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Pe marginea unei consfătuiri din regiunea Banat

Problemele dezvoltării bazei legumicole a regiunii Banat și obți
nerii unor produse cit mai timpurii au constituit obiectul unor ample 
discuții în cadrul unei consfătuiri organizate recent la Arad din ini
țiativa comitetului regional de partid și sfatului popular regional. Cu 
acăst prilej au luat cuvîntul numeroși președinți, brigadieri și agro- 

■' tiomi din gospodării colective, lucrători din gospodăriile de stat, acti
viști de partid și ai sfaturilor populare. Ei au înfățișat experiența 
bună dobîndită de multe gospodării colective și de stat în cultivarea 
legumelor și o serie de probleme legate de acest important sector.
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Rezerve importante pentru 
dezvoltarea bazei legumicole

Răspunsul R. P. Romîne 
la mesajul președintelui 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
1

în regiunea Banat sînt multe o- 
rașe și centre muncitorești cu o 
populație numeroasă. Buna aprovi
zionare a acestora necesită și canti
tăți însemnate de legume. Climatul 
regiunii, cu ierni blinde și despri- 
măvărare timpurie, cu regim de 
ploi bine repartizat, precum și cu 
soluri fertile, creează condiții 
bune pentru cultivarea legumelor. 
Folosind aceste condiții, numeroase 
gospodării colective și de stat din 
regiune au dezvoltat mult cultura 
legumelor și îndeosebi a celor tim
purii. Gospodăriile colective din 
Curtici, Macea, Lovrin, Tomnatec, 
Nădlac, Semlac, Aradu Nou și altele 
realizează din acest sector mari ve
nituri, aducînd în același timp o 
valoroasă contribuție la aprovizio
narea populației. în cadrul consfă
tuirii, președinți și brigadieri din 
aceste gospodării au vorbit pe larg 
despre experiența acumulată în a- 
cest domeniu.

Realizări 
ale ceferiștilor
Ceferiștii din cadrul Direcției re

gionale C.F.R. Brașov desfășoară o 
activitate susținută pentru sporirea 
vitezei de circulație a trenurilor de 
marfă. Extinzînd tot mai mult me
toda încărcărilor concentrate pe 
secții și direcții de mers, ei au reușit 
ca de la începutul anului să formeze 
și să îndrume un număr de 184 tre
nuri marșrute, transportîndu-se ast
fel în condiții sigure și rapid aproape 
118.000 tone mărfuri. In felul acesta 
s-a obținut o reducere a timpului de 
rulaj al vagonului de marfă cu 5,95 
la sută. In cadrul Direcției regionale 
C.F.R.-Brașov, viteza de circulație a 
trenurilor de marfă a crescut de la 
începutul anului cu 4 la sută față 
de aceeași perioadă a anului trecut. 
Cele mai însemnate realizări în a- 
ceastă privință au fost obținute de 
ceferiștii din Tg. Mureș și Blaj.

Stimate tovarășe Hrușciov,
Am primit mesajul dv. din 10 februarie 1962 și împărtășim întru 

totul preocuparea dv. de .a se asigura cele mai bune condiții pentru 
începerea și desfășurarea lucrărilor Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, căruia îi revine sarcina de mare răspundere de a elabora 
Tratatul cu privire la dezarmarea generală și totală.

Considerăm drept o înaltă îndatorire a guvernelor tuturor țărilor, 
a conducătorilor de state și de guverne de a nu-și cruța eforturile pen
tru soluționarea problemelor care pun în joc soarta omenirii.

în actualele condiții, cînd datorită existenței armelor moderne un 
nou război ar aduce omenirii distrugeri și calamități incalculabile, pro
blema dezarmării trebuie să fie dezbătută și rezolvată într-un spirit de 
deplină răspundere și cu maximum de eficiență

Importanța misiunii pe care o are de îndeplinit Comitetul celor 18, 
experiența dificultăților în fața cărora au eșuat atîtea comitete și sub
comitete de dezarmare, dovedesc pe deplin necesitatea ca lucrările 
acestui Comitet să se desfășoare sub nemijlocita îndrumare a șefilor 
de guverne (de state) ai țărilor membre.

Desfășurarea cu succes a lucrărilor Comitetului celor 18, după cum, 
pe bună dreptate, sublimați în mesajul dv., ar influența în bine în
treaga evoluție ulterioară a situației internaționale.

Dînd o înaltă prețuire propunerii constructive și realiste a guver
nului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, guvernul Republicii 
Populare Romîne își exprimă acordul său deplin ca lucrările Comite
tului de dezarmare să înceapă la cel mai înalt nivel, adică prin par
ticiparea șefilor de guverne (de
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Pornind de la experiența 
cîștigată

Urmărind buna aprovizionare a 
populației cu legume, comitetul re
gional de partid și comitetul exe
cutiv al sfatului popular regio
nal se preocupă îndeaproape de 
dezvoltarea zonelor legumicole. în 
acest scop s-a făcut o analiză a 
condițiilor din principalele gospo
dării colective și de stat situate în 
jurul orașelor și centrelor muncito
rești. Planul întocmit prevede cul
tivarea în acest an în regiunea 
Banat a unei suprafețe de 20.110 ha. 
cu legume. S-a urmărit ca în gos
podăriile agricole colective și de 
stat, situate în apropierea orașelor 
și centrelor muncitorești, cultura 
legumelor să devină o ramură de 
producție de bază. Un număr de 11 
gospodării de stat și gospodării co
lective din jurul Aradului se spe
cializează în această direcție punînd 
un accent deosebit pe cultura roșii
lor timpurii, a castraveților produși 
în răsadnițe. Se dezvoltă mult 
zona legumicolă din jurul orașelor 
Timișoara și Lugoj etc. Se 
rește îndeosebi cultivarea 
specii 
s-a
pentru 
partizi 
Astfel, 
Macea, 
tec și
cultura roșiilor timpurii ; în bazinul 
Recașului și la Isvin se extinde cul
tura ardeiului, verzei și cartofilor, 
iar la Vinga, Orțișoara și în bazinul 
Cenadului — cultura cepei, usturo
iului și rădăcinoaselor.

a căror

urmă- 
acelor 

cultură 
anilor 

lor în

legumicole 
răspîndit în decursul

a permite livrarea 
mari și de bună calitate,
în gospodăriile colective din 
Curtici, Dorobanți, Tomna- 

altele se dezvoltă îndeosebi

Pe lîngă discutarea stadiului în 
care se află pregătirile pentru cul
tivarea legumelor în regiune, cons
fătuirea a prilejuit și o analiză te
meinică a activității din anii tre- 
cuți pentru dezvoltarea legumicul- 
turii. Relevîndu-se rezultatele bune 
obținute, s-a arătat totodată 
terenuri care altă dată erau 
tivate cu legume au primit în 
timul timp alte destinații,
apropiere de Timișoara se află gos
podăria colectivă din Ghiroda. Aici 
sînt multe terenuri care ar putea fi 
cultivate cu legume. G.A.S. Timi
șoara, care are posibilitatea să extin
dă suprafața cultivată cu legume pe 
circa 600 ha., nu cultivă decît 150 
ha. De asemenea, la G.A.C. Vinga 
în ultimii trei ani suprafața culti
vată cu ceapă a scăzut de la 85 ha. 
la 30 ha. Colectiviștii au înțeles că 
aceasta n-a tost o treabă chibzuită 
gospodărește. Tocmai de aceea s-a 
trecut la remedierea acestei situații 
prin mărirea suprafețelor cultivate 
cu legume și îndeosebi cu cele tim
purii. Organele locale au luat de 
asemenea măsuri de îmbunătățire a 
activității unităților contractante etc.

