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In cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea
Partidului Comunist din Romînia

Obiectiv principal
în întrecere

calitatea
Reducerea rebuturilor

depinde de noi
Colectivul 

fontă și 
cadrul

MAI

3 ZILE

turnătoriei- de 
neferoase din 
uzinei „Mao 

Țze-dun” a primit cu multă 
bucurie fi cu un puternic en
tuziasm Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socia
liste in cinstea aniversării a 
40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Ro
mînia. Aniversarea eroicului 
partid al comuniștilor consti
tuie un eveniment scump ini
milor oamenilor muncii di» 
țara noastră și soi rres» m 
demonstrăm tacă o dotă prin 
participarea la întrecerea so
cialistă in cinstea zdei de 8 
Mai. dragostea fi atașamentul 
fierbinte pentru partid, hotă
rirea de a transforma in fap
tă cuvîntul înțelept al parti
dului.

Mobilizați de organizația de 
partid, muncitorii secției 
noastre, dintre care multi sînt 
tineri, au obținut și pînă a- 
cum succese însemnate privind

îmbunătățirea calității produ
selor.

Dar am făcut noi tot ce 
trebuia în privința ridicării 
pe o treaptă superioară a 
calității ? Evident că nu. Mai 
avem multe posibilități în 
această direcție. Calea cea 
mai importantă prin care con
siderăm că putem obține pro
duse la un preț de cost scă
zut și de un înalt nivel cali- 
tativ este, in ceea ce ne pri
vește, introducerea tduuoi 
■m ia turnătorie, h assume, 
turnarea ia forase metaitce 
(mdsiUr) la reperele U care 
se iarețistrecsâ asuise rebu
turi, Ne-aas propus ca, ia 
următoarele sUe, sa experi
mentăm această metodă la 
mai multa repere. La bucșele 
de bronz, sperăm să se redu
că rebutul cu 30 la 
utilizarea acestui 
înaintat.

Noi ne-am gîndit 
zăm cu răspundere 
perele deficitare din punct de

de control 
cel mai bun

Ne aflăm la „Uzinele textile 
Timișoara".

De mai mult timp, lupta 
pentru calitate este aici, obiec
tivul numărul 1. Această luptă 
a căpătat o semnificație deo
sebită după apariția recente
lor Directive ale Comitetului 
Central al’P.M.R.

Răspunsul tinerilor de la 
„Uzinele textile Timișoara" la 
chemarea pe care partidul 
nostru a adresat-o oamenilor 
muncii în vederea luptei pen
tru indici calitativi înalți l-am 
aflat la rampa de control unde 
— în primele zile ale săptămî- 
nii acesteia — munca tinerilor 
textiliști timișoreni a primit 
un frumos certificat: nici un 
produs de calitate inferioară, 
toate de calitatea intîia.

Pentru ca acest succes de 
început să fie continuat și 
permanentizat, in organizația 
U.T.M. din întreprindere au 
loc în aceste zile numeroase 
discuții rodnice, axate pe pro
blemele calității.

Iată ce ne-a spus despre a- 
ceasta utemista Popescu An-

gela, responsabila unei brigăzi 
de tineret de la secția filatură:

— în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a partidului nostru 
drag, ne-am angajat să sporim 
indicele de calitate de la 93 
la sută, cit este sarcina de 
plan, la 97,5 la sută. De ase
menea, ne-am propus să gene
ralizăm în brigadă metodele 
înaintate de muncă. Luptînd 
pentru fire de calitate, ne 
propunem totodată să îndepli
nim ritmic planul de produc
ție, să luptăm pe mai departe 
pentru economii, să producem 
zilnic peste plan cîte 8 kg. de 
astfel de fire.

La posturile utemiste de 
control domnește de asemenea 
o vie animație. Colectivele lor 
se preocupă de îmbunătățirea 
activității tinerilor în scopul 
aducerii unei contribuții mai 
mari la ridicarea nivelului ca
litativ al produselor.

Zilele acestea la „Uzinele 
textile Timișoara" va fi elabo
rat planul cu măsurile tehni- 
co-organizatorice privind îm
bunătățirea calității produse
lor la îndeplinirea căruia a 
început deja să-și aducă con
tribuția și tineretul. De acest 
lucru te convingi, la rampa 
de verificare ; țesături realiza
te cu măiestrie de Sîrbu Eli- 
sabeta, de Tudose Maria, de 
Buceaclău Rădița, de Dan 
Victoria, și de alte zeci și zeci 
de textiliste harnice.

Printre realizări în
făptuite în anii regimului 
nostru de democrație popu
lară se află și Combinatul 
Poligrafic „Casa Scmteii". 
Aici, zilnic, văd lumina tipa
rului milioane de ziare, re

viste, cărți etc.
In fotografie : un aspect din 
sala mașinilor moderne au
tomate pentru legat reviste.

Foto : AGERPRES

crafiei Populare.

economiei

vedere al rebutului. Pentru 
asemenea repere ne gîndim 
să elaborăm un plan 
perspectivă în vederea 
bunătățirii calității și 
stabilim cu precizie cifra 
rebut la care se va ajunge la 
fiecare dintre repere intr-un 
anumit termen. La piesele 
realizate din fontă, ne gîndim 
că procentul de rebut ar pu
tea si scadă de la 5 la sută

Colectivul sectorului nr. 3 
montaj-mcșini agricole al 
Uzinelor „Vosile Roarin' din 
Capitală și-o luat angaja
mentul ca planul lunar sâ-l 
reci’zeze cu 2 zile mai de- 
ve-e. Mo-torii d n brigada 
condusă de Constantin Gri- 
gn.-e (brigodâ fruntașă pe 
sector) cu primit ia montaj 

un nou lot de mașini.
Foto : AGERPRES

sută, prin
procedeu

să anali- 
toate re-

(Continuare In pag. 3-a)

MIHAI NEGULESCU

înflorirea patriei, dezvoltarea
naționale și ridicarea

bunăstării poporului, pe care
vi-1 înfățișează Frontul Demo

PINĂ

ale dragostei și atașamentului față de partid și guvern
Nivelul de trai 
oamenilor munciia a

înnoiri,

Tinerii Marin Simionescu și Ema noil Petrescu de la Fabrica de 
cabluri și materiale electroizola nte din Capitală, se numără 
printre fruntașii întrecerii socialiste străduindu-se necontenit 
pentru a da produse de bună calitate, lată-i în hala de im
pregnare a condensatorilor scoțind o nouă șarjă de condensa

tori din autoclava de impregnare.
Foto : AGERPRES

Cîrid a venit atunci, la în
ceput, în gospodăria agri
colă colectivă, Gică Chis

can era un puștan de băiat că
ruia nu-i trebuia prea mult să 
treacă de la munca serioasă, 
făcută cu răspundere, la joacă. 
Dar anii au trecut, băiatul a 
crescut și, îndrumat părintește 
de comuniștii din gospodărie, 
educat de organizația de bază 
U.T.M. în spiritul unei atitu
dini noi, socialiste față de 
muncă, Gică a devenit înce
tul cu încetul unul dintre cei 
mai harnici și mai apreciați 
tineri din comuna lor, Golășei, 
raionul Brăila. A venit și 
timpul să se însoare. Și lui 
Chiscan nu i-a trebuit prea 
mult timp ca să-și găsească 
mireasa, care era tot o tînără 
colectivistă chiar din brigada 
în care lucra și el. Fată har
nică și pricepută la toate, lui 
Gică i-a plăcut mult de Maria 
Balaban, astăzi pe numele ei 
de nevastă Maria Chiscan. I-a 
plăcut de ea poate pentru că 
era 
din
era 
tru 
de pe lumea 
spune exact 
ce o fată ? 
dragoste puternică între ei,

printre cele mai vrednice 
brigadă, poate pentru că 
o fată serioasă, poate pen- 
că... dar care îndrăgostit 

asta ar putea 
pentru ce-i pla- 
Fiind vorba de

crește an de an
Erau prezenți peste 500 de 

oameni ai muncii, romini și 
maghiari, tineri și vîrsmic. 
femei și bărbați, locuitori din 
Chișineu-Criș și din satele a 
propiate. Se mai întîlniserâ și 
cu alte ocazii. De data aceasta 
însă au ținut să ia parte la 
adunarea cetățenească unde 
tov. Iosif Banc, membru al 
C.C. al P.M.R.. candidatul lor 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională 
și alți candidați pentru alege- 
rile de deputați în sfaturile 
populare. împreună cu ei a- 
veau să treacă în revistă im
portantele înfăptuiri obținute 
în anii puterii populare în co
muna și raionul lor.

— Viața cetățenilor din ra
ionul Criș este mereu mai 
îmbelșugată. Nivelul de trai 
crește de la un an la altul. 
Datorită grijii părintești ce 
ne-o poartă partidul — a ară
tat loan Ursoi, în 1960. 
locuitorii din raionul nostru 
au cumpărat de la cooperati
vele sătești cu 38 la sută mai 
multă încălțăminte și cu 
52 la sută mai multe materia
le de construcții decît în 1959. 
Colectiviștii și întovărășiții 
din raionul Criș au cumpărat 
în anul 1960 : 528 aparate de 
radio, 67 motociclete, 1179 bi
ciclete și multe alte produse.

Despre promisiunile dema
gogice ale deputaților burghe- 

despre viața 
de țărani 

vorbit

zo-moșierimii, 
mizeră a maselor 
neștiutori de carte a 
profesorul loan Mercaș.

— Pentru fericirea noastră și 
a celor 800 de elevi ce învață în 
școala medie de aici, construi
tă nu de mult, pentru tot ceea 
ce avem, și pentru ceea ce 
vom realiza în viitor, sub 
conducerea partidului, ne vom 
da cu drag votul la 5 martie 
candidaților vieții noi — a 
spus în continuare profesorul.

Doctorul Iosif Hristea a a- 
rătat că în 1938 în raionul 
Criș existau doar 3 medici, nu 
exista nici o unitate sanitară 
în tot raionul. Astăzi, în acest 
raion există 11 unități sanita
re, o policlinică modernă, 33 
de medici și zeci de cadre sa-

nitare care 
oamenilor 
sînt dovezi convingătoare des
pre viața nouă a oamenilor 
muncii din țara noastră.

Luînd cuvîntul, tov. Iosif 
Banc a trecut in revistă rea- 
hzăriie obținute de poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului, pe drumul construirii 
socialismului, referindu-se con
cret la realizările regiunea 
Crișana în regiunea Crișana. 
de exemplu, s-au ridicat în 
acești ani o serie de unități in
dustriale noi ți altele se vor 
construi în următorii ani iar 
agricultura va avea pînă în 
1965 aproape 4.000 de trac
toare

Urmind drumul indicat de 
partid — țăranii muncitori din 
raionul Criș au fost primii pe 
regiune care au terminat coo
perativizarea agriculturii și se 
mîndresc cu realizările obți
nute în acești ani. Creșterea 
fondului de bază al unităților 
agricole socialiste din raion 
de la 18.193.151 lei la 
53.327.695 lei în 1960, constru
irea a peste 200 obiective gos
podărești, dezvoltarea necon
tenită a șeptelului, sînt dovezi 
grăitoare ale întăririi econo
mice a unităților agricole so
cialiste, ale creșterii nivelului 
de trai al oamenilor muncii, 
în fiecare sat și oraș. In orice 
colț al țării sînt vizibile 
profundele prefaceri înnoitoa
re realizate de orînduirea 
democrat-populară.

