dinamo. Fotbaliștii ce
hoslovaci au terminat învingători cu sco
rul de 2—1 (1—1).

ARGENTINA. După consumarea a 11 
runde, în turneul international de șah de 
la Mar del Plata conduce marele maestru 
sovietic Polugaevski cu 9,5 puncte, fără 
nici o înfrîngere. El este urmat de Smîs- 
lov, Najdorf, Sanguinetti cu cîte 7 puncte 
fiecare. In runda a 11-a, Polugaevski a 
cîștigat în 57 mutări la Panno.

R. P. UNGARA. Echipa de fotbal-ju- 
niori a R. P. Ungare, care va participa la 
turneul international U.E.F.A. de la Bucu
rești, și-a continuat pregătirile în vede
rea acestui eveniment. Intr-un meci de 
verificare selecționabilii au Învins cu sco
rul de 8—0 (6—0) echipa Dunakezi Vasas. 
Punctele au fost marcate de centrul ata
cant Balasz (4), interul stingă Bacskal (2) 
și mijlocașul stingă Fenyvesl (2).

în regiunea Salvador și de Luanda, din Angola

răspunde la acțiunile tot mai puternice ale patrioților prin intensifi- ' carea represiunilor împotriva populației pașnice.Uniunea națională a lor muncii din Angola, oameni-1'5"' -■ al Că-.. - rei cartier general se află la Leo-< -,<c poldville, a dat publicității o decla- ; rație în care arată că aproximativ,, , . 300.000 de angolezi au fugit în străinătate pentru a scăpa de teroarea portugheză.
o® o

ale acordurilor adoptate 
la Conferința pentru KenyaNAIROBI 8 (Agerpres). — Noul guvern de coaliție al Kenyei, format în urmă tratativelor care au avut loc la-Londra cu privire la problemele constituționale ale acestui' teritoriu; cuprinde, după cum s-a mai anunțat, șapte- miniștri din partea- telui Partidului K.A.N.U; (Uniunea națională africană din Kenya) și șapte miniștri K.A.D.U. fricană cheie ale unor Conducătorii celor

din partea Partidului (Uniunea democratică a- din Kenya). Ministerele Apărării și Justiției revin .funcționari civili europeni“, două partide,
V

? 90

Kenyatta și Ngala, vor deține func*"'«- ții similare de miniștri de stat pen- ' tru probleme constituționale. hoa Autoritățile-coloniale britanice nu”" / au acceptat nritriirea îri' funcția de«'»q, ministru de Finanțe a vicepreședin-' Partidului K.A.N.U., Oginga Odinga, unul din principalii condu-; cători al mișcării de eliberare națională a poporului din Kenya. A-. ceastă încălcare arbitrară a hotărî/ rilor adoptate la conferința pentru ■ problemele constituționale a stîrnit protestul membrilor delegației Partidului K.A.N.U. GM

oeo

Î.M.T.D. SPRIJINĂ LUPTA

Mondială a Tineretuluiurmătoarea
BUDAPESTA 8 (Agerpres). — După cum anunță agenția M.T.I., Federația Democrat a adresattelegramă tineretului din sindicatele argentiniene și Comitetului național al organizațiilor de tineret din Argentina :în numele celor 101 milioane de tineri și tinere din întreaga lume,

— ■ P < .............. ................. .........  ....-

TINERETULUI ARGENTINIANsprijinim lupta voastră justă pentru respectarea voinței populare și a constituției împotriva amestecului- imperialist în treburile interne ale Argentinei și împotriva dictaturii' . militare. Unitatea tineretului și poporului va asigura victoria in lupta pentru eliberarea națională și o adevărată democrație. Chemăm , -, tineretul să-și ^exprime solidaritatea ' % cu lupta voastră.

■.'Oct

•'Ä

la „Rotostroj“ vor Mui rotativele
de mult, la Bratislava, un in-Nu

giner din secția de proiectări a Co
mitetului național *), mi-a spus : 
„Avem nevoie, pentru schițarea pla
nurilor noastre și pentru secția teh
nică, de 6 milioane metri pătrați de 
hîrtie".

în 1961, editurile cehoslovace au 
tipărit 50 milioane volume de litera
tură beletristică. în fiecare zi, în 
toate colțurile țării se consumă zeci 
de tone de hîrtie de ambalaj, fără 
să mai vorbim de scrisorile comer
ciale sau de... scrisorile de dragoste.

S-a calculat că, în anii 1945-1958, 
producția anuală de hîrtie și car
tonaje a crescut cu 6,2 la sută. 
Necesitățile însă sînt 
In 1961, reveneau 177 de ziare la o 
mie de locuitori ; 
sînt prevăzute 
Așadar...