Consfătuirea a subliniat necesita
tea de a se acorda o mai mare aten
ție dezvoltării culturii legumelor în 
gospodăriile situate în jurul ora
șelor Lugoj, Caransebeș și al centre
lor muncitorești din bazinul Reșiței. 
Realizările obținute la gospodăriile 
colective din Belinț, Gătaia, Sculea 
dovedesc că și în aceste zone se pot 
obține producții mari de legume 
timpurii. Totuși aici legumicultura 
nu se dezvoltă pe măsura posibilită
ților. în raionul Gătaia se vor cul
tiva în acest an 475 ha., doar cu 75 
ha. mai mult decît în anul trecut, 
deși aici există terenuri bune pentru 
asemenea culturi. Lunca Butinului 
este inundată pe circa 3000 ha. Sfa
tul popular regional nu a luat însă 
măsuri pentru recîștigarea acestui 
teren foarte bun pentru cultura le
gumelor. De asemenea, în locul ve
chii orezării de la Banloc și de-a 
lungul canalului de irigare care exis
tă aci s-ar putea cultiva mari supra
fețe cu legume.

Producții 
cît mai timpurii!

Prin obținerea unor producții de 
legume cît mai timpurii, pe lîngă 
faptul că cerințele aprovizionării 
populației sînt satisfăcute mai bine, 
se creează condiții pentru folosirea

ZAMFIRA MIREL 
coresp. voluntar
★

Colectivul Depoului de locomotive 
C.F.R.-București călători acordă o 
atenție deosebită acțiunii de remor- 
care a trenurilor cu tonaj sporit. De 
la începutul anului, mecanicii și 
fochiștii acestui depou au remorcat 
un număr însemnat de trenuri cu 
tonaj sporit.

Ca rezultat al acestei acțiuni s-a 
economisit o importantă cantitate de 
combustibil.

La obținerea acestor economii a 
contribuit și faptul că mecanicii și 
fochiștii au întreținut locomotivele 
într-o perfectă stare termotehnică, 
au utilizat la maximum forța vie a 
trenurilor pe parcurs etc.

Printre fruntașii în această acțiune 
se numără mecanicii Pană Tudor, 
Marin Victor, Voinea Ion, fochiștii 
Bilan Ion, Moldovanu Ion, Vasile 
T. Vasile și alții.

Brigada de cazangii condusă de Florea Oprescu, de Ia uzinele 
„Grivița Roșie“ din Capitală, este binecunoscută pentru realizările sale 
în producție. Ea își depășește sistematic sarcinile de producție, exe
cută lucrări de bună calitate și realizează economii de materiale. In fo
tografie : Șeful brigăzii împreună cu muncitorii Toma Stoian, Anastase 
Tudorică, Eugen Baican, Vasile Constantin și Mihai Angelescu.

(Foto: Gh. Vințilă)

Cu stimă,
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Schimb de
Ieri a avut loc la Combinatul chimic 

de la Borzeșfi o consfătuire privind 
folosirea cadrelor fehnico-inginerești în 
activitatea de producfie și de cerce
tare științifică. La consfătuire au parti
cipat conducători de întreprinderi, 
cretari ai comitetelor de partid, ; 
ședinji ai comitetelor sindicale,

se- 
pre- 
nu-

e<î

state).

creează condiții pentru folosirea
ION HERȚEG

(Continuare în pag. IlI-a)
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GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

LA PALERMO (Sicilia) a 
avut loc o grevă genera
lă a oamenilor muncii 
din oraș, care au protes
tat împotriva ofensivei 
monopoluirilor împotriva 
nivelului de trai al mase
lor.. Peste 10.000 de per
soane au participat la 
demonstrația care s-a 
desfășurat sub lozinca 
„muncă și pîine !“.

o puternica explo
zie a zguduit, în noaptea 
spre 17 februarie, orașul 
Lourenco Marques, cen
trul administrativ al co-

loniei portugheze Mozam- 
bic. După cum relatează 
corespondentul agenției 
Associated Press, explo
zia a distrus statuia dic
tatorului portughez Sala
zar, situată în centrul o- 
rașului. Așa răspund pa- 
trioții din Mozambic la 
represiunile colonialiști
lor portughezi.

IN DANEMARCA, „Miș
carea împotriva armei a- 
tomice“ a început pregă
tirile în vederea marșului 
pentru interzicerea armei 
atomice.

experiența
meroși ingineri și tehnicieni din 
mai importante unități economice 
regiunea Bacău.

Conducerea Combinatului chimic din 
Borzești a prezentat un referat care 
redă experienfa acumulată aici în ce 
privește participarea rodnică,a ingine
rilor și tehnicienilor la organizarea 
muncii, • ridicarea nivelului tehnic al 
producției, mărirea capacităților de 
producfie ale unor insfalafii etc. Cons
fătuirea a prilejuit un bogat schimb de 
experienfă.

C. BLAGQVICI 
coresp. voluntar

Pentru 
primăvara
Fabricile de con

fecții fac pregătiri 
pentru sezonul de 
primăvară. Au și 
intrat în producție 
o serie de modele 
noi de confecții din 
cele expuse la cel 
de-al III-lea Pavi
lion de mostre și 
care au fost con
tractate cu organi
zațiile comerciale. 
Astfel a început 
producția unor ta- 
ioare din stofă fan- 
tezi, cu garnituri 
de urson, a unor ra
glane impermeabi
le din țesături de 
bumbac și relon, a 
unor fuste din 
plușcord și a altor 
confecții. Noile, 
produse au și în
ceput să fie livra
te magazinelor.

TELEGRAMA

RECOMANDATE

aceste chestiuni 
trebuincioase ce-

Excelenței Sale Domnului URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Helsinki
Cu ocazia realegerii dv. ca președinte al Republicii Finlanda, 

primiți, vă rog, Excelență, sincerest mele felicitări.
Vă doresc succes în activitatea dv. desfășurată pentru prosperi

tatea poporului finlandez și menținerea păcii între popoare.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Epoziție de artă plastica
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Ga

leriile de artă, ale Fondului Plastic 
din Iași au devenit de vineri un 
punct de atracție pentru iubitorii de 
artă plastică din localitate. Aici s-a 
deschis într-un cadru festiv o expo
ziție de. pictură, sculptură și grafică 
cuprinzînd lucrări realizate de ti
nerii artiști din cadrul filialei Iași 
a Uniunii artiștilor plastici în cinstea 
„Zilei ceferiștilor". Majoritatea picto
rilor expozanți sînt absolvenți ai 
Institutului de arte plastice din 
București, aceasta fiind prima lor. 
expoziție.

aprople
[ 1 martie...

( (Foto: R. Costin)

CORESPONDENȚII VOLUNTARI IN RAID-ANCHETÄ

Din două gospodării colective mici
una puternică

Cu prilejul consfătuirii organi
zate la Arad în problema culturii 
legumelor a avut loc o demon
stratio privind confecționarea 
ghivecelor nutritive. în fotogra
fie : Tov. Traian Andea, pre
ședintele G.A.C. Macea, prezintă 
participanților presa pentru con
fecționarea ghivecelor nutritive.