Adunarea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de însuflețire, 
asistența ovaționînd îndelung 
pentru partid și guvern, pen
tru victoria în alegeri a Fron
tului Democrației Populare.

V ASIDE SERE

slujesc sănătaiea 
muncii. Acesrea

oriunde îți îndrepți
privirea

Sala mare a Consiliului ra
ional al FJ3J3. „Lenin* era 
frumos pavoazată. Aici a avut 
loc o adunare cetățenească la 
care au participat sute de ale
gători, tineri și virrtnici, mun
citori de la uzinele „Mao Țze- 
dun", „Grigore Preoteasa', în
treprinderile „Prototip", „Dea
lul Spirei" și alți cetățeni care 
fac parte din circumscripția 
electorală „13 Septembrie" 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională. La 
adunare a luat parte și tova
rășul Constantin Ion, directo
rul uzinelor metalurgice „Mao 
Țze-dun", membru supleant al 
C.C. al P.M.R., candidat al 
Frontului Democrației Popu
lare în această circumscripție.

Luînd cuvîntul, cetățenii au 
vorbit cu mult entuziasm des
pre marile transformări pe
trecute în anii regimului de
mocrat-popular în viața po
porului nostru. Aceste trans
formări sînt vizibile și în ra
ionul, în circumscripția lor. In 
timpul burgheziei, existau pe 
teritorul raionului Lenin trei 
întreprinderi mai însemnate: 
„Vulcan", „Standard" și Uzi
nele chimice. Muncitorii tru
deau cite 12 și 14 ore pe zi in 
niște barăci, denumite impro
priu „ateliere". Azi, în raionul 
Lenin sînt peste 32 de uzine și 
întreprinderi mari, moderne, 
dintre care 24 sînt de interes 
republican. Suprafața de pro
ducție a acestor întreprinderi 
a crescut an de an. S-au con
struit numeroase hale noi, spa. 
țioase și luminoase. Au fost 
dărîmate din temelii toate ve
chiturile moștenite de la bur
ghezie. Producția globală a u-

zinelor „Grigore Preoteasa" a 
crescut în 1959 față de 1950 cu 
845 la sută, a uzinelor „Mao 
Țze-dun" cu 469 la sută, a în
treprinderii „Tricotajul Roșu" 
cu 309 la sută etc.

Condițiile de muncă și viață 
ale muncitorilor sînt incom
parabile față de trecut. In ul
timii 10 ani au fost construite 
in cartierele Ferentari, Șo
seaua Panduri, Bulevardul Su
vorov, Drumul Taberei și în 
alte părți numeroase blocuri, 
insumînd 3.246 de apartamen
te. Noțiunea de mahala dispa
re. Construcțiile realizate sînt 
o mîndrie nu numai a cetățe
nilor din raionul nostru, ci și 
a tuturor bucureștenilor.

Pentru ocrotirea sănătății 
oamenilor muncii au fost pre
văzute în bugetul Sfatului 
popular al raionului Lenin pe 
anul 1960 peste 30 milioane lei. 
Există în prezent în raion 322 
medici. Pe lîngă cele două spi
tale cu 1090 de paturi au mai 
fost construite două spitale 
TBC pentru copii și adulți, 9 
policlinici, 11 dispensare me
dicale, 8 creșe pentru copii cu 
350 locuri și alte numeroase 
edificii pentru ocrotirea sănă
tății.

în trecut pe teritoriul raio
nului Lenin existau 25.000 de 
analfabeți. Azi nu mai există 
nici un neștiutor de carte. In 
trecut erau în tot raionul 60 
săli de clasă, astăzi există un 
număr de 392, în care învață 
aproape 26.000 de copii.

Au fost construite de ase
menea numeroase edificii cui.

MIRCEA BUMBAC

T R E A
Gică și Maria au hotărît să se 
căsătorească. Au hotărît să 
facă pasul ăsta și l-au făcut 
cu toată bucuria 
tea pe 
menea 
pentru 
pentru 
și alte 
cestea. 
plăcut, 
pornit împreună să-și înteme
ieze căminul drag, cuibul lor 
visat.

Și, într-adevăr, n-au trecut 
decît cîțiva ani și familia 
Chiscan și-a ridicat o casă 
nouă și frumoasă de ți-e mai 
mare dragul s-o privești. Au 
mobilat-o și aranjat-o cu gust, 
și-au făcut și ei haine multe 
și frumoase. Apoi el și-a cum
părat bicicletă (în sat sînt 
peste 200 biciclete). Nu de 
mult și-au cumpărat și aparat 
de radio (de unde mai înainte 
nu era nici un aparat de radio 
în sat, astăzi sînt peste 70).

Gică și Maria Chiscan au 
acum o fetiță de patru ani. 
Duc un trai lipsit de griji, 
muncesc cu tragere de inimă 
în gospodăria colectivă și sînt 
siguri că din an în an viața 
lor se va face și mai frumoa
să. Ei, tinerii care s-au căsăto
rit „fără zestre", din dragoste

și seriozita- 
cere un ase- 
tu tocmeală 

tu tocmeală

care ți-o
pas. Nu 
boi, nu
car. acareturi, pogoane 
cîte și mai cîte din a-
Nimic. Tinerii s-au 
s-au luat și apoi au

adevărată, au astăziiun cămin 
cum nici n-ar fi îndrăznit cel 
puțin să viseze în alte vre
muri.

Dar oare fără zestre s-au 
căsătorit'Gică și Maria? Da 
și nu. Da, fără zestre, adică 
fără pămînt, fără car cu boi, 
fără tîrgul înjositor de altă 
dată, cînd adevărata dragoste 
era călcată în picioare cu gin- 
dul la pogoane și acareturi. 
Nu, adică nu săraci lipiți pă
mântului,ci bogați, mai bogați 
decît s-ar fi gîndit ei vreoda
tă, fiindcă la baza zestrei lor 
au avut și au marea zestre a 
gospodăriei agricole colective. 
Zestrea aceasta numără astăzi 
peste 3.000 ha. teren arabil, 
60 de ha vie nobilă, o turmă 
de aproape 3.000 oi, o cireada 
de peste 400 bovine, 3 auto
camioane, stupi, acareturi și 
cite altele. O zestre cu un fond 
de bază de 3.100.853 lei. Și 
conștienți că cu cît această 
zestre a gospodăriei colective 
va fi mai mare, mai bogată, 
cu atît și traiul lor va fi mai 
îmbelșugat, tinerii, alături de 
ceilalți colectiviști, se strădu
iesc s-o sporească mereu prin 
munca lor de fiecare zi.

Pretutindeni, oriunde este 
nevoie în gospodăria colecti
vă, acolo sînt și ei. In secto-

zootehnic unde anul tre
cu obținut o producție de 

1.760 litri lapte în medie pe 
cap de vacă furajată (deși nu 
toate vacile gospodăriei sînt 
de rasă bună), iar anul aces
ta și-au propus să obțină și 
mai mult; în sectorul vege
tal unde au obținut an de an 
recolte din ce în ce mai boga
te aplicind cu strictețe regu
lile agrotehnice, cărînd și îm
prăștiind importante cantități 
de ingrășăminte naturale pe 
loturile care sînt însămînțate 
cu griu, porumb și alte plante. 
Zestrea mare a gospodăriei 
colective, cu care ei se mîn- 
dresc, și-o făuresc cu proprii
le lor miini, alături de ceilalți 
colectiviști, conștienți că a- 
ceastă zestre este baza traiu
lui lor fericit.

Ca Gică Chiscan s-au mai 
căsătorit „fără zestre" și alți 
tineri la Golașei, cum ar fi 
Tlie R. Munteanu, Nae Iorda- 
che și alții. Toți insă au în 
prezent case noi (sînt în Go
lașei, ridicate numai în ultimii 
ani, peste 200 asemenea case). 
Au traiul îmbelșugat și sînt 
fericiți. Marea zestre a gospo
dăriei agricole colective stă la 
baza căminelor fericite, la 
baza viitorului lor luminos și 
al copiilor lor.

PETRE GHELMEZ

TUl 
cut

(Continuare în pag. 3-a)

Vești
De mai mult de o 

săptămînă în regiu
nile București, Do- 
brogea, Oltenia, Ar
geș, Ploiești și alte
le se însămînțează 
mazărea, orzul, ovă
zul, borceagul. In a- 
ceste regiuni nume
roase gospodării a- 
gricole de stat și 
gospodării colective 
au însămînțat între 
50—80 la sută din 
suprafețele reparti
zate culturii de ma
zăre.

*
Pentru obținerea 

de răsaduri sau tru
fandale în răsadni
țe a fost însămînța-

de pe o
tă o suprafață 
peste 1 milion 
dublu față de anul 
trecut. Cele mai 
bune rezultate în 
această direcție 
le-au obținut unită
țile agricole din re
giunile 
Banat, 
Galați, 
Oltenia

de 
mp

București,
Dobrogea, 

Crișana Și

★

Pe terenurile 
vor fi cultivate 
primăvară a

; ce 
în 

fost 
transportată de la 
începutul anului și 
pînă la sfîrșitul lu
nii februarie jumă
tate din cantitatea 
de îngrășăminte na-

go are
turale prevăzută a 
fi împrăștiată pe 
cîmp. In regiunile 
Maramureș, Dobro- 
gea, Bacău, Banat 
și Mureș — Auto
nomă Maghiară pla
nul de fertilizare a 
solului a fost reali
zat în proporție de 
65—90 la sută. Gos
podăriile agricole 
de stat din regiunea 
Mureș — Autonomă 
Maghiară au depă
șit, primele pe țară, 
planul de transport 
al îngrășămintelor 
naturale.

La însămințat pe ogoarele 
G.A.C. „8 Mai- din comuna 
Produlești, regiunea București.

Foto : AGERPRES

(Agerpres)

In Editura politică 
a apărut : 

Directivele 
Comitetului Central 

al Partidului 
Muncitoresc Romîn 

către toate organele și or
ganizațiile de partid, sindi
cale, ale U.T.M. cu privire 
la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste in cin
stea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea Partidului 

Comunist din Roipinia.



„Acțiunea de construire a locuințelor va 
continua să ocupe un loc de frunte în preocu
pările statului care va investi în acest scop 
circa 13 miliarde lei. Pînă în 1965 se vor da 
în folosința oamenilor muncii 300.000 de apar
tamente, construite din fondurile statului.

(Din Manifestul Consiliului Central al Frontului 
Democrației Populare).