La Steti, în Boemia de 
afla o veche fabrică, 
după un număr de transformări, 
a început să producă hîrtie de 
ambalaj și cartonaje. O fabrică 
mică, asemenea celor de la Ceska 
Kamenice sau Vetrni, Slavosovice 
sau Ruzomberok — cu mașini vechi, 
de 30, ba chiar și de 
In 1956 au început să duduie, în 
halele renovate, primele mașini noi. 
Și în fața „automatului 
cum îi spun muncitorii - 
găzii muncii socialiste, 
Drda, îmi explică :

— In trecut, am avut în secția 
noastră șase mașini la care lucrau 
șase persoane. Automatul execută 
cele șase operații cu ajutorul a doi 
oameni numai și realizează o pro
ductivitate cu 60 la sută mal ridi
cată. La început, un schimb obținea 
cam vreo 10.000 de cutii de ambalaj.

Apoi am cunoscut mal bine mașina 
și astăzi am ajuns la 18.000 cutii 
de ambalaj, pe schimb Anul tre
cut, schimbul nostru a depășit pla
nul cu 204.000 cutii.

Tovarășul Josef Brabec, directorul 
fabricii, mă 
mătorii trei 
la cartonaje încă două linii au
tomate. Astfel, producția va creș
te cu 15 la sută, iar productivi
tatea — cu aproximativ 20 la sută.

informează ; 
ani vom 1

„în ur- 
introduce

mai mari.

dar pentru 1965 
trei sute

*) Sfatul popular.

de ziare.

nord, se 
în 1954,

70 de ani.

Kama’ — 
șeful brl- 
Frantisek*

Dc la corespondentul nosiru 
la Prima'|l|||||||||||||ll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||llllllllllllllllllllllllllllllllllll 1'

Automatizarea va înviora și produc
ția de saci pentru ambalaj. Dar hîr- 
tia, liîrtia de rotativă 
grija noastră cea 
în 1965 va trebui 
cantitate de hîrtie 
mare decît aceea 
celelalte iabrici se vor 
producției de hîrtie pentru reviste, 
cărți, manuale și afișe, în timp ce 
noi vom fi singurul furnizor de hîr
tie pentru rotativa de ziare".

— Cu instalațiile de astăzi ? am 
întrerupt.

— Nu, cu acelea de la „Rotos- 
troj* (noul combinat de hîrtie de la 
Steti, aflat în construcție).

Tov. Brabec a muncit din greu, In 
mica fabrică de hîrtie din 
Vrane nad Vlavou, întocmai 
tatăl și cei doi bunici ai săi. 
„Rotostroj"-ul va intra în 
țiune, spre sfîrșitul anului, va 
rectorul celui mai mare combinat de 
acest fel din R. S. Cehoslovacă.

— Dar nu voi sta mult, îmi spu
ne rîzînd, doar atît cît trebuie. Poate 
ya veni un tînăr în locul meu. In

asta este 
mai de seamă, 
să producem o 

de două ori mai 
din 1962. Toate

consacra

satul 
ca și
Cînd 
func- 
fi di-

fabrica noastră media de vîrstă a 
muncitorilor este de 30 de ani. A-. ., 
veni și maiștri în vîrstă de 28 
de ani Eu... poate că vol mat con-, " 
strui vreun combinat pe undeva,' / 
doar am căpătat ceva experiență 
aici. ' '

...Ne aflăm pe șantierul viitorului 
combinat. Hale mari cu ziduri de __ 
beton și din laminate de sticlă cu 
©ternit schițează de pe acum sec-,/ 
țiile proiectate, de la aceea de dé
fibrât lemnul pînă la albirea celu
lozei și la mașinile din care voj/ț nț 
țîșni în fiecare minut cîte 650 me- ' 
tri de hîrtie pentru rotativă lată de 
6 metri. O macaia înaltă de 34 m 
ridiccf baloturi de 50 de tone Trans-'/”' 
portul buștenilor va ti mecanizat, la 
cele șapte mașini de deiibrat vor Iu- '/j1 
ora numai doi muncitori, rar tăierea 
și ambalarea baloturilor de hîrtie 
va fi automată.

Steti avea înainte aproape o mie 
de locuitori. Azi, are șase mii. Ve
chea fabrică ocupa abia 10 hectare,/-// 
dar, după ce va intra în funcție. ’ 
noul combinat, ne vom întinde pe o '“/ 
suprafață de 120 ha. In vechea fa- 
btică lucrau 286 de oameni, acum 
sînt peste două mii.