în primăvara anului 
1958, în comuna noastră 
a luat ființă gospodăria 
colectivă „1 Mai".

Un an mai tîrziu, con- 
vingîndu-se de superiori
tatea muncii în gospodă
ria colectivă, alte nu
meroase familii din co
mună au înființat o a 
doua gospodărie colecti
vă, ,,Victoria socialismu
lui“. An de an colectiviș
tii din cele două gospo
darii. din Popești au ob ți- 

ut rezultate tot mai bune, 
au dèzvoltat averea ob
ștească, au mărit venitu
rile. Gospodăria colectivă 
„1 Mai" a realizat anul 
trecut un venit de peste 
3.600.000 lei. Pentru fie
care zi-muncă colectiviștii 
au primit, numai bani, 
25,50 lei, la care se adau
gă produsele în natură.

Rezultate asemănătoa
re au obținut și mem
brii celeilalte gospodă
rii colective din comu
nă. Dar suprafețele mici 
de pămînt ale celor două 
gospodării colective nu 
ne dădeau posibilitatea 
să cultivăm rațional tere
nurile, și așa împrăștiate 
datorită așezării comunei, 
să aplicăm asolamentul 
și alte reguli agrotehnice. 
Culturile erau răspîndite 
pe suprafețe mici. Pe te
renul de la punctul Izlaz 
— bun pentru cultura ce
realelor — gospodăria co-

lectivă „1 Mai“ a însă- 
mînțat 64 ha. cu giîu, iar 
cealaltă gospodărie 45 ha. 
cu porumb. Toate aces
tea creau greutăți și me
canizatorilor de la S.M.T. 
Martinești, care trebuiau 
să execute lucrări diferite, 
neputînd folosi economi
cos tractoarele și celelalte 
mașini agricole.

Și o gospodărie și cea
laltă întîmpinau greutăți 
în ceea ce privește or-

familii- 
comuna 
dintr-o

stre. Acum, toate 
le de țărani din 
noastră iac parte 
singură gospodărie, G.A.C. 
„Scînteia“, care are su
prafața de 1049 ha.

Ce-am realizat prin uni- 
iicare și cum se va dez
volta gospodăria noastră 
colectivă ? In primul rînd 
trebuie spus că acum a- 
vem posibilitatea să folo
sim mai bine pămîntul. 
Culturile nu vor mai ii

Din scrisorile sosite la redacție

ganizarea muncii, folosi
rea brafelor de muncă. 
Colectiviștii erau împărtifi 
în două. Pe aceeași uliță 
cîțiva aparțineau unei bri
găzi de la o gospodărie, 
alții altei brigăzi, de la 
cealaltă gospodărie. De 
multe ori acest fapt îngre
una mobilizarea colecti
viștilor pentru executarea 
la timp a unor munci 
gricole.

Despre toate acestea 
discutat, tot mai mult,
ultima vreme, colectiviș
tii noștri. Analizînd posi
bilitățile de dezvoltare 
pe viitor ale gospodării
lor, am hotărî!, așa cum 
ne-a îndrumat partidul, 
să unim gospodăriile noa-

a-

au 
în

împrăștiate pe locuri fă- 
rîmițate, ci se vor forma 
tarlale mari, creîndu-se 
condifii pentru aplicarea 
întregului complex de re
guli agrotehnice.

Vom însămînța porumb 
pe o suprafață de 236 ha., 
din care de pe 125 ha 
ne-am propus să realizăm 
o producție de 5000 kg. 
porumb boabe la ha., în 
cultură neirigată. Pentru 
aceasta am și luat măsu- 

, rile necesare : am făcut 
arături adinei, am dat în
grășăminte, etc. In pre
zent colectiviștii cară gu
noi de grajd pentru a îm
prăștia pe toată suprafafa 
cile 20 tone la ha.

Folosirea mai gospodă
rească a fondului de bază,

care acum s-a mărit la 
aproape 3 milioane lei, ne 
dă posibilitatea să dezvol
tăm creșterea animalelor, 
avicultura, legumicultura, 
apicultura. Am și procu
rat trei incubatoare, la 
care vom scoate în acest 
an 50.000 pui. Vom 
cultiva cu legume 20 hec
tare, din care 9 le vom 
iriga. Avem de acum pre
gătite 700 m.p. răsadniță, 
asigurîndu-se răsadurile 
necesare. Anul acesta, 
venitul rezultat din vînza- 
rea strugurilor de masă și 
vinului va fi de a.- 
proape 7.300.000 lei. între
gul venit al gospodăriei 
va ajunge, în acest an, la 
peste 8.700.000 lei.

Pentru punerea în va
loare a terenurilor degra
date, tot în acest an vom 
planta cu vie încă 26 ha., 
și vom pune pe spolieri 
alte 20 ha. viță.

Unificarea ne va da pu- 
'ința să valorificăm mai 
multe produse, să sporim 
veniturile gospodăriei și 
ale fiecărui colectivist. "

ION PERIȘAN, preșe
dinte, PETRE PUES- 
CU, brigadier, IUBITA 
CHIRIC, îngrijitoare 
de păsări, PARASCHIV 
IOAN, vicepreședinte, 
COSTICÄ BARDAȘ, 
brigadier, G.A.C. „Scîn
teia”, comuna Popești, 

raionul Focșani

Noi case-laborator
gospo- 
să oi- 
regiu- 
Hune- 
recent

această

Anul acesta, încă 650 de 
dării colective și-au propus 
ganizeze case-laborator. In 
nile Banat, Cluj, Galați și 
doara, în care s-a încheiat 
colectivizarea agriculturii,
acțiune a și început. Cu acestea, 
pînă la sfîrșitul anului peste 1.200 
gospodării agricole colective vor 
avea case-laborator.

Experimentînd aplicarea în con
diții locale a metodelor agrotehnice 
înaintate și a celor de creștere a 
animalelor și organizînd demon
strații practice, expuneri etc.,' ca- 
sele-laborator contribuie la gene
ralizarea rezultatelor cercetăriloi 
științifice și a experienței fruntașilor 
în vederea sporirii producției agri
cole.

■o.

De 11 ori mai multe 
sate electrificate

■'•Zv''/'

In satele 
giunea Oltenia se consumă 
într-o singură lună tot atîta ener
gie electrică cîtă se consuma în șase 
ani în timpul regimului burghezo- 
moșieresc pe teritoriul acestui ra
ion.

In întreaga regiune există acum 
de 11 ori mai multe sate electrifi
cate decît în anii stăpînirii burghe
ziei. Totodată volumul produselor 
electrotehnice desfăcute populației 
de la sate a crescut în ultimii 6 ani 
de 2,5 ori.

raionului Gilort din re- 
acum

(Agerpres)

De la an la an, numărul trimiterilor poștale s-a ridicat continuu 
în țara noastră, ajungînd în 1961 la aproximativ 306 milioane. Tot mai 
mulți cetățeni își instalează în case difuzoare, radiouri și televizoare. 
Apoi, mii și mii de oameni din toate colțurile țării au asigurate, prin 
poștă, ultimele noutăți științifice și literare. Poștașul bate la ușa pen- 
sionarilor aducîndu-le lună de lună răsplata atîtor ani de muncă. 
Din ce în ce mai complexă devine activitatea poștei. Și ea trebuie 
să țină pasul cu exigențele tot mai mari ale oamenilor muncii.