LOCUINȚE PENTRU
OAMENII MUNCII

aparta-CONSTANȚA. Odată cu construcțiile de pe litoral, bătrînul oraș de pe malul mării cunoaște un peisaj nou: blocuri moderne, cu sute de 
mente, stau la dispoziția oamenilor muncii.

CONSTRUIM

BUCUREȘTI. Capitala patriei noastre întinerește din zi în zi. Constructorii înalță sau co
boară aproape zilnic schele uriașe. In locul vechilor maidane, al periferiilor, s-au ridi
cat cartiere moderne : Floreasca, Ferentari, Bucureștii-Noi,. sînt adevărate orășele. Noile 
magistrale: Calea Griviței, N ord-Sud, ne vorbesc despre perspectivele minunate ale 

Bucureștiului.

TIMIȘOARA. în anii regimului democrat-popular acest oraș cunoaște o largă dezvoltare 
economică, culturală. Mii de oameni ai muneii din acest oraș locuiesc acum in blocuri 

noi construite aici in ultimii ani.

TG. MUREȘ. Orașul pare acum un adevărat șantier. în centru ca și în cartierele mun
citorești ale oralului se construiește intens. De la o zi la alta, orașul pare de nerecu

noscut : se modernizează, înti nerește.

Construim. In fiecare colț 
al țării cuvîntul acesta 
este rostit cu mîndrie. 

Construim case, uzine, ora
șe întregi : Lucăcești, Onești, 
Victoria, Uricani sînt nume 
noi pe harta patriei. înfăți
șarea orașelor țării se schim
bă pe zi ce trece.

Din albumul imens al con
strucțiilor noastre, am ales 
de astă dată citeva imag'nl 
fotografice infățișînd casele 
care se construiesc astăzi 
pentru oamenii muncii. Sint 
doar frînturi din ceea ce s-a 
construit în anii puterii 
populare.

Privind imaginile din a- 
ceastă pagină nu se poate 
să nu te gindești la greaua 
și trista moștenire pe care 
ne-a lăsat-o burghezia și 
moșierimea. In Romînia bur- 
ghezo-moșierească, marea 
masă a muncitorilor și țăra
nilor locuiau intr-o mizerie 
cumplită. Acest lucru era 
mărturisit pină și de unele 
publicații burgheze ole vre
mii. Ziarul burghez .A-gus" 
sena intr-un r.umăr din 192?: 
^Muncitorii trăiesc in case 
scunde și pline de igrasie, 
fără aer și fără soare, pepi
niere de tot felul de bolî“. 
Iar ziarul burghez ,,Diminea
ța" descria astfel in 1936 
cartierul Floreasca din Bucu
rești : „Floreasca nu e un 
cartier, ci o imensă groapă 
veșnic inundată, mustind de 
gunoaie și molime... Cele 
mai multe dintre „casele" de 
aici amintesc de așezările 
triburilor africane". In ceea 
Ce privește condițiile de lo
cuit din mediuil rural, în „En
ciclopedia Romîniei" din 
1943 se recunoștea că : „din 
3.078.820 de locuințe rurale, 
1.000.000 sînt case de pâ- 
mînt iar 100.000 bordee (a- 
dică îngropate in pămint). 
Din cele 3.000.000 de locu
ințe 600.000 au simple bu
căți de geam fixate în pereți 
iar 800.000 sînt acoperite cu 
trestie sau paie...".

In anii construcției socia
liste, locul încăperilor igra
sioase, mizere, fără lumină îl 
iau clădirile frumoase, lumi
noase, construite pentru oa
menii muncii, intre 1956-1960 
s-au construit din fondurile 
statului aproape 100.000 a- 
partamente în orașe și cen
tre muncitorești. Numai in 
perioada 1956-1959 s-au 
construit în mediu-l rural 
peste 330.000 case. Și dacă 
în anul 1938, plata pentru 
chirie reprezenta mai bine de 
o treime din salariul mediu 
al unui muncitor sau funcțio
nar, astăzi ea reprezintă nu
mai circa 3 Ig sută din sa
lariu. Țara noastră se nu
mără în prezent printre ță
rile cu cel -mai scăzut nivel 
al chiriilor (comparați : con
form statisticilor oficiale, în 
Franța, Italia, Germania oc
cidentală, chiriile reprezintă 
aproape 25 la sută din sala
riul mediu al muncitorilor).

To-t ceea ce am realizat în 
domeniul construcției de lo
cuințe, în domeniul îmbună
tățirii radicale a condițiilor 
de locuit pentru oamenii 
muncii constituie doar un în
ceput.

Pînă în 1965 se vor da în 
folosința oamenilor muncii 
rr.că 300.000 apartamente 
construite din fondurile sta
tului - adică de peste trei 
ori mai mult față de ultimii 
șase ani — de o calitate mai 
bună și cu un grad mai înalț 
de confort. In anul 1965 vom 
ajunge să construim 65.000- 
70.000 apartamente - ctiț cit 
s-a construit în întreaga pe
rioadă 1954-1959. Pînă în 
1970 vom ajunge la un .vo
lum de construcții anual de 
100.000—120.000 apartamen
te. adică echivalent <u trei 
orașe de mărimea Clujului. 
In următorii 15 ani, pro
blema locuințelor va fi 
in linii generale rezolvată 
in țara noastră. Odată cu 
locuințele ce se vor construi 
se va c menaja o vastă -etec 
de magazine, ce ur tați de 
aixneateție puc ce, ce cta- 
diri sood-cu'tura'e, pcrauri 
și grădini ; se vor realiza 
importante lucrări edilitare, 
de transport, iluminat public.

Pentru toate aceste pers
pective minunate, pentru po
litica înțeleaptă a partidului, 
politica fericirii și bunăstă
rii poporului, oamenii muncii 
vor da din toată inima votul 
lor candidaților F.D.P.

*4*

ONEȘTI. Oraș nou pe harta patriei. Aici s-a creat o industrie nouă, puternică, iar pen
tru locuitorii săi condiții optime de viață.

■ 1

CRAIOVA. In anii puterii populare au fost construite și aci numeroase locuințe pentru oamenii muncii.

GALATI Urgiile războiului au lăsat urme adinei în acest oraș. Astăzi însă el a devenit de nerecunoscut : construcții impresionante s-au ridicat ca peste noapte în locul vechilor cocioabe, al dughenelor negustorești. Călătemi se min- 
* • v ’ drese pe bună dreptate cu orașul lor, care cunoaște de abia acum adevărata tinerețe.



Poșta
redacției

Răspundem 
la întrebările tinerilor 

alegăto-i
Vasile Marcu — Salonta, 

Cimpoieru Nicolae - Su
ceava.

Consultarea listelor de 
alegători este o datorie ce
tățenească a fiecărui ale
gător. Figurează în aceste 
liste toți oamenii muncii, 
cetățeni ai Republicii Popu
lare Romine, care au îm
plinit vîrsta de 18 ani, fără 
deosebire de rasă sau na
ționalitate, sex, religie, 
grad de cultură, profesie 
sau durata domiciliului. A- 
lienații mintali și persoa
nele condamnate prin ho- 
tărîre judecătorească cu 
pierderea drepturilor elec
torale, n-au drept la vet.

Antal Szabo — Brașov.
Faptul că împlinești 18 

ani, chiar în ziua alegeri
lor nu te va împiedeca să 
votezi. Legea electorală 
prevede că se bucură de 
dreptul de vot tinerii care 
împlinesc 18 ani pină in 
ziua alegerilor inclusiv. 
Prin urmare este chiar 
necesar să treci pe la cen
trul de afișare și să vezi 
dacă figurezi in liste.

Constanța Ionescu — 
Tirgu Jiu, Paraschiva Ai- 
oanei — Iași.

Orice alegător care con- 
sultînd lista vede că nu fi
gurează, sau este trecut 
sub un nume scris greșit, 
ori este trecut la o adresă 
greșită, poate formula pe 
loc întîmpinarea adresată 
comitetului executiv în 
care să arate omisiunea 
sau greșeala constatată in- 
dicînd totodată datele co
recte care să fie trecute în 
listă. întîmpinările se pot 
face și verbal, lucrătorului 
sfatului popular care se 
află la centrul de afișare.

Conform prevederilor le
gale, comitetul executiv al 
sfatului popular are obli
gația să rezolve întîmpina
rea și să afișeze deciz’a 
luată în cel mult trei zile 
de la înregistrarea înlim- 
pinării. Rectificările stabi
lite prin decizie se operea
ză în listele de alegători.

Dacă prin decizia dată, 
comitetul executiv al sfa
tului popular n-a rezolvat 
întîmpinările privitoare la 
omisiunile si greșelile con
statate în liste’e de alegă
tori, atunci cel în cauză, 
împotriva acestei decizii 
poate face întâmpinare în 
termen de 3 zile de la a- 
fișare. la Tribunalul popu
lar în raza căru-a s-a fă
cut afișarea listelor. Hotă- 
rîrea Tribunalui este defi
nitivă.

Marioara Micuț — Galați. 
Dacă ești trecută in lis

tele de alegători, dar în 
ziua alegerilor vei fi ple
cată în altă localitate, este 
necesar să te prezinți la 
centrul de afișare și să a- 
duci la cunoștință acest 
fapt. Totodată trebuie să 
ceri comitetului executiv 
ai sfatului popular să-ți e- 
libereze o „adeverință pen
tru dreptul de a alege".

Pe baza acestei adeve
rințe și a actelor de iden
titate vei fi trecută pe o 
listă de alegători separată 
în localitatea în care vei 
fi în ziua alegerilor puțind 
in felul acesta să-ți exer
ciți dreptul de vot

Informații
într-una din sălile Palatu

lui pionierilor s-a deschis 
miercuri dimineață o expozi
ție cu aspecte din viața și 
activitatea pionierilor și școla
rilor din R D. Germană. Ex
poziția, organizată de Minis
terul învățămîntului și Cul
turii, cuprinde panouri cu fo
tografii, cărți și publicații 
pionierești, precum și mate
rial didactic.

★
La multe cinematografe din 

numeroase orașe, centre mun
citorești și sate rulează în 
prezent filmul documentar
„Tehnica votării", o producție 
a studioului cinematografic 
„Al. Sabia".

Filmul înfățișează, de ase
menea, aspecte ale mărețelor 
realizări cu care regimul de
mocrat-popular se prezintă la 
alegerile de la 5 martie.
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— Ce zici tăticule, să-i fa
cem mamei cadou cartea 

asta ?

Foto : AGERPRES

Candidați al F. D. P«

Tînărul 
brigadier

Olteanu Alexandru, tinăr 
colectivist din satul Radu 
Vodă, a fost propus condidat 
pentru Sfatul popular al comu
nei Lupșanu, raionul Lehliu.

Să vedem pentru ce.
El e brigadier, conduce bri

gada a IV-aa colectivei. 11 gă
sesc la o consfătuire cu șefii 
de echipe, privind repartiza
rea atelajelor în cadrul brigăzii. 
După ce discuțiile se isprăvesc, 
îmi povestește viața sa.