Ajunsesem la secția de mașini și ■ . >. 
am rămas cîteva clipe în fața ga
zetei de perete a brigăzii tinere
tului. Printre versuri satirice și vești 
despre succesele în producție, am 
zărit programul cultural al secției ../ 
pe o perioadă de două săptămîni : 
excursii în munți, la Hronov și Par
dubice, vizionarea de spectacole la 
Praga. Am reținut: baletul „Romeo 
și Julieta", opera „Mireasa vîndută", 
„Hamlet" și „Othelo*.

In jurul nostru lunecau macara
lele, uruiau mașinile viitorului com
binat, se zămislea „Rotostroj".

HORIA LIMAN
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Acțiuni în spriffawl păcii

și dezarmării

I. Gagarin despre viitoarele 
zboruri in Cosmos

n
GLASUL POPORULUI JAPONEZTOKIO 8 (Agerpres). — Poporul japonez, care a îndurat consecințele bombardamentelor atomice a- supra orașelor Hiroșima și Nagasaki și ale exploziei bombei cu hidrogen pe atolul Bikini, trebuie să fie în fruntea mișcării popoarelor iubitoare de pace pentru interzicerea totală a experiențelor cu arma nucleară. Această chemare a fost adresată la 7 aprilie de președintele Partidului Socialist din Japonia, Kawakami, care a luat cuvîn- tul la conferința de presă din orașul Wakâyama (prefectura Wakayama).Protestînd împotriva intențiilor guvernului american de a ^efectua experiențe cu arma nucleară în regiunea insulei Christmas, Kawakami a declarat că reluarea de către S.U.A. a experiențelor nucleare va determina Uniunea Sovietică să recurgă la măsuri pentru^ întărirea capacității sale de apărare.Partidul socialist, a declarat cheamă pe toți cetățenii țării să ganizeze în cursul acestei luni țiuni unite de protest împotriva periențelor nucleare ale S.U.A.

miting au aprobat textul mesajului ministru al An- și liderului parti- Gaitskell. în acest

cum și împotriva acțiunilor fracțiunii parlamentare a partidului laburist, care sprijină politica guvernului bazată pe arma nucleară.Participanții la în unanimitate adresat primului gliei, Macmillan, dului laburist,mesaj ei califică experiențele nucleare pe care S.U.A. intenționează să le efectueze în insula Christmas drept un „act agresiv în condițiile 
războiului rece și drept o ignorare a 
intereselor omenirii. Efectuarea 
acestor experiențe, în timp ce la 
Geneva continuă tratativele cu pri
vire la dezarmare, constituie o ade
vărată provocare la adresa păcii“.

el, or- ac- ex-
SALUT ADRESAT CONGRESULUI 

PENTRU DEZARMARE Ș! PACE 
DE LA MOSCOVA

Cosmonauții sovie
tici se pregătesc pen
tru noi zboruri, a de
clarat furi Gagarin.

El a arătat că cos
monauții desfășoară 
activitatea lor obiș
nuită : fac diverse an
trenamente, participă 
la cursuri teoretice, 
studiază structura na
vei și utilajul ei în u- 
zine și laboratoare, e- 
xecută zboruri de an
trenament cu avioane, 
fac lansări cu para
șute.

Ziarul ..
publicat în numărul 
său din 8 aprilie un 
articol al lui furi Ga
garin, articol care va 
apare în curînd în re
vista „Aviația i Kos- 
monavtika“. Acest ar-

„TRUD" a

8 aprilie un

ticol a fost scris în că explorarea Lunii 
legătură cu aniversa- poate începe cu zbo- 
rea, care va avea loc ’ ' —
la 12 aprilie, a primu
lui zbor al omului în 
Cosmos.

Vor continua zboru
rile navelor cosmice 
pe orbite în jurul Pă
mântului, scrie Ga
garin. Există motive 
să presupunem că vor 
fi deschise trasee cos
mice spre Lună — 
corpul ceresc cel mai 
apropiat de Pămînt. 
Primele raiduri cosmi
ce, și îndeosebi zborul 
lui Gherman Titov, au 
demonstrat în princi
piu că există posibi
litatea zborului omu
lui spre această pla
netă.

Iuri Gagarin arată

rid unei stații auto
mate care va efectua 
o alunizare „lentă.“ 
Pe viitor va deveni 
posibil zborul unei 
„nave lunice" avînd 
la bord oameni, navă 
care va putea să alu- 
nizeze. Omul va a- 
vea posibilitatea să 
studieze și să cerce
teze Luna, va putea 
aduce pe Pămînt mos
tre ale diferitelor roci 
de pe Lună.

' Stabilirea acestui 
traseu, cu o lungime 
de aproximativ un 
milion kilometri, poa
te crea premisele ne
cesare pentru zborul 
oamenilor spre Mar
te, Venus și spre aste- 
roizi.