— Ați primit la timp scrisoarea ? Dar ziarul, mandatul poștal ? 
Cum funcționează poșta la dvs. ? Cu aceste întrebări s-au adresat 

corespondenții voluntari ai ziarului nostru unui mare număr de ce
tățeni în cursul raidului-anchetă organizat de redacție, în scopul de 
a cunoaște mai îndeaproape activitatea acestei importante instituții 
de deservire publică.

OMUL CU SUTE DE PRIETENI

Poștașul. Cine nu-1 cunoaște ? 
Iată-1 de pildă pe Gheorghe Oa- 
nea ! De 12 ani este factor poștal în 
Baia Sprie. Despre munca lui, mi
nerii ne-au spus : ■

— Bun ortac 
Muncește fain, i 
gim.

El servește 
de mineri. Le 
mandate poștale. Pentru el: munca 
de factor poștal este o cinste, o 
înaltă îndatorire cetățenească'; De-i 
vreme bună sau rea, vara sau iar
na, el își face datoria aici sus, 'la 
„zi”, așa cum și-o fac pe a lor, jos 
în adîncuri, minerii din Baia Șprie.

Așa și-a cîștigat Gheorghe Oa- 
nea sute de prieteni.

: factorul nostru ! 
de acèea îl îridră-

peste 500 familii 
aduce scrisori, ziare,

O MULȚUMIRE CALDĂ Șl... 
UN „AȘTEAPTĂ!" RECE

Sînt la Craiova șase oficii poștale 
unde poți depune sau ridica colete 
de dimineața pînă seara tîrziu.

De aici, lunar, pleacă sau sosesc 
cam 22.000 colete. Aceasta presu
pune un volum mare de muncă, 
atenție deosebită din partea funcțio
narilor pentru ca fiecare colet să 
ajungă cu bine în mina destinata-

rului. Despre munca lucrătorilor de 
la mesageria oficiilor poștale din 
Craiova, cetățenii au, în general, cu
vinte de laudă.

La oficiul nr. 5, la mesagerii, o- 
ficianta Ioana Dan explică cu răb
dare cetățenilor condițiile de expe
diere a coletelor, îi ajută să-și pre
gătească pachetele. în condica de 
sugestii un cetățean a scris: „...toa
te mulțumirile pentru felul cum ne 
servește tovarășa Ioana Dan. E un 
model de funcționar al statului nos
tru“. în oraș mai sînt multe ase
menea exemple.

Dar iată că în timpul raidului am 
poposit și la oficiul 4. Același ghi
șeu, dar 
ciantul de aici, Aurel Lazăr, e me
reu nervos, bruschează cetățenii, re
fuză uneori să le dea explicațiile 
cerute. Ne-am așezat în rînd cu ce
tățenii în fața ghișeului său. In a- 
fară de cele aflate pînă atunci l-am 
auzit 
cios : 
mulți

La
statat (n.r. — și asta nu numai la 
Craiova) că la ghișeele de mesage
rii nu se găsesc unele materiale ne
cesare pentru ambalarea coletelor 
— ceară pentru sigilat, sfoară, ac și 
ață, sîrmă etc. Oare de ce? E atît

altfel de servire. Öfi-

adesea răspunzînd necuviin- 
„Așteaptă !“. Nu întîmplător 
ocolesc acest oficiu.

multe oficii din oraș am con-

de greu ca organele de resort să se 
îngrijească și de 
simple, dar atît de 
tățenilor ?
LA GHIȘEUL DE

Cînd am ajuns la ghișeul de re
comandate de la poșta centrală din 
Ploiești ne-am întrebat cine este 
răspunzător de buna organizare a 
muncii, de respectarea timpului ce
tățenilor și delegaților întreprinde
rilor . și instituțiilor din oraș. Iată, 
pe scurt, despre ce este vorba.

De la Orele 12 începe programul 
de primire a corespondenței între
prinderilor și instituțiilor. Aici 
lucrează o singură funcționară, 
ceea ce face ca nu odată să se pro
ducă aglomerație. Fiecare delegat 
aduce zeci și zeci de scrisori oficia
le, pretinzînd dreptul la „rînd“. Ce
tățeanul — și nu e unul singur — 
care vine cu o scrisoare personală e 
nevoit să aștepte pînă ce își pier
de răbdarea. Și cînd te gîndești că 
nu-i nici o greutate să se primeas
că corespondența, după orele 12, la 
două ghișee deodată.

RECORDURI NEOBIȘNUITE

Ați auzit adesea despre recordu
rile în muncă ale minerilor din Va
lea Jiului. Azi o să vă vorbim însă 
despre altfel de recorduri, neobiș
nuite. De la Vulcan la Petroșeni, 
oricum ai măsura, tot 12 kilometri 
sînt. Cît timp ar trebui să facă o 
scrisoare recomandată între aceste 
două orașe ? Simplu : Cu trenul 30 
de minute, iar pe bicicletă un fac
tor poștal ți-o aduce în două ore. 
însă scrisoarea recomandată nr. 046, 
expediată la 31 ianuarie de la ofi
ciul P.T.T.R. Vulcan la cel din Pe
troșeni, a sosit la destinație abia la 
2 februarie. Trei zile ! Și culmea, 
recomandata amintită era chiar a 
poștei...

(Continuare în pag. Il-a)
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Trei simfonii din ciclul Beethoven

pro-

unul din cei

In fata Teatrului de stat din Galați.

M. S.

lui Gheorghe 
să realizeze

acele ma- 
modificare 
fonduri și 
înaltă pro-

orchestrei, între comparti- 
grupurile solistice (obținu-

a e- 
■pare 
părți 
mo
lul

Trecuseră cîteva săptămîni de 
oînd turnătorii de la uzina cra
ioveană „7 Noiembrie“ au propus în 
consfătuirea d© producție să fie re
dat fabricației malaxorul pentru pă- 
mînt, uitat într-un colț de hală. Era 
vechi, dar se putea moderniza. Teh. 
nologil secției au reținut această 
propunere. La rîndul lor au între
git-o, stabilind tehnologia de prepa
rare a pămînturilor pentru formare. 
Iar proiectanțil, la trei săptămîni 
după aceea, au dat la iveală pro
iectul stafiei respective. Echipa de 
lăcătuși mecanici a 
Babarada a început 
utilajele necesare.

Șl iată-1 acum pe 
mai buni lăcătuși al echipei, Ion 
Gheorghe, lucrînd la amplasarea 
stației. Babarada și ceilalți doi din 
echipă, Dumitru Crețan și Mihai Bar
bu, au adus din atelierul mecanicu
lui-șef transportoare construite de ei, 
care vor lua pămîntul de jos și-l vor 
purta la sita mecanică, apoi la a- 
mestecător, înlocuind astfel lopata 
și ostenitoarea mișcare a brațelor 
muncitorului ciurar.

Totul s-a făcui în uzină, cu resur
se proprii. Lăcătușii lui Babarada, 
cunoscuți în întreprindere ca oameni 
cu inițiativă, au lucrat la moderni
zarea multor mașini. Și ei nu sînt 
de fel singurii modernizatori. Dim
potrivă, numărul acestora crește din 
zi în zi.