Intre anii cutare și cutare 
— școala. Apoi armata. Căsă
toria. Pe urmă Olteanu Ale
xandru lucrează ca pontator 
la S.M.T. Ciulnița. Munca a- 
ceasta nu-l atrage. îi place 
„munca directă". In 1955 se 
întoarce în sat și „se trece în 
gospodărie". în 1957 devine 
șef de echipă. Anui 1959 îl 
găsește ca brigadier de cimp; 
în toamna lui ’59 urmează o 
școală de brigadieri la Călă
rași. Întors în gospodărie, ia 
în primire brigada a patra, o 
brigadă codașă. In scurt timp, 
ea devine fruntașă. Asta în
seamnă : 2040 kilograme grîu 
la hectar față de 1901 cit era 
înainte; 3.000 kilograme ovăz 
la ha; secerișul terminat în 
timpul cel mai scurt, primul 
loc la însămînțările de toam
nă ; griul răsărit aproape sută 
la sută; nici un petec de pă- 
mînt n-a rămas neogorît.

Și enumerarea poate conti
nua.

— Greutăți ? — întreb eu.
— Greutăți n-am avut, vine 

prompt răspunsul.
— Totuși...
Fața lui frumoasă, prelun

gă, ușor trandafirie din prici
na gerului, cu linii puține și 
severe, se tulbură întrucîtva, 
însă răspunsul vine identic.

— Nu, n-am avut.
— Bine, da’ atunci cînd cu 

griul culcat ? — îi vine în aju
tor unul din șefii de echipă.

— A, da — acceptă el în 
treacăt. O dată, acum cîțiva 
ani, lucram pe o mașină și 
trebuia să secerăm griul noap
tea. Seara plouase și griul era 
culcat. Eu, cu secerătoarea, 
dacă griul era doborît, n-am 
putut prinde toate spicele. A 
doua zi, cînd s-a „constatat", 
am fost în 
fn mtined, 
lămurit.

Trecuse 
ușor peste 
{ele șefilor de echipă erau în

vrnuit de nepăsare 
Pină la urmă s-a

însă suspect 
acest incident.

de 
Fe-

Pentru răspîndirea experienței 
fruntașilar

In scopul răspindirii expe
rienței acumulate de tinerii 
fruntași din apicultura regiu
nii Oitenia, Comitetul regio
nal U.T.M. a organizat în ra
ioanele Craiova, Tg. Jiu, Turnu
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Fier vechi otelăriilor
Tinerii muncitori de Ia Ate

lierele C.F.R. „Ilie Pintilie" din 
Iași au colectat și trimis oțelă- 
riilor in primele două luni ale 
anului 10 vagoane de fier ve
chi. Organizațiile U.T.M. de 
la întreprinderea de reparații 
auto, întreprinderea regiona
lă de transport auto, Trustul 
regional de construcții și do 
la alte întreprinderi din loca
litate, au expediat centrelor 
siderurgice ale țării in aceeași 
perioadă de timp aproape 150 
tone de fier vechi.

Cercurile de artă plastică 
de pe lingă casele raionale de 
cultură, casele de cultură ale 
tineretului și din numeroase 
întreprinderi din Capitală au 
organizat, în cinstea alegeri
lor, expoziții ale artiștilor 
plastici amatori. Sînt expuse 
lucrări înfățișînd portrete de 
candidați, muncitori fruntași 
în producție, intelectuali, pre
cum și aspecte din realizările 
regimului nostru de democra
ție populară.

(Agerpres)

Condus de muzicianul bul
gar Constantin Iliev, viitorul 
concert al Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ cuprinde 
„Divertismentul pentru or
chestră, de Vasil Kazangiev, 
Concertul pentru violoncel de 
Dvorak, și suita „Tablouri 
dintr-o expoziție" de Musorg- 
ski-Ravel.

După ce în avancronicile 
trecute am vorbit despre lite
ratura concertistică pentru 
vioară și pentru pian, de data 
aceasta ne vom opri la aceea 
dedicată instrumentului care 
apare ca solist în viitorul pro
gram.

în comparație cu pianul sau 
vioara, violoncelul are o lite
ratură concertistică mai res- 
trînsă. Dar lucrările dedicate 
acestui instrument de către 
compozitorul preclasic italian 
Luigi Boccherini, de compozi
torul clasic vienez Joseph 
Haydn, de compozitorul ro
mantic german Robert Schu
mann, de compozitorii fran
cezi Eduard Lalo și Camille 
Saint Saens, de compozitorul 
rus Piotr Ilici Ceaicovski, de 
Dvorak, clasicul muzicii națio
nale cehe, iar în vremea din 
urmă de către d’Albert, Geor
ge Enescu (Simfonia concer
tantă), Richard Strauss (poe
mul Don Quijotte), ori Șosta- 
covici, se întâlnesc deseori în 
programele concertelor simfo
nice rivalizînd cu cele pentru 

tristate. Intrigat de expresia 
obrazului lor, am aflat de la 
alții că acuzația de „nepăsare" 
îl duruse mult pe Olteanu. 
Că pină a se constata că totul 
fusese pricinuit de ploaia care 
culcase griul, umblase el în
suși mai plouat decît spicele 
din noaptea aceea. Faptul a- 
cesta nu i-l mai amintea ni
meni și nici el nu-l spunea ni
mănui. Eu îl aflasem datorită 
imprudenței unui proaspăt șef 
de echipă.

Apoi Olteanu Alexandru, 
care-i membru în comitetul 
raional U.T.M., îmi înfățișează 
acțiunile tineretului din sat, 
îmi vorbește despre felul cum 
au realizat ei, prin muncă vo
luntară, un parc în preajma 
gospodăriei, care se va numi 
„Parcul tineretului", despre 
faptul că au strîns 11.000 de 
kilograme de fier vechi și des
pre alte acțiuni rodnice.

Mai vorbim o vreme, și pe 
urmă Olteanu Alexandru îmi 
spune că trebuie să meargă 
prin sat pe la tinerii care îm
plinesc 18 ani și să pl^ce cu 
ei la o adunare festivă. Pornim 
împreună. Casele sînt mai 
toate noi, ridicate de oameni, 
după intrarea în colectivă. $i 
lingă fiecare casă, alături de 
parul clăii cu fin, se află pră
jina antenei de radio.

— Vezi, îmi spune Olteanu, 
cu o bucurie proaspătă, par
că acum descoperită, cînd tre
buia să mi-o comunice mie, — 
oamenii, după ce au intrat în 
colectivă, și-au mai adus 
aminte și de ei. Și-au făcut 
case, au radio ...In sat avem 
peste 300 de biciclete și ara
gazuri. D-asta i-am spus lui 
nea Marin, președintele, să 
dea un conductor numai ca să 
transporte buteliile.

Treptat, treptat se adună 
mulți tineri care împlinesc 18 
ani. Ajungem aproape de mar
ginea satului, la șoseaua as
faltată care duce spre Lehliu. 
Începe să se însereze. Oltea
nu se oprește.

— Aici, spune Olteanu indi- 
cînd cu mîna o clădire arătoa
să, e căminul cultural L-am 
făcut numai prin munca vo
luntară a utemiștilor.

Gestul vocea lui bărbătea
scă aveau în ele ceva matur 
și grav, de om cu răspunderi 
înalte.

NICOLAE VELEA

Severin, Băilești, Balș, și Vîn- 
ju Mare, consfătuiri cu tinerii 
tractoriști, crescători de ani
male. responsabili ai brigăzi
lor din G.A.C. Cu acest prilej 
tinerii fruntași au vorbit pe 
larg despre metodele lor de 
muncă și rezultatele obținute.

N-c venit încă primăvara. Totuși, in aceste răsadnițe moderne ale Institutului de Cercetări 
Hortiviticole din Capitală, salata plantată in solul încălzit cu aburi se va dezvolta cum nu se 

poate mai bine. Foto : AGERPRES

neezte
vioară sau pian, instrumentele 
care apar ca soliste mai frec
vent.

Dacă în orchestră violonce
lul deține suportul armonic al 
sonorităților — de cele mai 
multe ori împreună cu con
trabasul, apărînd ca protago
nist, impresionează prin tonul 
său vibrant, amplu, generos. 
El poate fi majestuos dar și 
dramatic atunci cînd cîntă 
mai ales pe coarda gravă, 
tandru și visător „ca un tenor 
îndrăgostit" — cum spune 
Britten în lucrarea sa intitu
lată „Lecția de orchestră" — 
cînd evoluează pe cele mijlo
cii, limpede dar pregnant a- 
tunci cînd sunetele sale urcă 
pe coarda acută.

Silueta violoncelului e cu
noscută de oricine. Ea o re
produce în mare pe aceea a 
viorii, „primadona" orchestrei. 
Cu toate acestea trebuie pre
cizat că violoncelul nu e un 
urmaș al ei ci un copil al 
așa-numitultii violone. un in
strument mare, de bas, un 
contrabas. Numele violoncelu
lui este un diminutiv derivînd 
de la acel violone și însem- 
nînd un bas mai mic. Viola, 
violone, violoncello, sînt in
strumente cu coarde și arcuș 
de diferite dimensiuni, cu di
ferite calități expresive, ale 
căror denumiri ne fac să bă
nuim și patria lor. Cine nu 
știe că Italia a fost țara lor

Lecție de muzică ta clubul C.F.R. „Gr . ;a îcs«- a - Ccs xc-c

După campionatele de tenis de maia ale R. P. R.

0 paletă a viitorului
Dintre jucătorii care au evo

luat în sala Floreasca, cu oca
zia Campionatelor Internațio
nale de tenis de masă ale 
R.P.R., Adalbert Rethi — com
ponent al lotului nostru repre
zentativ de tineret — a atras 
cel mai mult privirile. Tînărul 
Rethi a fost revelația campio
natelor. Calm în timpul jocu
rilor, sigur pe acțiuni, aproape 
în toate meciurile, el a ridicat 
tribunele în picioare-

La simplu bărbați, Rethi se 
prezentase cu șanse minime de 
cîștig în fața lui Sido, fost 
multiplu campion mondial, în 
prezent vicecampionul lumii. 
Cu reverele sale necruțătoare, 
în turul IV, duminică, Sido își 
asigurase de ia început condu
cerea meciului. Diferența cu 
care ciștigase primu) set: 
21—13 nu prezicea nimic bun 
pentru Rethi. în sală, liniște 
totală. Spectatorii erau mih- 
niți- Dar iată ! prinzind parcă 
aripi, în setul al doilea, Rethi 
atacă mereu. Sufocat, Sido — 
un jucător masiv — nu rezis
tă. în aplauzele miilor de spec
tatori Rethi cîștigă al doilea 
set- Cu toții am crezut că « o 
întimplare. Dovedind un înalt 
patriotism, o înaltă voință de 
luptă, o puternică concentrare 
în timpul jocului. Rethi smul
ge o victorie nesperată in fala 
lui Sido. cîștigind și ultimele 
două seturi. O victorie a tine
rei noastre generații de tenis 
de masă ! Și, 3—1 în fața Iui 
Sido — este o performanță. în
vingătorul celor mai buni te- 
nismeni de masă japonezi (Ta
naka, Narita, Tsunoda. Hoshi- 
nă), campionul absolut, la

pe ut tu.
de obîrșie, că pe pămîntul ei 
au trăit vestiții lutieri (con
structori de instrumente de 
felul acestora) Stradivarius, 
Guarnerius, Amati, care acum 
aproape trei veacuri au creat 
exemplare cu adevărat minu
nate, astăzi foarte scumpe și 
prețuite de concertiști. Lem
nul dar mai ales lacurile (în 
privința „secretului" jor au a- 
părut numeroase și întinse 
studii) ca și celelalte materia
le ce serveau la făurirea in
strumentelor erau alese, con-

AVANCRONICĂ 
MUZICALA

servate și preparate cu o is
cusință demnă de invidia tu
turor lutierilor care au trăit 
după epoca de aur a construc
ției instrumentelor cu coarde.