PREGĂTIRI ÎN R. F. G. 
PENTRU UN MARȘ 

DE PROTEST ÎMPOTRIVA 
ÎNARMĂRII ATOMICE

BONN 8 (Agerpres). — Adversarii vest- 
germani ai înarmării atomice au început 
pregătirile în vederea tradiționalului marș 
de protest care se organizează în luna 
aprilie. La 7 aprilie, în fața Universității 
din Bonn s-au instalat pancarte îndem- 
nînd să se participe la acest marș. „Ce
rem încetarea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară, crearea unei zone denu- 
clearizafe în centrul Europei, dezarma
re generală controlată“ — iată cîteva 
din lozincile adversarilor războiului.

Organizatorii marșului de protest răs- 
pîndesc manifeste în care se explică țe
lurile acestei acțiuni. „Republica Fede
rală, se spune în manifest, trebuie să ela
boreze și să prezinte propuneri concrete 
în vederea destinderii încordării și a 
dezarmării. Ea trebuie să manifeste do
rința de a participa la tratative in ca
drul cărora Iși va găsi expresie hofărîrea 
de a promova o politică chibzuită și ac
ceptabilă pentru vecinii ei. Prin marșul 
nostru ne adresăm guvernului federal, 
cerindu-i să renunțe la înarmarea ato
mică".

Activitatea organizatorilor marșului de 
protest împotriva înarmării atomice 
desfășoară sub supravegherea strictă 
poliției.

PRAGA 8 (Agerpres). — Ceteka 
transmite : Secretariatul Asociației in
ternaționale a juriștilor democrați și-a 
ținut sesiunea la Praga între 5 și 7 
aprilie analizînd cu acest prilej as
pectele juridice ale unor importante 
evenimente internaționale.

înfr-una din rezoluțiile adoptate se
cretariatul salută convocarea Congre
sului mondial pentru dezarmare și 
pace care va avea loc la Moscova 
subliniind că problema dezarmării 
este indisolubil legată de principiile 
esențiale ale dreptului internațional.

și 7 aprilie a 
ședință a Pre-

Ciocniri între studenți și poliția salazaristăLISABONA 8 (Agerpres). — Sîm- bătă, între studenții universității din Lisabona și poliție au avut loc ciocniri.Cîteva mii de studenți din Lisabona s-au îndreptat spre clădirea Ministerului Educației Naționale pentru a-și exprima protestul împo- triva interzicerii sărbătoririi „Zilei studentului". Poliția a barat drumul 
demonstranților și a încercat să-i 
împrăștie. în timpul ciocnirilor, 
cîțiva studenți au fost răniți. Stu-

întrunit din nou, de 
pe stadionul universi- 
a ține un miting detulburările studen-

denții s-au 
această dată 
tății, pentru 
protest.Comentîndțești care au avut loc la Lisabona, Clifton, corespondentul ziarului „Sunday Times“, scrie că demisia rectorului universității din Lisabona și a cinci decani de este „o sfidare directă 
guvernului portughez".

facultăți
la adresa

se
a

SĂ FIE INTERZISE ARMELE 
NUCLEARE I

LONDRA 8 (Agerpres). — La

PRAGA. Intre 6 
avut loc la Praga o 
zidiului Organizației Internaționale a 
Ziariștilor. Cu acest prilej au fost 
analizate unele probleme din activi
tatea O.I.Z., în special în legătură 
cu convocarea celui de-al 5-lea Con
gres care va avea loc la începutul 
lunii septembrie la Budapesta.

BAGDAD. Ben Bella, vicepieședln- 
te al G.P.R.A., și cei trei miniștri care 
l-au însoțit, au părăsit Bagdadul 
plecînd la Cairo. La 6 aprilie Ben 
Bella și primul ministru Kassem au 
discutat problema colaborării între 
țările arabe și alte probleme. Pri
mul ministru al Irakului și-a expri
mat hotărîrea de a continua să a- 
corde tot sprijinul revoluției alge
riene.

7 aprilie, 400 de adepți ai dezarmării nucleare au participat la demonstrația de la Glasgow, organizată de „Comitetul celor 100“. Demonstranții au parcurs străzile din centrul orașului, purtînd pancarte cu lozinci ce- rînd interzicerea armei nucleare. în ciuda măsurilor luate de autoritățile orășenești,. în fața clădirii primăriei a avut loc un miting. Lupta noastră, a declarat în cadrul mitingului secretarul secției din Scoția a „Comitetului celor 100“, Allan Jackson, este îndreptată împotriva politicii guvernului conservator, pre-