Nu s-ar putea spune că uzina 
„7 Noiembrie“ din Craiova a 
fost cîtuși de puțin neglijată în ce 
privește introducerea tehnicii noi atît 
prin utilaje, cît și prin metode teh
nologice avansate. Ca și toate ce
lelalte fabrici și uzine din țară, ea 
a fost înzestrată cu mașini și utila
je din producția modernă a indus
triei constructoare 
Iul tehnic de azi 
este incomparabil 
oară. Dar au mai 
mașini vechi și cu 
Unele merg de-a dreptul la 
— ar ii o adevărată risipă 
dere de vreme să te ocupi 
șini de mult depășite de 
însă nu-i mai puțin adevărat că sînt 
și altele dintr-o producție mai recen
tă. Cu modificări constructive, adap- 
tîndu-le subansamble sau dispoziti
ve speciale, ele pot fi folosite în 
continuare, cu un randament apro
piat de cel al mașinilor de fabrica
ție curentă. Spre astfel de mașini 
își îndreaptă azi privirea cei de la 
uzina craioveană. /?i nu numai el, 
ci toate colectivele din industrie.

Modernizarea mașinilor aflate în 
producție este, după cum se știe, una 
din sarcinile de mare însemnătate 
economică subliniate de Directivele 
C.C. al partidului cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii so
cialiste. Nivelul tehnic al întreprin
derii crește nu numai pe seama in
vestițiilor în mașini noi, dar și prin 
aceste 
cazuri, 
șini o 
ori..

în sectorul prelucrător al uzinei,
---------o ©o-

de mașini. Nive
al întreprinderii 
cu cel de odini- 
rămas și unele 
slab randament, 

topitorii 
și pier
de ma- 
tehnică.

modernizări care, în multe 
ridică randamentul unor mo
dală și chiar de mai multe

la intrarea în hală se afla de multă 
vreme o raboteză mare. Raboteza 
era acționată prin curele ; cursa 
du-te-vino era relativ mică. Munci
torii o ocoleau.

Spuneau maiștrii :
— Să admitem că-i vom adapta o 

cutie de viteze, cum propune lulea. 
Tot o să aibă randament slab, 
mare daraua...

Constantin Julea, muncitor la 
lierele mecanicului-șef, cel cu 
punerea în cauză, nu s-a dat bătut. 
El a conceput modernizarea rabote- 
zei, înzestrînd-o cu un dispozitiv 
care să permită mașinii prelucrarea 
mal multor piese deodată. Și iat-o 
din veche, nouă, cu randament ri
dicat. Acum raboteza prelucrează 
în același timp zece fuzete pentru 
remorca cisternă. Randamentul ma
șinii a crescut cu mai bine de 50 
la sută.

Cum vedem, totul se bazează pe 
un judicios calcul tehnico-economic, 
ca în orice problemă de producție. 
Sînt modernizate numai 
șini și utilaje a căror 
constructivă cere puține 
asigură neîndoielnic o 
ductivitate a muncii. Fără acest cal
cul, fără această analiză critică — 
ar fi o muncă de mîntuială și ni
meni n-are interesul s-o facă.

La forja uzinei s-a petrecut un 
fapt oarecum asemănător. Iată cele 
relatate de un inginer de la servi
ciul tehnic :

...Se făceau pregătiri în vederea 
intrării în fabricația de serie a re
morcilor cisternă pentru alimentarea 
cu combustibil a brigăzilor de trac
toare aflate pe cîmp, în campanie. 
Forjorilor le trebuia o presă pentru 
fundurile de cisternă. Dar de unde 
s-o ia ? Trebuiau investiții noi. In
ginerii de la serviciul tehnic erau 
de altă părere : el se orientau spre 
descoperirea unor rezerve interne, 
care să scutească întreprinderea de 
cheltuieli.

Așa a fost scoasă la Iveală o 
presă veche. Serviciul tehnic a 
dat-o ca temă de modernizare. In
ginerii au făcut proiectul. S-a mărit 
gabaritul presei, aceasta a luat o 
formă constructivă pe cît de sim
plă, pe atît de ingenioasă. S-a con
struit dispozitivul-matriță de ambu- 
tizare. Forța presei a crescut la 100 
de tone. Și așa, cu forțe proprii, in
ginerii au rezolvat problema pre- 
sajului la noul produs al uzinei.

...în uzina craioveană „7 Noiem
brie" sînt mulți oameni pasionați de 
tehnică, de munca lor, care des
coperă și pun în valoare noi re
zerve interne ale producției, moder- 
nizînd mașini și utilaje vechi, cu 
unul și același scop : să crească 
productivitatea muncii, să scadă 
prețul de cost. Cu cît mai mult, cu 
atîta mal bine.

Cu mașini modernizat© — produ
se perfecționate, spunea metalurgul- 
șef al uzinei. Și viața, experiența 
practică a uzinei îi dă întrutotul 
dreptate.

•■v'

HllillKft ■ /

mentei© 
mente și 
tă printr-o captare mai îngrijită a 
sunetului). Dozarea intensiț^V' 
yitat neclaritatea 
uneori în părțile 
atît de impresionante 
numentalele simfonii 
Beethoven, și a scos în 
discreție, pasajele lirice, 
episodice. Prezentarea

care 
forte, ( 

în 
ale 
relief, cu
solo-urile 
discurilor 

este deosebit de atrăgătoare, în 
map9 elegante, ou note explicative 
documentate. Ar.fi însă indicat 
ca „ElectrecoTdul“ Bă evite repeta
rea pe toate cele trei mape a ace
lorași citate despre Beethoven.

Apariția integrală a simfoniilor 
lui Beethoven reprezintă un eveni
ment muzical. „Electrecordul“ în
scrie prin această editare un succes 
în activitatea sa.
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Consfătuire privind cultura sorgului
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 

— în ziua de 17 februarie, la Cons
tanța a avut loc o consfătuire in
terregională cu privire la cultura 
sorgului hibrid — organizată de Mi
nisterul Agriculturii, Institutul de 
cercetări agricole și Sfatul popular 
regional Dobrogea. La consfătuire 
au fost prezentate 6 referate cu pri
vire la cultura sorgului și la avanta
jele folosirii acestei plante în hrana 
animalelor. Pe baza acestor refe-

---- o®o-----
Modernizarea fabricii

La „întreprinderile pentru indus
tria de bumbac” din Capitală a în
ceput în aceste zile montarea unor 
noi războaie automate de țesut care 
vor înlocui vechile utilaje din sala 
nr. 20 a fabricii.

Prin intrarea în funcțiune a aces
tor mașini moderne, de mare pro
ductivitate, capacitatea de produc
ție la această sală va crește cu 
circa 300 000 m.p. țesături de bum
bac pe an.

Mokil ă vîndută populației
GALAȚI (red. ziarului „Viață 

Nouă“). — De la începutul anului 
și pînă în prezent, din depozitul de 
mobilă al O.C.L. Produse industria
le Galați s-au vîndut populației 
mărfuri în valoare de peste 2.600.000 
lei. în această perioadă s-au vîndut 
peste 330 garnituri de bucătărie și 
87 dormitoare, 211 camere studio, 
18 sufragerii, biblioteci etc.