Dispunînd de unelte muzi
cale de cea mai bună calitate, 
instrumentiștii au fost stimu
lați să-și dezvolte necontenit 
tehnica de execuție nu numai 
in sensul agilității prodigioase, 
ci virtuozitatea în înțelesul 
integru și ales al noțiunii, a- 
dică putința de a reda prin- 
tr-o intensă gamă de mijloace 
— de la pasagiile repezi, scli- 

simplu, în anul 1953, cedase in 
fața tânărului Rent

Entuziasmați de jocul variat 
al lui Rethi, de dirzenia cu 
care iși disputa in fiecare med 
șansele, ne-am adresat unor 
specialiști prezent: in sală, 
despre perspectivele —nărului 
nostru reprezer.’.ant-

Printre ..picături" i am so
licitat lui JOSEF VANDUREK, 
președintele Un: uniunii Euro
pene de Tenis de Masă, păre
rea asupra sportivului romin. 
Nu cu puțina satisfacție el a 
declarat : „Este na toarte 
mare talent «i in toate meciu
rile a jucat bine, adioniad cu 
multă luciditate. Se vede in 
pregătirea sa o mască susți
nută din partea aa.rcr.cruloi 
Panelh. Pregătindn-se mai te
meinic. avind mai malt coa- 
tact internațional, va putea 
căpăta experiență in eempeti- 
ții, va deveni in scurtă vreme 
o mare paletă".

N-am mai insistat Si Mțn 
altor probleme in legături cu 
Rethi. deoarece la masa a doua 
începuse întâlnirea d ntre dub
lul romlnesc A. Retm-R. Ne- 
gulescu $i dubiul cehoslovac 
Stanek-Polakcvie. întâlnirea a 
fost de o înaltă factură tehni
că. a oferit tuturor celor pre 
zenp. duminică, la Floreasca 
un soeetacoi cum rar se poate 
vedea. Coecuș: cu 2-0. dublul 
rctrunesc. pic cu pic. a smuls 
victoria in fața mobilului și 
„înverșunatului" cuplu ceho
slovac. Stanek, cu ușurința lui 
în apărare și in atac, Po’ako- 
vic cu necruțătoarele sale re
vere și stopuri, n-au rezistat, 
înțelegîndu se perfect, Rethi 

ui&L&u
pitoare, pînă la calmul canti
lenei meditînde — o întinsă 
gamă de emoții, sentimente și 
gînduri. „Baza materială" a 
progresului în acest domeniu 
fiind asigurată, au apărut so
liștii concertiști, o întreagă va
rietate de forme solistice : de 
la arhaicele variațiuni pe o 
singură temă și concertele ru
dimentare de acum două 
veacuri, pînă la lucrările con
certante cele mai valoroase 
ale vremurilor noastre pro
funde în conținutul emoțional, 
și foarte variate ca forme de 
expresie.

între prima compoziție care 
atribuia rol solistic violonce
lului —' aceasta către sfîrșitul 
veacului al XVII-lea — și ca
podoperele repertoriului con- 
certistic al instrumentului pe 
care le-am menționat la în
ceput — se întinde domeniul 
unor căutări creatoare fertile 
ilustpat și de nume celebre 
de virtuoși și pedagogi ca 
Bernard Romberg (care, după 
cum menționa Gheorghe 
Asaki cum „intr-un con
cert dat la Iași a im
provizat pe un cîntec mol
dovenesc „Mititica"), Carol 
Davîdoff iar în vremurile mai 
apropiate nouă Emanuel FIu- 
erman, Igor Piatigorski, dar 
mai ales ilustrul contemporan 
Pablo Casals vestit în lumea 
întreagă.

Inaugurată în a doua jumă-
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Acest talent 
neîmpliniți) și 

în condițiile vieții 
noi. în condiții de

cerut și părerea se 
generai al federației, tov. SE
VE» DĂNEȚ. Iată ce ne-a 
spus : „Dintre jucătorii romini. 
cel care a dovedit dorința cea 
mai arzătoare de a se afirma 
în aceste campionate interna
ționale a fost tînărul Rethi. In 
întâlnirile susținute cu Vigha- 
novski, Sido, Pigniczki, a de
monstrat o putere deosebită 
de luptă, calm, varietate de 
lovituri și o concepție de 
practicare a jocului modern. 
Este un tinăr talentat, de per
spectivă. Modest cum este, e- 
xemplu personal in viața de 
toate zilele și in cea sportivă, 
muncind și mai mult, va ajun
ge in curind la performanțe 
europene superioare".

Da, A. Rethi este un 
talent!
16 ani 
format 
noastre 
practicare a sportului tot mai 
bune create de regimul nostru 
democrat-popular.

Utemistul Adalbert Rethi 
este prețuit și apreciat de ute- 
miști de profesori, de colegii 
lui de școală. Este prețuit pen
tru modestia care-1 caracteri
zează, pentru sîrguința cu care 
învață, pentru respectul ce îl 
poartă profesorilor. Tînărul 
A. Rethi, cu talentul său na
tiv și cu aceste calități forma
te în școală, în viață, va putea 
în viitor să obțină noi și în
semnate succese internaționa
le, pentru că talentul și mo
destia le împletește armonios. 
Pentru că este un sportiv de 
tip nou-..

V. GRĂDINARU

eet
tate a veacului trecut de com
pozitorul și profesorul Con
stantin Dimitrescu și dezvolta
tă de elevul său Dimitrie Di- 
nicu, școala violoncelistică ro- 
mînească se poate mîndri as
tăzi cu o pleiadă de instru
mentiști înzestrați care se 
bucură de minunatele condiții 
oferite de puterea populară 
artelor.

Scris, ca și binecunoscuta 
Simfonie a V-a („Din lumea 
nouă") pe timpul cînd Dvorak 
— marele compozitor ceh din 
veacul trecut, a funcționat 
ca profesor în America, Con
certul pentru violoncel și or
chestră se caracterizează prin- 
tr-o bogăție melodică, printr-o 
vigoare impresionantă. Ele o- 
glindesc simțămintele unei 
inimi calde, fremătind de via
tă, fremătînd de dor pentru 
pămîntul drag al patriei, pe 
care remarcabilul compozitor 
ceh avea să se întoarcă în cu- 
rînd-

în Vladimir Orlov, solistul 
viitorului concert al filarmo
nicii — lucrarea aceasta își 
află un interpret foarte apre
ciat. El impresionează adine 
prin sinceritatea trăirii, prin 
tonul- mlădios și cald cu care 
relevă mai ales acele minuna
te fraze muzicale ce se fae 
ecoul cîntecelor populare 
slave la care creația lui Dvo
rak s-a adăpat adesea.

EUGEN PRICOPE

înnoiri, 
oriunde îți îndrepți 

privirea
(Urmare din pag. l-a) 

turale: cinematografele „30 
Decembrie" și „Drumul Serii", 
casa de cultură raională cu o 
sală de spectacole cu 350 de 
locuri, o bibliotecă cu 3000 de 
volume și altele.

— Ori unde iți îndrepți pri
mirea — arată muncitorul Tu
dor Aurel de la întreprinderea 
„Prototip" — întâlnești măre
țele și minunatele realizări în
făptuite prin grija partidului 
și guvernului in anii puterii 
populare. De aceea noi mun
citorii din întreprinderea 
„Prototip- ca de altfel între
gul nostru popor, întimpinăm 
alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională și 
sfatu-ile populare cu noi suc
cese muncă și sîntem hotâ-

Reducerea rebuturilor 
depinde de noi

(Urmare ăia pag. l-a)
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Consfălu rea Comis ei a Xi-a 
peitru transporturi auto și drumuri, 
in cadoul Organizatei de colaborare 

în dome'iiul transporturilor 
dintre țările soc alisie

între 21 februarie $1 1 mar
tie a avu: loc la Ministerul 
Transporturilor $i Telecomu
nicațiilor consfătuirea Comi
siei a Xl-a pentru transpor-

Cu prilejul celei de a V-a aniversări
a Armatei populare naționale 

a R. D. Germane
Miercuri seara atașatul mili

tar al R. D. Germane la 
București, locotenent colonel 
Heinz Huhn, a oferit în saloa
nele Ambasadei un cockteil 
cu prilejul celei de-a V-a ani
versări a Armatei populare 

I naționale a R. D. Germane. 
i Au luat parte reprezentanți 
i ai Ministerului Forțelor Ar

mate, ai Ministerului Afaceri

tuburi din azbociment pentru transport: apă, canalizare, 
produse petrolifere, industrii alimentare, ape acide și ga
zoase, pentru presiuni de regim : 5 atm, 8 atm, 10 atm. 

Dimensiunile 80—300 mm diametrul.

rîți să acordam votul nostru 
candidaților F.D.P.

Mulți alți alegători care au 
mai luat cuvîntul au vorbit 
despre grija permanentă a 
partidului pentru ca viața oa
menilor muncii să devină din 
ce in ce mai bună.

în încheiere a luat cuvîntul 
tovarășul Constantin Ion, care 
a vorbit despre mărețele rea
lizări înfăptuite în anii regi
mului democrat-popular de că
tre poporul nostru, sub condu, 
cerea partidului, precum și 
despre sarcinile importante de 
viitor.

Prin aplauze și ovații puter
nice alegătorii prezenți la a- 
ceastă adunare și-au manifes
tat dragostea față de partid și 
guvern și hotărirea lor de a 
vota la 5 martie candidați! 
Frontului Democrației Popu
lare.

prindi obiective precise, ter- 
■tene fi răspunderi concrete. 
Organizației U.T.M. din sec
ția noastră îi revin in acest 
sens răspunderi mari. Noi 
considerăm d direcția princi
pali spre care trebuie să-fi 
îndrepta atenția organizația 
V.TJl. este mobilizarea tu
turor tinerilor la ridicarea ca- 
lifieirii profesionale, la insu- 
firea metodelor înaintate de 
munci.