BERLIN. Sofia Liebknecht, văduva lui Karl Liebknecht, conducătorul clasei muncitoare germane, asasinat în anul 1919, a cerut judecarea lui Eckart, șeful departamentului presei și informațiilor de pe lingă guvernul R.F.G., W. Nieselt, redactor responsabil al departamentului, precum și a redactorilor șefi ai ziarelor „Deutsche Studenten Anzeiger“ și „Deütsche Soldaten Zeitung". într-un buletin e- ditat de acest departament, precum și în ziarele menționate publicate articolegiați asasinii lui Karl Liebknecht și Rozei Luxemburg.
au fost

în care sînt elo-

pe o motonavă sovietică

agenției „Orientul subliniază că în toate domnește liniștea și

DAMASC 8 (Agerpres). — TASS. Toate ziarele din Damasc publică declarația generalului Abdel Kerim Zahreddin, comandantul suprem al armatei siriene, în care se spune că „comandamentul militar a hotărîtca militarii să nu participe în nici o formă la viitoarea conducere“. „Scopul nostru, a declarat el, este de a crea o viață democratică pe baze sănătoase care să garanteze patriei noastre stabilitatea, prosperitatea și realizarea unității între țările arabe eliberate“.Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Arabe Siria, Suheil Al-Acia, a făcut o declarație Arab“ în care regiunile țării ordinea.

PARIS. Miting de 
doliu in memoria 
activistului comu
nist Georges Ba- 
soch, asasinat mi
șelește de teroriști 
din O.A.S. in timp 
ce făcea voluntar 
do pază la sediul 
Partidului Comu
nist din arondis- 
mentul nr. 18 al 
capitalei Franței.

Referendumul din Franța

La Havana s-au încheiat lucrările primului Congres național al Aso- 
ciațiilor tinerilor insurgenți din Cuba. Participanții la Congres au aprobe A 
în unanimitate proiectul de statut conform căruia organizația revoluție 
nară de tineret din Cuba va fi denumită de acum înainte „Uniunea Tine ç 
rilor Comuniști“. în fotografie : aspect din sala de ședințe a Congresului,

Peste 4 milioane de muncitori japonezi au declarat grevă cerînd sporirea salariilor. în fotografie 1 
La unul din numeroasele mitinguri ale muncitorilor greviști.
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Situația din Siria

HAVANA 8 (Agerpres). — TASS. 
Un grup de membri ai Conducerii 
Naționale a Organizațiilor Revolu
ționare Integrate din Cuba, în frun
te cu Fidel Castro, prim-ministru 
al Republicii Cuba și prim-secretar 
al Organizațiilor Revoluționare In
tegrate, Raul Castro și Bias Roca, 
secretari ai Organizațiilor Revolu
ționare Integrate, au vizitat moto
nava sovietică „Kura", care se află 
în portul Havana.

Căpitanul motonavei, B. N. Rep
kin, și echipajul navei sovietice au 
făcut o primire cordială, priete
nească, conducătorilor Republicii 
Cuba. Fidel Castro și ceilalți condu
cători ai Cubei au rămas cîteva ore 
pe motonavă. Marinarii sovietici 
i-au înmînat lui Fidel Castro di
ploma de căpitan de onoare al na
vei.
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deschis laexercită pre-S.U.A.
guvernului englez cău- 

acordării 
Guyanei britanice. 

„Sunday Telegraph“ scrie că 
această problemă este discutată în 
prezent între S.U.A. și Anglia la 
înalt nivel diplomatic. Ziarul relevă 
că S.U.A. se tem de influența pe 
care Guyana britanică independentă 
ar putea 
situației 
Sud.

La_
o nouă amînare

LONDRA.
siuni asupra 
tind să obțină amînarea 
independenței
Ziarul

s-o aibă asupra evoluției 
politice din America de

Cap Canaveral —

NEW YORK. Corespondentul genției Associa led Press, de la Cap Canaveral că la 7 aprilie, din cauza unui vînt care a bătut la mare înălțime, a fost amînată pentru a doua oară lansarea cosmice „Centaur“.
XIENG KUANG. O nouă militară americană a sosit _________ .Acest grup, compus din ofițeri superiori și generali, a inspectat zilele acestea bazele militare ale rebelilor din provincia Saravan (Laosul inferior). Postul de radio „Vocea Patet Lao“ subliniază că trimiterea acestui nou grup de militari americani în Laos contravine afirmațiilor Washingtonului că S.U.A. doresc restabilirea păcii în Laos
HAGA. După cum relatează ziarul „Het Vrije Volk", guvernul olandez intenționează să trimită în Irianul de vest o navă de transport cu subunități de trupe olandeze și echipament militar.

a»
transmită

racheteimisiune în Laos.