---- o«cCursuri pentru
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 

Trustul Gostat din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară a organizat 
cursuri de 8—10 zile pentru ridicarea 
calificării brigadierilor din ramurile 
vegetală, zootehnică, legumicolă, pomi- 
viticolă, ale gospodăriilor de stat. La 
aceste cursuri, frecventate de peste 
200 brigadieri, se predau lecții despre 
cele mai noi metode agrotehnice și 
zootehnice.
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bine cunoscut 
contează prezen

tarea unui produs bun, 
cu atît mai mult a 
unuia alimentar. Aș 
vrea să relev, în acea
stă privință, eforturile 
rodnice ale lucrătorilor 
din multe întreprinderi 
ale industriei alimen
tare. Odată cu moder
nizarea magazinelor șl 
introducerea metodelor 
rapide de servire a 
cumpărătorilor, s-a îm
bunătățit simțitor 
litatea și aspectul 
balajelor. Locuiesc 
proape de Piața
zei și de Piața Romană 
unde sînt multe magazi
ne alimentare. Cumpăr 
cu plăcere pachețelele

ca- 
am- 

a- 
Am-

cu ceai și plicurile cu 
condimente, bomboa
ne și ciocolată amba
late în cutii din ma
terial plastic, zahăr în 
pungi, brînză dietetică 
în cutii din hîrtie ce
rată sau produsele 
de panificație ambala
te în celofan de culori 
diferite. Alt produs ali
mentar prezentat în- 
tr-un ambalaj frumos 
este halvaua la pachet 
(deși trebuie să remarc 
că uneori calitatea ei 
nu este la nivelul pre
zentării).

în unele magazine 
cu autoservire se pun 
la îndemîna cumpără
torilor sacoșe din hîr
tie groasă.

Toate aceste lucruri, 
mărunte poate, dar ca
re exprimă grijă și a- 
tenție față de cumpără
tori, sînt sesizate cu 
plăcere de noi. Ar 
fi bine ca atît colec
tivele din întreprinderi
le car© produc mărfuri 
alimentare, cît și lucră
torii din celelalte 
muri producătoare
bunuri do consum să 
se străduiască și de a- 
cum înainte să pună 
la dispoziția cumpă
rătorilor produse de 
bună calitate șl pre
zentate într-un ambalaj 
cît

ra
de

mol frumos.

ILEANA PENARU 
muncitoare 

Tehnica Textilă“

ST. ZIDARIȚĂ

(Urmare din pag. I-a)

rate s-au purtat discuții și s-au fă
cut recomandări pentru extinderea 
în producție a culturii sorgului hi
brid în zonele secetoase în vederea 
asigurării furajelor concentrate, fu
rajelor însilozate și masei verzi ne
cesare sectorului zootehnic.

Ne-am interesat de cauza acestui 
„record de viteză“. La Petrila, Vul
can și în alte localități ale Văii Jiu
lui scrisorile predate după ora 10, 
fie ele chiar recomandate-expres, 
sînt cartate și expediate abia a 
doua zi. La oficiul din Petrila (di
riginte Iosif DanCiu) în zilele de săr
bătoare ghișeele sînt închise.

Aceste oficii poștale și în primul 
rînd direcțiile regionale P.T.T.R. au 
datoria să asigure îmbunătățirea 
programului oficiilor și agențiilor 
poștale în funcție de timpul liber al 
cetățenilor, de orarul instituțiilor, 
de mersul trenurilor.

la sate, 
consum

Mărfuri pentru sate
In 1961 au fost desfăcute 

prin unitățile cooperației de 
cu peste 13 la sută mai multe
mărfuri decît în anul precedent. Pa
ralel cu sporirea volumului de măr
furi vîndute la sate, au fost date în 
folosință 190 de construcții noi ce 
cuprind 300 de unități de desfacere, 
înzestrate cu mobilier și utilaj mo
dern.

Anul acesta vor fi desfăcute prin 
rețeaua unităților cooperației de 
consum cu 11,5 la sută mai multe 
mărfuri decît anul trecut.

ÏN ZIUA PLĂTII PENSIILOR

Cei mai mulți lucrători ai poștei 
privesc respectarea zilei de plată a 
pensiilor ca o datorie de răspundere.

în Crasna sînt peste 320 de pen
sionari. Cu toate că oficiul poștal 
de aci deservește vreo 20 de lo
calități din împrejurimi, pensionarii 
primesc banii cu cea mai mare re
gularitate, fără încurcături sau în- 
tîrzieri.

La Zălau am găsit însă lucruri 
neplăcute în această privință. După 
cum se știe, plata pensiilor se face 
pe zile și în ordinea alfabetică a 
numelui pensionarilor. Aici același 
număr de factori poștali, care într-o 
anumită zi au pe deplin posibilita
tea să achite pensiile celor 100 pen
sionari programați, într-altă zi nu 
prididesc să aducă pensiile la cei 
aproape 550 pensionari al căror 
nume începe cu altă literă. „A- 
ceasta se datorește faptului că 
programarea a fost făcută de către 
forul nostru tutelar fără să se țină 
seama de situația concretă dintr-o 
localitate sau alta. Asemenea nea
junsuri ar putea fi înlăturate — 
ne-au relatat factorii poștali din Ză
lau — dacă programarea plății pen
siilor pe zile ar fi făcută direct de 
oficiile care au în raza lor de acti
vitate un mare număr de pensio
nari“.

CÎND SOSESC ZIARELE!
Cu această întrebare am plecat 

în raid la Călan, regiunea Hune
doara.

■— Ziarele centrale na-au spus

metalurgiștii de la uzina „Victoria“ 
Călan — sosesc în localitate de cele 
mai multe ori în ziua apariției lor, 
dar difuzarea la domiciliu și chiar 
în interiorul întreprinderilor nu se 
face cu operativitatea necesară.

De altfel și autorii unor scrisori 
trimise redacției au semnalat un șir 
de neglijențe în ceea ce privește di
fuzarea presei. De pildă, minerii de 
la. Teliuc ne-au sesizat că primesc 
ziarele „Scînteia“, „Munca“, „Dru
mul Socialismului“ și altele la care 
sînt abonați—cu cîte 3-4 zile întîr- 
ziere. La Nicorești, raionul Tecuci, 
adeseori cetățenii nu primesc ziare
le, deoarece la poștă sosesc pachete 
cu ziare avînd unele exemplare 
lipsă.

...Tot la Călan am aflat că ziarul 
local „Uzina noastră“ se tipărește la 
Hunedoara, distanță de 10 kilometri; 
el sosește însă la Călan de abia... 
după 2—3 zile. De la Hunedoara zia
rele sînt trimise cu trenul pînă la 
Simeria, aici sînt descărcate, recar- 
tate și încărcate în alt tren care le 
transportă pînă la Călan.

Difuzarea presei este una din 
principalele activități zilnice ale 
poștei. Ea trebuie să se desfășoare 
cu operativitate și precizie, astfel 
încît ziarul sau revista să ajungă 
în mîna cititorilor în timpul cel mai 
scurt posibil. Cu prilejul raidului, 
metalurgiștii din Călan au făcut o 
propunere căreia Direcția difuzării 
presei ar trebui să-i acorde atenție — 
și anume : munca centrelor de di
fuzare a presei, a factorilor poștali 
care duc ziarele acasă la cetățeni, să 
fie apreciată pe viitor nu numai 
după numărul de abonamente rea
lizate ci, îndeosebi, după rezul
tatele pe care le obțin în distribuirea 
cu rapiditate și fără reclamați! a 
publicațiilor de presă.