Consfătairea a dezbătut 
probleme și a stabilit măsuri 
în legătură cu îmbunătățirea 
transporturilor auto, cu dez
voltarea rețelei de drumuri, 
precum și cu intensificarea co- 
labtrărt- tehnico-științifice a 
țârilor socialiste. în acest do
meniu.

Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de 
colaborare și înțelegere reci- 
proci

(Agerpres)

lor Externe, generali și ofițeri 
"snpețfbrf- ai^Forțe'bpr noastre 
Armate.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București, atașați militari 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

Cockteilul s-a desfășurat In
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)
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Guvernul legal congolez 
asigură menținerea păcii

pe teritoriul controlat de el

Consfătuirea 
fruntașilor 

din agricultura 
Uralului

STANLEYVILLE 1 (Ager
pres). — Referindu-se la zvo
nurile lansate de cercurile im
perialiste în legătură cu pre
tinsele „represalii” care ar fi 
fost dezlănțuite de guvernul 
legal de la Stanleyville după 
asasinarea lui Lumumba, pur
tătorul de cuvînt al guvernu
lui Gizenga, Valentin Luba- 
ma, a declarat unui corespon
dent al agenției Ceteka că nici 
un deținut politic nu a fost e- 
xecutat. Toți deținuții politici, 
inclusiv ministrul Songolo și 
șeful securității lui Mobutu, 
Pongo, sînt în viață. Imperia
liștii caută să convingă opinia 
publică că guvernul Gizenga 
ar folosi aceleași metode gang- 
sterești ca și Chombe. Mobu
tu, Kalonji și Kasavubu-

Zvonurile lansate de propa
ganda imperialistă referitoare 
la „masacrarea” albilor consti
tuie de asemenea o minciună. 
Gustave Duran, șeful servicii
lor civile ale O-N.U. pentru 
provincia orientală, a declarat 
corespondentului agenției Ce
teka că guvernul Gizenga, în
tr-o situație extrem de difi
cilă, a acționat corect și a a- 
sigurat menținerea păcii pe te
ritoriul controlat de el.

V. Lubama a dezmințit ști
rea lansată de radio Bruxelles 
că fostul șef al guvernului pro
vincial din Kivu, Miruho, ar 
fi fost ucis. Miruho împreună 
cu alți miniștri din 
8 parașutiști belgieni, 
pătruns pe teritoriul 
ciei Kivu. venind din
Urundi. se află în închisoarea 
Osia din Stanleyville-

yr
PARIS 1 (Agerpres). 

Ziarul „Le Monde" din—e— 
în memoria

Iui P. Lumumba
KIEV 1 (Agerpres). — TASS 

transmite : Compozitorul u- 
crainean Konstantin Dankie- 
vici scrie un poem simfonic 
închinat memoriei lui Patrice 
Lumumba.

Am fost zguduit de asasi
narea mișelească a înflăcăra- 
tului patriot al Africii, a de
clarat compozitorul unui co
respondent TASS. Poemul pe 
care îl scriu va avea un final 
triumfal, deoarece sînt sigur 
de victoria finală a poporului 
congolez asupra colonialiștilor.

februarie publică o amplă co
respondență a trimisului său 
special în Congo, Eric Rou
leau, care printre altele arată 
că „situația de la Leopold
ville trebuie să îngrijoreze gu
vernul Ileo“. Ziarul adaugă 
că succesele obținute de for
țele guvernului de la Stan
leyville încurajează pe parti
zanii lui Lumumba din Leo
poldville. La 26 februarie la 
Leopoldville au fost distribui
te mari portrete în culori ale 
fostului prim-ministru Patrice 
Lumumba. Portretele lui Lu
mumba au fost difuzate „sub 
privirile îngăduitoare ale po
lițiștilor care se pare că în 
majoritatea lor sînt în favoa-

rea guvernului de la Stanley
ville".

„Le 
litatea 
jurul 
(față de Mobutu — n.r.) 
este în afara oricăror bănu
ieli". Ziarul relatează că din 
surse oficiale s-a aflat că la 
26 februarie o parte a solda- 
ților din garnizoana Kokolo 
(fost Leopold II) s-a pronun
țat în favoarea partizanilor 
lui Patrice Lumumba. „La 
Lisala, soldați} lui Mobutu au 
provocat la 25 februarie pen
tru a doua oară în 48 de ore 
veritabile scene de revoltă, 
lovindu-și ofițerii", arată 
respondentul ziarului 
Monde".

Monde" scrie că ,Jea- 
trupelor staționate Jn 
orașului Leopoldville 

nu

Tulburări în
mobutiste

rîndul trupelor

SVERDLOVSK 1 (Agerpres), s 
TASS transmite :

La 1 martie la Sverdlovsk și-a 
început lucrările Consfătuirea 
fruntașilor din agricultura Ura
lului. La consfătuire participă 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C. C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Consfătuirea a fost deschisă 
de Ghennadi Voronov, vicepre
ședinte 
P.C.U.S. 
discută 
vederea
ducției agricole în regiunile și 
republicile autonome din Ural.

Primul a luat cuvintul Andrei 
Kirilenko, secretar al Comitetu
lui regional Sverdlovsk al 
P.C.U.S.

al Biroului C. C. al 
pentru R.S.F.S.R. Se 

problema măsurilor în 
sporirii continue a pro-

co- 
„Le

--------•

La Moscova

Kivu și 
care au 
pro vin - 
Ruanda
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LEOPOLDVILLE 1 (Ager
pres). — Agenția France Presta 
anunță că la Leopoldville sosesc 
știrile cele mai contradictorii 
despre deplasările trupelor gu
vernului Gizenga in provincia 
Kasai și in provincia Ecuato
rială.

După cum anunță coresponden
tul din Leopoldville al agenției 
Associated Press, detașamentul 
trupelor guvernului Gizenga a 
părăsit orașul Luluabourg — 
principalul oraș al provinciei Ka
sai — și s-a retras în „direcția 
nord".

Din știrea corespondentului re
zultă că retragerea trupelor gu
vernului legal este consecința a- 
mestecului direct al trupelor 
O.N.U. in favoarea adepților lui 
Mobutu. Corespondentul scrie că 
trupele guvernului legal s-au 
retras după ce comandamentul 
trupelor O.N.U. a cerut ca ele să

a Sesiunii

Lu„părăsească aeroportul din 
luabourg”.

Din telegramele transmise de 
agenția Reuter rezultă că în pro
vincia Ecuatorială au izbucnit 
tulburări în rîndurile trupelor 
mobutiste trimise acolo în vede
rea unei ofensive împotriva pro
vinciei Orientale — reazvmul gu
vernului legal al lui Antoine Gi
zenga. Agenția Reuter anunță că 
„răscoale ale soldaților“ s-au 
produs în orașul Gemena, unde 
în prezent se află Mobutu.

Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. anunță că o companie a 
trupelor mobutiste s-a predat 
trupelor guvernului Gizenga care 
se află la est de orașul Boende. 
O altă companie de soldați mo- 
butiști împreună cu un detașa
ment de jandarmi a părăsit Ko- 
quilhatville, orașul principal al 
provinciei Ecuatoriale, scandînd 
numele lui Lumumba.

Un profesor american
cere ca :

S. U. A. să înceteze 
discriminarea 
în comerțul 

cu țările socialiste

Semnarea unui plan 
de colaborare

MOSCOVA
La Moscova a
de colaborare
tre Asociația
Legăturile de
nea
Uniunea Asociațiilor Sovietice 
Prietenie și legături culturale 
țările străine și Asociația 
Prietenie Sovieto-Romînă.

Planul prevede lărgirea și 
mai departe a colaborării dintre

1 (Agerpres). — 
fost semnat planul 
pe anul 1961 din- 

Romînă pentru 
Prietenie eu Uniu- 

Sovietică, A.R.L.U.S. Și 
de 
cu 
de

pe

romîno-sovi etică
cele două asociații în diferite do
menii de activitate.

Planul a fost semnat de pre
ședintele 
de Prietenie Sovieto-Romîne, mi
nistrul învățămîntului R.S.F.S.R.. 
E. I. Afanasenko și șeful dele
gației romîne. Octav 
membru al Biroului 
Central A.R.L.U.S., vicepreședin
te al Institutului Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străină
tatea.

Lc 17 februarie a.c. au avut 
loc în Japonia demonstrațiile 
celor 10.000 de feroviari pen
tru imbunătățirea nivelului lor 
de viață. In fotografie Un 
aspect al demonstrației fero
viarilor din gafa Naoya din 

Tokio.

conducerii Asociației Foto : JAPAN PRESS-TOKIO

Majoritate^ 
populației africane 

împiedicată să voteze
NAIROBI 1 (Agerpres). — 

Alegerile din Kenya, orga-:- 
zate de autoritățile colonialis
te engleze pentru a da aparen
ța unei mai mari libertăți, au 
scos în evidență, în ciuda 
restricțiilor impuse,, sprijinul 
puternic acordat de populație 
partidelor africane. Partidul 
K.A.N.U. (Uniunea Națională 
Africană din Kenya) a obținut 
16 locuri în Adunarea Legis
lativă, Partidul K.A.D.U. (U- 
niunea Democratică Africană 
din Kenya) — 8, iar indepen
denții — 4.

Deși nu s-au anunțat rezul
tatele definitive, repartiția 
locurilor în Adunarea Legis
lativă nu mai este susceptibi
lă de modificări importante. 
Succesul obținut de partidele 
africane este cu atît mai sem
nificativ, cu cit autoritățile 
colonialiste au împiedicat ma
joritatea covîrșitoare a popu
lației africane să participe la 
ele ; cei ce nu știu să scrie și 
să citească, cei ce nu ocupă o 
funcție publică sau au un ve
nit anual mai mic de 75 lire 
sterline n-au avut drept de 
vot. Este limpede că numai o 
infimă parte a africanilor a 
putut să-și exprime părerea, 
iar aceștia au respins pe co
lonialiști.

Adunarea Legislativă ur
mează să se întrunească la 26 
aprilie.

Livezeanu. 
Consiliului

NEW YORK 1 (Agerpres). - 
La 1 martie secretariatul 
O.N.U. a anunțat că a doua 
parte a sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U., care începe 
la 1 martie, va ține probabil 
șase sau șapte săptămîni. Co
municatul precizează că din

cele 90 de chestiuni înscrise 
inițial pe ordinea de zi a se
siunii, 31 mai urmează să fie 
dezbătute. In afară de acestea 
au fost prezentate cereri în 
vederea examinării altor șapte 
chestiuni.

NEW YORK 1 (Agerpres). 
— Harold Berman, profesor de 
drept la Universitatea Har- 
ward, a trimis ziarului „Chris
tian Science Monitor" o scri
soare în care arată că Statele 
Unite ale Americii trebuie să 
înceteze discriminarea în co
merțul cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte țări socialiste.