Rezultatele unei anchete și oglindirea lor în viatăDe curînd au fost daté publicității 
rezultatele unei anchete asupra ati
tudinii opiniei publice din Anglia 
față de dezarmare. Rezultatele aces
tei anchete, organizate de Asociația 
Națiunilor Unite, arată că, din cele 
aproximativ 500.000 de persoane care ună pentru atingerea aceluiași obiec- 
au completat chestionarele, 472,718 
s-au pronunțat pentru dezarmarea 
generală, sub control internațional.

Aceste cifre confirmă evoluția din 
ce în ce mai marcată a opiniei pu
blice din Anglia spre o atitudine 
activă in problemele luptei pentru 
pace, pentru, curmarea cursei înar
mărilor, pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale. Numeroase evenimente 
recente din Anglia confirmă această 
evoluție. Astfel, de curînd a avut loc 
la Londra una din cele mai reprezen
tative conferințe ale tineretului bri
tanic din cîte au avut loc pînă acum 
în vederea discutării luptei ‘pentru 
pace. Tineretul Mișcării pentru de
zarmarea nucleară, tineri laburiști și 
comuniști, reprezentanți ai mineri
lor, electricienilor, inginerilor și al
tor profesiuni s-au întrunit pentru 
a cere ca Anglia să urmeze o poli-

„Voi sprijini orice organizație pe 
care o voi considera că luptă in
tr-adevăr pentru pace — a declarat 
lordul Russell. Dacă la aceasta cam
panie participă și comuniști, nu în
seamnă că nu putem lucra împre-

tiv".
Femeile britanice sînt și ele 

alarmate de situația încordată exis
tentă azi în lume. O delegație de

din cir- 
Middles- 
atît con- 
au pier- 
candida-

Scrisoare din Londra

femei, condusă de Alix Meynell. 
fostă subsecretară. a Ministerului 
Comerțului, a fost primită de primul 
ministru căruia i-a înmînat un pro
test împotriva hotărîrii S.U.A. de a 
relua, cu sprijinul Angliei, expe
riențele nucleare în atmosferă.

Nici studenții nu rămîn pasivi. 
După demonstrația pe care au fă
cut-o la universitatea din Londra 
împotriva liderului laburist de 
dreapta Gaitskell. care sprijină cursa 

tică independentă. Ei s-au pronunțat înarmărilor, a. venit rîndul mlnistru- 
împotrwa reluării experiențelor nu- ’ ’cleare în atmosferă, și pentru dezar
mare generală. La Conferință s-a 
mai hotărît trimiterea a două dele
gații la Geneva spre a cere, în nu
mele tineretului britanic, oamenilor 
de stat întruniți acolo să depună 
eforturi în vederea încheierii unui 
acord de dezarmare.

S-a încercat să se împiedice ține
rea acestei conferințe, afirmîndu-se 
că... ar fi fost convocată de comu
niști. Lordul Russell și canonicul 
John Collins, conducătorii celor 
două organizații anti-nucleare prin
cipale (Comitetul celor 100 și Mișca
rea pentru dezarmarea nucleară — 
n.r.), nu s-au lăsat însă intimidați.

pot explica în alt fel. Astfel, la 5 a- 
prilie, conservatorii au fost înfrînți 
în alegerile din circumscripția Stoc- 
kton-on-Tees, deși, primul ministru 
Macmillan a susținut personal în 
campania electorală pe candidatul 

. partidului său. Și mai grăitoare au 
fost rezultatele alegerilor 
cumscripțiile Orpington, 
brough și Blackpool, unde 
servatorii. cit și laburiștii 
dut voturi. La Orpington,
tul liberal a obținut mandatul de de
putat, învingîndu-și adversarul con
servator.

Numeroși membri ai mișcării la
buriste își exprimă dezamăgirea față 
de faptul că, de pe urma nemulțu
mirii maselor față de politica guver
nului, trag foloase candidații libe
rali. Întreaga vină pentru aceasta 
o poartă conducătorii de dreapta ai 
partidului laburist care sprijină stra
tegia „războiului rece".

AL. JONES

lui de Război, Watkinson. El se du
sese la Școala de Științe Economice 
din Londra spre a cere studenților 
să sprijine politica de înarmare pro
movată de guvern. Aceștia au „bom
bardat“ însă tribuna cu dopuri de 
sticlă de bere, bucăți de cretă și ru
louri de hîrtie igienică. Apoi l-au 
„condus" pe ministru, lipindu-i pe 
mașină etichete cu emblema Mișcă
rii pentru dezarmarea nucleară.