LA OFICIUL GĂRII DE NORD
De aici pornesc zilnic către toate 

colțurile țării zeci de vagoane poș
tale. L-am întrebat pe tov. Dumi
tru Cristescu, care lucrează în acest 
oficiu, despre felul cum se face ex
pedierea poștei. Ne-a răspuns urmă
toarele :

— Noi, cei care lucrăm pe vagoa
nele poștale, ne străduim să facem 
o muncă de calitate. Avem însă 
uneori dificultăți din pricina amba
lajele»; puțin durabile, mai ales la,

Faptul că la îm
bunătățirea ca
lității mărfuri
lor alimentare' 
s-a adăugat în 
ultima vreme și 
aceea a calității 
și aspeotulul 
ambalajelor n-a 
rămas fără e- 
fect — coșulețul 
se umple repe
de cu fel de fel 
de produse.

ziare și cărți. Hîrtia se rupe și în 
loc să ne vedem de munca noastră, 
trebuie să refacem pachetele. Bine 
ar fi dacă s-ar face ambalaje pen
tru colete gata confecționate din 
materiale rezistente pe care poșta 
să le pună la dispoziția instituțiilor 
și publicului. în același timp tre
buie spus că spațiul în vagoanele 
în care lucrăm e foarte mic. Nu 
avem suficient loc de manipulare a 
coletelor și corespondenței. Cred că 
ministerul nostru ar trebui să se 
gîndească la proiectarea, construi
rea sau amenajarea unui tip mai 
corespunzător de vagoane poștale.

Și alți poștași au făcut observații 
care merită atenție. Ținînd seama 
de dezvoltarea continuă a activității 
oficiului lor, ei au arătat că ar 
trebui să se pună în aplicare cu mai 
mult spirit gospodăresc și operati
vitate propunerile referitoare la ex
tinderea mecanizării anumitor ope
rațiuni (transportul de la oficiu la 
tren, cartarea etc.), propuneri tre
cute de altfel în planul de măsuri 
tehnice al Oficiului special de trans
porturi poștale din Gara de Nord.

Raidul a fost realizat cu con
cursul corespondenților volun-s 
tari : CONSTANTIN BÄLÄNES- 
CU, miner-Baia Sprie ; NICO
LAE CHIVU, învățător și VIC
TOR MITU, tehnician, uzinele „E- 
lectroputere"-Craiova ; GHEOR
GHE CONSTANTIN, tehnician 
din Ploiești ; CONSTANTIN 
MIHAI, miner din Petroșeni ; 
GHEORGHE DOLHANU, func
ționar din Zălau și MIHAI 
ACIU, colectivist din Crasna, 
regiunea Cluj; IOSIF CRASCA, 
muncitor la uzina „Victoria"-Că
lan ; GHEORGHE TEODORESCU 
funcționar, București.

★
NOTA REDACȚIEI. — Cele sem

nalate mai sus sînt doar cîteva as
pecte din activitatea vastă și de 
mare utilitate publică desfășurată 
de oficiile poștale. Vom informa la 
timp pe cititori asupra răspunsuri
lor ce Ie vom primi din partea or
ganelor de resort, precum și asupra 
măsurilor ce se preconizează în ve
derea ridicării activității poștei la 
nivelul exigențelor mereu sporite 
ale oamenilor muncii care folosesc 
tot mal mult serviciile eL

Âlba lui“ și „Alba super"
După o publicitate bine venită, 

praful de spălat „Alba lux” și 
„Alba super” și-a cîștigat o bună 
apreciere în rîndurile gospodinelor. 
Obiectele din lînă și fire sintetice 
se spală bine cu acest praf. Dar se 
pare că buna aprovizionare a ma
gazinelor cu praful de spălat „Alba 
lux” și „Alba super“ a fost asigu
rată doar cît timp a durat publici
tatea. Acum, pentru a-ți procura 
un asemenea produs, trebuie 
alergi din magazin în magazin.

MARIA IACOB 
gospodină, București

Pliante

Datorită discurilor „Electrecord“, 
avem astăzi posibilitatea să ascul
tăm din nou simfoniile lui Beethoven 
în interpretarea Filarmonicii de stat 
„George Enescu“ condusă de artis
tul poporului George Georgescu — 
imprimări ale ciclului de concerte
prezentate anul trecut în Sala Pa
latului R. P. Romîne. Librăriile și 
magazinele de specialitate au pri
mit în aceste zile primele trei discuri 
micro din acest ciclu : Simfonia a 
III-a „Eroica" (discul ECE 084), Sim
fonia a V-a și Uvertura „Coriolan“ 
(discul ECE 080) și Simfonia a Vl-a 
„Pastorala“ (ECE 085). Despre cali
tățile interpretării s-a scris la tim
pul său. Ne vom limita, de aceea, 
doar la cîteva păreri despre discu
rile respective. Realizată în sala 
Palatului R. P, Romîne, imprimarea 
ee distinge prin calități deosebite : 
fidelitate, echilibru între comparti-

Opera „Bărbierul din Sevillaw ~ înregistrare integrală
Una din cele mai cunoscute și 

iubite opere, „Bărbierul din Sevil
la' de Rossini, a fost imprimată in
tegral și a apărut de curînd în li
brării într-o mapă de trei discuri 
micro. Este prima operă care a- 
pare în întregime într-o casă de 
discuri romînească, într-o inter
pretare reușită din toate punctele 
de vedere. Colectivul artistic în 
frunte cu Magda Iancules.cu, Nico
lae Herlea și Valentin Teodorian, 
orchestra Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romîne condusă de Mi
hai Brediceanu, corul dirijat de Cor
nel Trăilescu, colectivul de specia
liști care a rezolvat problemele teh
nice ale Imprimării s-au străduit 
să nu piardă — în transpunerea pe 
disc — nimic din prospețimea și 
verva antrenantă a spectacolului, 
reușind să dea, o dată cu paginile

«

muzicale savuroase, și Iluziei plas
tică, atmosfera acestuia. VoèUe se 
aud clar, în prim plan, într-d bună 
îmbinare cu corul șl orchestra. în
delungata experiență a cîntăreților, 
„ro.dajul“ spectacolului prezentat 
de-a lungul anilor pe scena ope
rei, în cluburi și întreprinderi, au 
sudat colectivul, au precizat con
cepția lui în sensul sublinierii ca
racterului satiric al operei. Aceasta 
a ușurat mult realizarea înregistră
rii. Regia de sunet și redacția mu
zicală au scos în evidență cu dis
creție ariile de bravură, au legat 
într-un ritm vioi și antrenant sce
nele și recitativele operei. Prezen
tarea artistică a mapei cu cele trei 
discuri (ECE 068—070), datorată lui - 
Matty Aslan, este de efect și de bun 
gust. . '

Cărți noi peniru
M. ȘOLOHOV : Obrăznicătura — 

povestire. 48 pag. — 5 lei. (Ed. 
tineretului).