„Anularea tarifelor discri
minatorii la importul din U- 
niunea Sovietică și din alte 
țări comuniste ne-ar da posi
bilitatea să importăm mărfuri 
utile pentru noi“, scrie prof. 
Berman.

El subliniază de asemenea 
că extinderea comerțului ar 
contribui la îmbunătățirea si
tuației internaționale. „Extin
derea comerțului nostru cu ță
rile comuniste, scrie el, ar con., 
solida contactele între patro
nii americani și persoanele o- 
ficiale din țările comuniste 
care se ocupă de problemele 
economiei".

Semnarea planului pentru aplicarea 
unui acord de colaborare

dintre R. P. Romînă și R. D. Germană
BERLIN 1

28 februarie 
la Berlin semnarea Planului 
pentru aplicarea pe 1961-1962 
a Acordului de colaborare 
culturală și științifică dintre 
Republica Populară Romînă 
și Republica Democrată Ger
mană.

Din partea romînă Planul a 
fost semnat de Ștefan Cleja, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne la Berlin, iar din

(Agerpres). — La 
1961 a avut loc

partea Republicii Democrate 
Germane de Johannes Koenig, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe al Republicii 
Democrate Germane.

Planul prevede o lărgire a 
schimburilor în domeniile 
științei, învățămîntului, cultu
rii și artei. De asemenea, 
ambele părți vor face schimb 
de soliști, formații artistice și 
oameni de teatru.

Sărbătorirea a 40 de ani 
de la întemeierea P.P.R. Mongol

Declarația lui Suvanna Fumma

Un ziar londonez demască
pe organizatorii belgieni ai legiunii

ULAN-BATOR 1 (Agerpres). 
>- TASS transmite: La Tea
trul muzical și de dramă din 
Ulan-Bator a avut loc o adu
nare festivă a reprezentanților 
organizațiilor de partid, de 
stat și obștești, consacrată 
sărbătoririi a 40 de ani de la 
întemeierea Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol. A- 
dunarea a fost deschisă de 
J. Țedenbal, prim-secre^ar al

C.C. al P.P.R.M., care a rostit 
o cuvântare introductivă.

Raportul „40 de ani sub con
ducerea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol" a fost 
prezentat de L. Țend, membru 
al Biroului Politic, al doilea 
secretar ai C.C. al P.P.R.M.

In adunare au fost citite 
mesajele de salut Primite din 
partea partidelor comuniste si 
muncitorești frățești.

de mercenari a lui Chombe
Pentru a-și salva pozițiile 

atît de șubrede, marioneta co
lonialiștilor Chombe a hotărît 
să recurgă la serviciile merce
narilor străini. Coresponden
tul din Elisabethville al agen
ției „Associated Press” relata 
recent că Chombe „recrutează 
soldați din toate părțile lu
mii". Acestor mercenari „li se 
adaugă in fiecare zi noi sol-

doresc să se angazeje volun
tari în legiunea străină din 
Katanga au fost îndrumați de 
ambasada belgiană din Londra 
la o adresă din Bruxelles. 
După întrevederea avută în 
biroul atașatului militar bel
gian de la Eaton-suuare. a- 
cești englezi s-au alăturat con
voiului spre Elisabethville, 
trecind prin Bruxelles.

declarat în fața biroului de 
recrutare că a terminat un 
curs de parașutism și că are 
la activul său nouă lansări cu 
parașuta. El avea o fițuică 
scrisă la mașină, primită de la 
secretarul maiorului de Grelle 
și pe care era înscrisă adresa: 
„Știr. Montoyer nr. 28 Bruxel
les”. Williams, s-a prezentat 
la Bruxelles, la adresa respec-

DAILY HERALD
Ji In a Brussels street, the
V headquarters address

THE SECRET ARMY
Herald
Exclusive

I TALK TO THE MAJOR IN 4 LONDON EMBASSY

Britons join
Katanga’s
recruits

Murder 
in the 
Congo

In ziarul „Daily Herald” se poate citi : „Cartierul 
cenarilor lui Chombe) se află i.._ _ ----- —

general al armatei secrete (legiunea mer- 
intr-o stradă din Bruxelles. Englezii se alătură recruților pentru 

Katanga”.

dați aventurieri. Atrași de 
soldele mari, ei vin din Sta
tele Unite, Anglia, Franța, 
Germania occidentală, Africa 
de sud, Rhodezia și Belgia". 
Chombe a alcătuit astfel fai
moasa „legiune străină”, o 
adunătură de fcști mili
tari, foști hitleriști, gang
steri, asasini de profesie, 
în sfirșit toată pleava pe care 
vîntul promisiunilor de cîști- 
guri mari a mînat-o spre bi
rourile de recrutare din Bru
xelles și din alte capitale occi
dentale.

Colonialiștii belgieni au ne
gat cu insolență orice amestec 
al lor în problema recrutării 
de mercenari pentru „legiunea 
străină” a lui Chombe. Fapte
le nu pot fi însă ocolite- Presa 
occidentală a relatat în mai 
multe rînduri despre existența 
unor birouri de recrutare la 
Bruxelles și în alte capitale 
occidentale, despre modul în 
care colonialiștii belgieni pa
tronează recrutarea de merce
nari pentru Chombe, despre 
rolul ambasadelor belgiene în 
această direcție.

Ziarul londonez „Daily He
rald” a publicat în numărul 
său din 21 februarie, pe pri
ma pagină, materiale care 
dezvăluie acțiunile colonialiști
lor belgieni în scopul recru
tării de mercenari englezi. în 
articolul intitulat „Englezi se 
alătură recruților pentru Ka
tanga", apărut sub semnătura 
lui Brian Woosey, se spune :

„Foști ofițeri britanici care

belgian a negatGuvernul _ _
mereu că ar avea cunoștință 
de formarea unei armate ka- 
tangheze. La 26 ianuarie, mi
nistrul de externe belgian a 
promis o anchetă oficială și a 
declarat că chiar pentru bel
gieni este ilegal să se anga
jeze voluntari.

Dar după cercetări făcute la 
Londra și Bruxelles, m-am în
credințat că belgienii au apro
bat in secret înrolarea milita
rilor, in timp ce au dezminți
t-o în mod public. Foști ofi
țeri ai aviației și armatei te
restre care s-au oferit să ple
ce voluntar, au fost duși la 
maiorul Georges Cuissart de 
Grelle. care ocupă de peste 12 
ani postul de atașat militar 
nava! și aerian al Belgiei la 
Londra".

Autorul articolului din 
„Daily Herald" redă în con
tinuare cuvintele pe care i 
le-a spus maiorul de Grelle- 

„Cînd voluntarii pentru ar
mata din Katanga se prezintă 
aici, le dau o adresă din Bru
xelles. Această adresă ne-a 
fost dată de atașatul nostru 
colonial, un tip cam neexperi
mentat, in vîrstă de vreo 35 
de ani și care este acum 
consulul nostru la Lagoa. Nu 
dau niciodată voluntarilor ni
mic scris. Am fost foarte a- 
tent în această privință".

Articolul din „Daily Herald" 
prezintă apoi declarația unui 
căpitan de artilerie recrutat- 
de maiorul de Grelle. pe nu
me Trefor Williams. Acesta a

a-tivă, împreună cu un fost 
viator pe nume Donald Grif
fin. De aici, amîndoi au fost 
trimiși în strada Marie-de- 
Bourgogne nr. 30 unde se află 
sediul delegației Katangăi. 
Iată cum descrie „Daily He
rald” acest lucru :

„Intrarea clădirii era păzită 
de polițiști cu căști albe. înă
untru, o săgeată roșie arăta în 
sus pe scări, iar dedesubt se 
afla o inscripție în limba 
franceză: Adunarea pentru 
apărarea belgienilor in Con- 
go“-

La etaj, Williams și Griffin 
au fost întîmpinați de o tî- 
nără secretară brună- Ei au 
declarat că doresc să-1 vadă 
Pe domnul Gerrard, omul pe 
care Williams ii întilnise în
tr-o călătorie precedentă la 
Bruxelles. Tînăra le-a răspuns 
in englezește : „Marele șef se 
află la etajul trei".

Williams și Griffin au intrat 
intr-o cameră unde se aflau 
alți 12 voluntari. Cei doi au 
fost chemați să stea de vor
bă cu domnul Gerrard, cu 
care au avut o convorbire de 
vreo 20 de minute.

Mai tîrziu Williams mi-a de
clarat : „M au cercetat îndea
proape cu privire Ia cariera 
mea militară. Doreau să știe 
ce anume arme pot folosi și 
toate amănuntele privind an
trenamentul meu în domeniul 
artileriei și parașutismului. 
Ofițerii mi-au spus că voi ob
ține patru mii de lire sterline 
pe an, plus alocări. Contractul

va avea o durată de doi ani, 
dar nu îmi va fi prezentat 
spre semnare decît atunci cînd 
voi fi în avionul spre Katanga.

Dar Williams s-a răsgîndit 
în ce privește plecarea sa în 
Katanga. El a declarat: „NU 
MĂ MAI ÎMPAC CU GÎN- 
DUL SĂ FAC ACEST LUCRU 
DUPĂ CEEA CE I-AU FĂ
CUT LUI LUMUMBA. NU 
VREAU SĂ FIU AMESTE
CAT ÎN UCIDEREA CU SÎN- 
GE RECE A CUIVA".

într-un alt număr al ziaru
lui „Daily Herald” se publică 
un material în care se arată i 
„Declarația maiorului de Grel
le cu privire la activitățile 
sale Ia Londra a pus în mare 
încurcătură guvernul belgian 
care a negat totdeauna cu tă
rie că ar fi sprijinit înrolarea 
pentru armata președintelui 
Moise Chombe al Katangăi".

Dezvăluirile făcute de ziarul 
„Daily Herald” nu mai Iasă 
nicio îndoială asupra ameste
cului colonialiștilor belgieni 
în murdara întreprindere de
numită „legiunea străină" din 
Katanga. Ele dovedesc că a- 
ceștia sânt susținătorii hotă- 
rîți ai lui Chombe, sînt inspi
ratorii crimelor săvîrșite de a- 
ceastă marionetă în Katanga, 
sînt furnizorii de armament și 
de mercenari ai sinistrului a- 
sasin. Din păcate, înjghebarea 
acestei adunături de asasini se 
face cu complicitatea lui Dag 
Hammarskjoeld, sub privirile 
nepăsătoare ale comandamen
tului ON.U. în Congo.

I. D. GOIA

nferinta de presa 
a președintelui Kennedy

WASHINGTON 1 (Ager
pres). — La 1 martie la Was
hington a avut loc conferința 
de presă a președintelui 
S.U.A., Kennedy. In cursul 
conferinței de presă președin
telui i s-au pus numeroase 
întrebări în legătură cu pro
blemele dezarmării și relații
lor sovieto-americane. Răs- 
punzînd la aceste întrebări, 
Kennedy a declarat că, după 
părerea sa, primul pas în do
meniul dezarmării și îmbună
tățirii relațiilor sovieto-ameri
cane va fi reluarea la 21 mar
tie a tratativelor de la Geneva 
cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare. Kennedy a 
spus că speră în succesul a- 
cestor tratative.