Un element nou îl constituie faptul 
că această stare de spirit a maselor 
începe să se manifeste și în fața ur
nelor. Infrîngerile suferite la ulti
mele alegeri parțiale de candidații 
partidelor conservator și laburist, a 
căror politică de sprijinire a cursei 
înarmărilor este asemănătoare, nu se

Intr-o scrisoare adresa
tă redacfiei ziarului „New 
York Times“, cititorul 
John Somerville, referin- 
du-se la știrile in legă
tură cu încercările S.U.A. 
de a convinge pe mem
brii alianței nord-atlanti- 
ce să sisteze comerțul 
cu Cuba, scrie :

„Oare Departamentul 
de Stat are de gind să 
argumenteze că Fidel 
Castro nu este apt pen-

ROMA. La 7 aprilie, s-aRoma conferința pentru naționalizarea întreprinderilor de electricitate din Italia, organizată de sindicatele italiene. Luciano Lama, secretar al Confederației Generale a Muncii din Italia, a prezentat care a subliniat cii din Italia vital în lichidarea lui „Edison“ și a din economia energetică a tării.
PNOM PENH. Ziarul cambodgian 

„Neak Cheat Nyium" publică un edi
torial în care condamnă amestecul 
S.U.A. în Vietnamul de sud. Prințul No
rodom Sianuk, șeful sfatului cambod
gian, a declarat, potrivii relatărilor a- 
genției France Presse, că sprijină pro
punerea de a se convoca o conferin
ță internațională pentru rezolvarea 
pașnică a problemei vietnameze.

Complotiștii din Liban

un raport în că oamenii mun- sînt interesați dominației trustu- altor monopoluri

în fața judecății
BEIRUT. Ministrul libanez al Justiției, Fouad Boutrod, a declarat că procesul complotiștilor reacționari care au încercat să răstoarne actualul guvern al Libanului printr-o lovitură de stat în noaptea de 30 spre 31 decembrie 1961 va începe în cursul lunii mai. Numărul inculpa- ților se ridică la aproape 400.
TUNIS. Comitetul Executiv al Uniunii generale a studenților musulmani din Algeria a adresat un apel organizațiilor de tineret și studențești din întreaga lume, în care își exprimă recunoștința profundă pentru manifestarea solidarității cu poporul algerian, atît în decursul a peste șapte ani de luptă pentru libertate și independență, cît și după încetarea focului în Algeria.

SENTINȚA ÎN PROCESUL 
MERCENARILOR PARTICIPANT!

LA INTERVENȚIA ÎMPOTRIVA CUREIHAVANA 8 (Agerpres). — Tribunalul revoluționar a pronunțat sentința în procesul mercenarilor imperialiști care au participat la intervenția din aprilie 1961 împotriva Cubei. Tribunalul a hotărît să retragă tuturor acuzaților cetățenia cubană și i-a obligat să compenseze prejudiciile materiale pricinuite statului cuban ca urmare a intervenției. Fiecare participant la această intervenție trebuie să verse o sumă care depinde de gradul vinei sale — de la 25.000 la 500.000 dolari. Suma totală a compensațiilor este de 62 milioane dolari. Cine nu va vărsa suma fixată de tribunal va fi condamnat la muncă silnică pe 30 de ani. Dacă vor vărsa sumele corespunzătoare, acuzații vor fi eliberați.

PARIS 8 (Agerpres).După cum transmite agenția France Presse, operațiunile referendumului s-au desfășurat într-o atmosferă de calm în întreaga Franță. „în mai multe regiuni, arată 
FRANCE PRESSE, se consideră că 
participarea la acest referendum a 
fost mai mare decît la cel din ia
nuarie 1961. Se remarcă îndeosebi 
o puternică participare a votanți- 
lor în centrele muncitorești". După cum se știe, Partidul comunist a cerut poporului francez „da“ la referendum.Agenția ASSOCIATED transmite că înlr-o serie tăți rurale și orașe mici, unde rezultatele votului au putut fi cunoscute încă în cursul după-amiezii, se constată că populația a votat prin „da" în unanimitate. „Astfel, arată agenția, intr-o serie de sate din apropiere de localitatea Chaumont
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Merite, nu glumă • ••

să spunăPRESS de locali-

o*o

cu na-t'Tnp 
cunos- 

lui

ăl ssii

tru a face corner) 
(lunile lumii, în 
ce cu Franco, 
cut pentru ideile 
împrumutate de la Mus
solini și Hitler, nu nu
mai că se poate face co
rner), dar i se și acordă 
credite și ajutoare in va
loare de sute de milioa
ne ? O asemenea atitu
dine este absurdă în zi
lele noastre“.

„Cei care elaborează

. -, 

politica noastră, arată So- j 
merville, au lansat ideea ) 
că (ara noastră trebuie . ) 
să folosească în mod de
liberat puterea și inftu- | 
en)a sa penlru a organiza 
un boicot internațional im- j 
potriva unei fări mici...“, j 

Acest lucru este cu fo
tul incompatibil cu prin- j 
cipiile Organizației Na- j 
fiunilor Unite, conchide I 
cititorul ziarului „New j 
York Times“,

TOKIO 8 (Agerpres). — Recent 
generalul Lemnitzer, președintele 
Comitetului mixt al șefilor de state 
majore din S.U.A., a înmînat gene
ralului japonez, Genda, ordinul a- 
merican „Pentru merite“... „în întă
rirea relațiilor de prietenie între 
trupele Japoniei și Statelor Unite".

Pînă nu de mult generalul Genda 
a fost șeful statului major al for
țelor aeriene militare japoneze iar 
zilele acestea a trecut în retragere 
pentru a avea posibilitatea să can
dideze în Camera consilierilor 
parlament.

Este interesant de amintit că 
neralul Genda, noul cavaler al 
dinului american „Pentru merite", a 
participat acum 20 de ani la orga
nizarea atacului de la Pearl Harbour, 
unde în cîteva ore au fost distruse 
cinci nave de luptă, un crucișător 
și trei contratorpiloare americane, 
au fost uciși 5000 de soldați și ofi
țeri americani.

din

ge- 
or-

din estul Franței, absolut toți vo- tanții s-au pronunțat prin „da“.
Spunînd „da" la referendum fran

cezii cer să se normalizeze situația 
în întreaga Franță, să fie curmate 
atentatele ultracolonialiștilor din 
Algeria și Franța, în Algeria să fie 
create condiții pentru 
neîntîrziată în viață a 
de Ia Evian.Rezultatele definitive dumului vor fi cunoscute în cursul nopții.Trebuie remarcat faptul că referendumul de la 8 aprilie a avut loc în condiții deosebit de grele pentru Franța. După cum scriau ziarele de dțiminică, toate centrele dè votare de pe teritoriul metropolei au fost păzite de detașamente de poliție întărite. în cartierele muncitorești din Paris, numeroși activiști ai organizațiilor democratice au asigurat .paza .secțiilor de votare și respectarea ordinii. Aceste măsuri, mortiere asupra au trebuit să fie luate deoarece ultracolonialiștii din O.A.S. își continuă acțiunile atît pe teritoriul Franței cît. și al Algeriei. în seara zilei de 7 aprilie O.A.S.-iștii au făcut

traducerea 
acordurilorale referen-

să explodeze bombe cu plastic în patru școli din suburbiile Parisului, Saint-Maur, Saint-Maurice și Joinville, care urmau să fie folosite drept centre de votare. în noaptea de 7 spre 8 aprilie ultra- colonialiștii au atacat sediul p"D! dului comunist din arondismeutu. 17 al Parisului cu mitraliere și grenade.Știrile care parvin din orașele algeriene arată că în cursul zilei de 8 aprilie O.A.S.-iștii și-au intensificat acțiunile. Timp de un sfert de oră prefectura regională din Oran a fost atacată de O.A.S.-iști cu rafale de armă automată. Atacul a început după ce o încărcătură cu plastic a explodat la cîțiva metri de prefectură. Tot la Oran ultracolonialiștii au. atacat, statul major al armatei franceze cu obuze de mortiere, trei soldați fiind răniți. La Alger ultracolonialiștii au tras cu obuze de cazărmii jandar- De asemenea, mai mortiere au fostmeriei mobile, multe obuze de trase asupra cartierului Bel-^.’jrt din Alger, “în régis trindu-se^*1?' 'rt și opt răniți.
---------o®o---------

Fărădelegile bandelor O. A. S 
continuă în AlgeriaALGER 8 (Agerpres). — Instalarea oficială a noului organ executiv provizoriu al Algeriei a fost primită de către elementele ultracolo- nialiste cu noi acțiuni banditești.După cum relatează corespondentul din Alger al agenției France Presse, la mai puțin de două ore și jumătate de la anunțarea oficială a instalării organului executiv provizoriu, legătura telefonică dintre cartierul „Rocher Noir“ (reședința organului executiv—n.r.) și Alger a fost întreruptă de către bandele fasciste ale O.A.S., care au făcut să

explodeze o puternică încărcătură în apropierea clădirii Poștei și Telefoanelor din Alger. Ca urmare a exploziei, numeroase cabluri care făceau legătura cu Cartierele periferice ale Algerului, precum și cu Franța au fost rupte. Legătura prin telex dintre Alger și Paris a fost, de asemenea, parțial întreruptă.O altă bombă a avariat cablurile subterane ale aceleiași instituții.Agenția France Presse anunță că în cursul zilei de sîmbătă bandele O.A.S. au ucis 17 persoane rănit grav alte 8 persoane. și au
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