în răspunsurile următoare, 
Kennedy a declarat că salută 
toate eforturile pentru stabi
lirea unei colaborări între oa- ' 
menii de știință sovietici și a- 
mericani, în special în dome
niul cuceririi Cosmosului. 
Kennedy a făcut cunoscut că 
în prezent S.U.A. și Uniunea 
Sovietică duc tratative cu. pri
vire la îmbunătățirea și lăr
girea programului schimbului 
sovieto-american în domeniul 
culturii, științei etc.

în același timp, însă, în con
ferința sa de presă Kennedy 
a făcut o serie de declarații 
cu privire la intenția S.U.A. 
de a-și întări și mări forțele

»st Mt ««M n<««

„Legiunea celor groaznici - acesta este numele pe care și-l 
dau ei înșiși „cruciații" din Ka tanga”. Sub acest titlu revista 
franceză „Paris Match" publică mai multe fotografii ale bande, 
lor de mercenari angajați de Chombe pentru reprimarea luptei 

poporului congolez.

cearmate în străinătate, ceea 
este în flagrantă contradicție 
cu declarațiile lui în proble
ma dezarmării și cu asigură
rile făcute cu privire la in
tenția de a îmbunătăți relații
le sovieto-americane.

în legătură cu recentele de
clarații ale unor economiști a- 
mericani, care afirmau că si
tuația economică din interio
rul țării ar înceta să se în
răutățească și că s-a întreză
rit tendința spre îmbunătăți
re, Kennedy a declarat că a 
face asemenea pronosticuri și 
concluzii este prea devreme. 
La noi continuă să existe 
multe și multe sute de mii de 
oameni, a spus președintele, a 
căror existență depinde întru- 
totul de ajutorul pentru șo
maj, iar cîteva milioane de 
americani nu pot să-și gă
sească de lucru.

HANOI 1 (Agerpres). — 
Postul de radio Vocea Laosu- 
lui a transmis la 28 februarie 
declarația făcută la 24 fe
bruarie de primul ministru al 
guvernului legal laoțian, prin
țul Suvanna Fumma, în legă
tură cu propunerea de a se 
trimite în Laos o comisie 
compusă din reprezentanți a 
trei țări și cu planul de a in
clude în unitățile rebele trei 
mii de soldați din 
ciankaișiste care au 
în Birmania.

în declarație se 
„După ce au suferit 
geri militare 
special în Valea 
și în provincia Xieng Kuang 
și în legătură cu izolarea lor 
politică crescindă, imperia
liștii americani și clica rebelă 
Fumi Nosavan-Boun Oum re
curg la planuri perfide în
dreptate împotriva guvernului 
legal care are de partea sa 
sprijinul întregului popor, a- 
runeînd țara într-un război 
periculos și transformînd-o 
într-o colonie a unor țări 
străine.

La 19 februarie 1961, ei l-au 
forțat pe rege să facă o de
clarație cerînd sprijin pentru 
o așa-zisă linie de pace și 
neutralitate și propunind for
marea unei comisii internațio
nale compusă din Cambodgia, 
Birmania șț Malaya, pentru 
a fi trimisă în Laos. Adevă
rul este că ei doreau să 
transforme așa-numitul „gu- 
vern“ al lui Boun-Oum în
tr-un guvern legal și să îm
piedice convocarea conferinței 
celor 14 țări, propusă de prin
țul Sianuk. Este cit se poate

bandele 
acționat

spune: 
înfrîn- 

succesive, în 
Ulcioarelor

de clar că această „soluție 
politică" a problemei iaoțiene 
are drept scop numai înșela
rea poporului laoțian și a o- 
piniei publice internaționale".

Suvanna Fumma condamnă 
cu hotărîre folosirea unor 
trupe din Vietnamul de sud, 
Tailanda, Filipine și ciankai
șiste pe diferite fronturi din 
Laos. Ele acționează în co
ordonare cu trupele rebele, 
incendiind case și masacrind 
în mod bestial populația lao- 
țiană.

Suvanna Fumma a chemat 
poporul laoțian 
rească 
pentru 
nurile 
nistru 
odată popoarele 
tuturor statelor 
pace să sprijine lupta dreaptă 
a poporului laoțian.

★

PNOM PENH 1 (Agerpres). 
— „Guvernul meu, a declarat 
prințul Suvanna Fumma la 
înapoierea sa în capitala 
Cambodgiei, controlează trei 
sferturi din teritoriul Laosu- 
lui: provinciile Fong Saly și 
Sam Neua, o mare parte din 
provinciile Xieng Kuang și 
Luang Prabang precum și o 
bună parte din sudul Laosu- 
lui, și anume regiunea Sara- 
vana. Moralul populației și al 
armatei este foarte ridicat".

„După ce am examinat si
tuația cu membrii guvernului 
și cu prințul Sufanuvong con
ducătorul partidului Neo Lao 
Haksat, privesc cu încredere 
viitorul", a declarat în conti
nuare șeful guvernului legal 
al Laosului.

să-și întă- 
vigilența și să fie gata 
a zădărnici toate pla- 
rebelilor. 
laoțian a

Primul mi- 
chemat tot- 

și guvernele 
iubitoare de

Forfele patriotice laofiene 
resping atacurile rebelilor

XIENG KUANG 1 
preș). — în ultimele zile 
regiunea punctului 
Phusung, au avut loc lupte în
verșunate. Rebelii depun efor
turi disperate pentru a cuceri 
acest punct de acces spre Va
lea Ulcioarelor.

După cum anunță postul de 
radio „Vocea Patet Lao“, re
belii, sprijiniți de tancuri, au
tomobile blindate și artilerie, 
au întreprins două atacuri 
spre Phusung însă au fost res
pinși de trupele guvernamen
tale, suferind mari pierderi.

PE SCURT
MOSCOVA. — Președintele 

Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, a 
adresat regelui Marocului, 
Hassan al II-lea, o telegramă 
în care îl felicită cu prilejul 
suirii sale pe tron.

Leonid Brejnev. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a adresat, de ase
menea, o telegramă lui Hassan 
al II-lea.

LONDRA. — La 1 martie, 
autoritățile municipale din o- 
rașui Edinburg din Scoția, au 
înminat o diplomă de onoare 
șl o recompensă bănească 
simbolică marinarului Vladi
mir Kravțov de pe nava so
vietică „Suhumi", care a sal
vat trei băieți englezi căzuți 
în apă în timpul unei riscante 
plimbări pe timp de furtună 
pe plute construite de ei.

..MOSCOVA, — In U.RS.S. a 
fost constituit Cor^itetul geo- 
fizic inter depărtai -ental so
vietic. Președinte al u.estui co
mitet a fost numit Vladimir 
Belousov, membru corespon
dent al Academiei de Științe 
a -U.R.S.S.

Comitetul este chemat să 
coordoneze munca 
de știință sovietici 
Internațional al 
Calm", care se va 
în anii 1964-1965.

oamenilor 
în „Anul 

Soarelui 
desfășura

ATENA. — Un grup de de- 
putați în parlamentul grec din 
partea Partidului EDA a adre. 
sat un. protest energic guver
nului împotriva noilor arestări 
operate de autorități in ulti
mele zile. După cum relatea
ză ziarul „Avghi", printre de-
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(Ager- 
în 

întărit

mocrații arestați se află acti
viști ai EDA, Kutsimanis, grav 
bolnav, Sotiropulos și alții.

KIEV. — Printr-un decret 
emis la 28 februarie, Prezidiul 
Sovietului Suprem al Ucrainei 
l-a numit pe Vladimir Șerbiț- 
ki, președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Ucrainene.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al R.S.S. Ucrainene l-a eliberat 
pe Nikifor Kalcenko din func
ția de președinte al Consiliului 
de Miniștri al Ucrainei.

VARȘOVIA. — La 28 fe
bruarie Ia Varșovia a avut loc 
Plenara Comitetului pe întrea
ga Polonie al Frontului uni
tății poporului, consacrată dis
cutării șț adoptării platformei 
electorale în vederea alegeri
lor pentru Seimul R. P. Polo
ne și pentru consiliile popu
lare, alegeri care vor avea loc 
la 16 aprilie.

Programul electoral al Fron
tului unității poporului a fost 
aprobat in unanimitate.

BUENOS AIRES. - Oficiul 
național de statistică din Ar
gentina a anunțat că in 1960 
comerțul exterior al Argenti
nei a înregistrat un deficit de 
111.007.000 dolari, datorită in 

-special balanței nefavorabile 
în schimburile cu Statele Uni
te.

LONDRA, — La 28 februarie 
Direcția pentru energie elec
trică din regiunea Londra a 
anunțat că, incepind cu 31 
martie, va intra în vigoare o 
nouă majorare a tarifelor pen
tru consumul de energie elec
trică.

STAS 3452 52.

La nord de Sala-Fukun, un 
detașament de rebeli a nime
rit într-un cîmp minat, pier- 
zînd 12 oameni.

în aceeași zi, trupele guver
namentale au întreprins un 
contraatac la sud de Sala- 
Fukun. Rebelii s-au retras pe 
pozițiile inițiale.

—•—
Peste 200.000 

de șomeri 
în Belgia

BRUXELLES 1 (Agerpres). 
— în „Buletinul Federației in
dustriilor belgiene" pe luna 
februarie se menționează că 
„economia Belgiei a intrat în 
anul 1961 în condiții proaste. 
Anul acesta riscă să fie — ca 
și anul 1960 de altfel — o pe
rioadă neplăcută pentru isto
ria economică a țării". La în
ceputul lunii februarie numă
rul șomerilor era de 204.000.

în anul 1960 extracția de 
cărbune a scăzut de la 22,75 
milioane tone la 22,46 milioa
ne tone, numărul salariaților 
scăzînd cu 17 la sută. Situația 
din domeniul extracției de 
cărbune — apreciază buleti
nul — va rămîne dificilă în 
anul 1961.

Delicventa juvenilă 
creșie continuu 

în S.U.A.
WASHINGTON 1 (Agerpres). 

— Agenția Asociated Press a- 
nunță că Edgar Hoover, direc
tor al Biroului Federal de In
vestigații al S.U.A., a dat publi
cității o declarație în care se a- 
rată că „în decursul anului 1960 
numărul crimelor și delictelor 
a înregistrat un nou record. El 
a depășit cu 12 la sută pe cel 
din anul 1959, considerat Ia ria
dul său ca un record".

Ceea ce este mai grav însă, a 
relevat Hoover, este faptul că 
„la fel ca și în trecut, delicven
ta juvenilă continuă să crească”. 
Astfel, în decursul anului 1960 
numărul tinerilor sub 18 ani 
arestați pentru diferite crime și 
delicte a înregistrat o creștere 
de 6 la sută, iar cel al adulților 
de 2 la sută.