LEV KASSIL : Portarul republican 
— roman. 344 pag. — ,6,45 lei. 
(Ed. tineretului).

ȘTEFAN LUCA : Zile de iulie — 
povestiri. 244 pag. — 5,25 lei. 
(Ed. tineretului).

tineret și copii ~~~~
IURI DOLGUȘIN: Generatorul de 

minuni —• roman științifico-fan- 
tastic. 556 pag. — 12,90 lei. (Ed. 
tineretului).

BENNO PLUDRA : Șeriful Teddy
— roman. 256 pag. — 6,65 lei. 
(Ed. tineretului).

organizațiile comer- 
această măsură doar 
Am într-o cameră o 
abajure. Unul din ele

Brigada artistică de agitație a căminului cultural din Topalu, raio
nul Hîrșova, repetă noul program intitulat : „Azi belșugu-i pentru noi".

......... .....................

cu adrese utile
cooperativelor meșțeșu- 
orașul și regiunea Bu- 
tipărit un pliant-ghid

Uniunea 
gărești din 
curești a 
(ilustrat) cuprinzînd adrese utile 
ale unităților de servire a popula
ției din Capitală. Ghidul înlesnește 
cetățenilor să afle adresele unități
lor care repară obiecte de uz casnic, 
televizoare, adresele atelierelor de 
croitorie, încălțăminte, de mobilă 
precum și adresele unităților care 
prestează 
ciliu.

diferite servicii la domi-

O măsură luată 
pe jumătate.

în urma apariției unui articol 
critic la rubrica „Căminul nostru“, 
am constatat că în magazine au în
ceput să se găsească mai multe 
sortimente de abajure de rezervă. 
Cred însă că 
ciale au luat 
pe jumătate, 
lustră cu trei 
s-a spart. Dar cînd am cerut un a- 
bajur la raionul de specialitate al 
magazinului „Victoria“, mi s-a 
răspuns : „Nu vindem decît garni
tura completă“.

EMILIA PÄTULEA 
gospodină

Ț

SALA PALATULUI R. P. ROMINE 
(Teatrul Național „I. L. Caragiale") : 
FIICELE — (orele 19,30).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMINE : TRAVIATA — (orele 11); 
HAIDUCII — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — (orele 10,30) ; 
LĂSAȚI-MĂ SĂ CÎNT — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : CIDUL — (o- 
rele 15) ; DISCIPOLUL DIAVOLULUI — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SICILIANA
— (orele 10) ; TARTUFFE — (orele 15,30); 
NĂPASTA — (orele 19,30).

ATENEUL R.P. ROMINE : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : Mircea Basarab. în 
program : Doru Popovici — Concertino 
pentru orchestră de coarde. Weber — 
Concertul pentru clarinet și orchestră 
nr. 1 în fa minor, solist : Octavian Popa. 
Richard Strauss — Simfonia Alpilor — 
(orele 11).

SALA MICA A PALATULUI R.P. RO- 
MÎNE : CONCERT DAT DE ORCHESTRA 
„BARBU LÄUTARU“ — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Schitu Măgureanu nr.
I) : RUSTICA — (orele 10) ; CUM VA 
PLACE — (orele 15 șl orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : UN 
STRUGURE ÎN SOARE — (orele 10) ; 
MENAJERIA DE STICLA — (orele 15) ; 
CRED ÎN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : CIOCÎRLIA — (orele 10) ; 
SCANDALOASA LEGĂTURA DINTRE 
DOMNUL KETTLEE ȘI DOAMNA 
MOON — (orele 15,30) ; FIUL SECOLU
LUI — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
BĂIEȚII VESELÎ — (orele 10,30 șl orele 
16) ; CINTÄ PRIVIGHETORILE — ta
rele 20).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (o- 
rele 11) ; CELEBRUL 702 — (orele 15,30) ; 
PRIETENA MEA PIX — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 11) ; PRIMA 
ÎNTÎLNIRE — (orele 20). (Sala pentru 
copil) : BÄIATUL DIN BANCA DOUA
— (orele 11) ; EMIL ȘI DETECTIVII — 
(orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C. F. R - 
GIULEȘTI : VECINI DE APARTAMENT
— (orele 10,00) ; FATA CU PISTRUI — 
(orele 15.00) ; OAMENI ȘI UMBRE — 
(orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : JUR
NALUL ANNEI FRANK — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT - (ore’e
II) ; HARAP ALB — (orele 17). (Sala 
Qrfeu) : DOCTORUL AUMADOARÈ — 
(orele 11) ; MINA CU CINCI DEGETE

(orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei nr. 174) : CON
CERT ÎN " -------------
(Sala Dalles)
VITE — (orele 20,30).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I CÏNTE- 
CUL ȘI JOCUL — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : BERLINER CIR
CUS — (orele 16 și orele 20). NOTA 
ZECE LA TRAPEZ — (orele 10).

Documentarele NIKITA SERGHEEVICI 
HRUȘCIOV șl DIN NOU SPRE STELE : 
Maxim Gorki (10; 12,40; 15,20; 18; 20,40). 
INSULA — cinemascop : Elena Pavel (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Drumul Serii (11; 16; 18;
20) . CETATEA HURRAMZANIN : Repu
blica (10; 12; 15; 17; 19; 21). FRUMOASA 
LURETTE : Patria (10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21), I. C. Frimu (9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,30; 19,30; 21,30), Miorița (10; 
12; 15; 17; 19; 21). CURSA DE 100 KILO
METRI : Magheru (9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15), București (9,30; 11,15; 
13; 15; 17; 19; 21), V. Alecsandrl (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 10,30; 20,30), Gh. Doja 
(9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30; 21,30), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 16,30; 20,30;
22.30) . FII FERICITA, ANI ! : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amiază 16; 18,15;
20.30) , înfrățirea între popoare (11,30; 16; 
18; 20), 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
B. Delavrancea (11; 14; 16; 18; 20). CINCI 
ZILE ȘI CINCI NOPȚI : Tineretului (11; 
16; 18,15; 20,30). MUZICANTUL ORB : 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), V. 
Roaltă (10; 12; 15; 17; 19; 21). S-A FURAT 
O BOMBA : Victoria (10; 11,45; 13; 15,15; 
17; 18,45; 20,30), Moșilor (10; 12; 15; 17; 19;
21) , Floreasca (15; 17; 19), N. Bălcescu
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Olga Banele (15; 17; 
19; 20,45). CEI PATRU DE PE MOANA : 
Timpuri Noi (9,30; 11,25; 13,20; 15; 17,10; 
19,05; 21). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 13 la cinematograful 13 
Septembrie. PORTO-FRANCO : 13 Sep
tembrie (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), 8 Mal (15; 17; 19: 21). 
ALEKSANDR NEVSKI : Cultural (10,30; 
16; 18,15; 20,15). PRIMELE ÎNCERCĂRI — 
ambele serii : Alex. Popov (de la orele 
10 rulează în continuare pînă la orele 
20,20), " --------- ' .............. .........
PROFESORUL 
(11; 15; 17; : 
12; 14; 16,30; _ __ _
Grlvlța (10,30; 12,30; 14,30; 16,30: 18,30; 20,30). 
IVAN CEI. GROAZNIC - ambele serii ; 
C-tln David (16; 19,30). IN NOAPTEA 
SPRE 13 : Unirea (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Arta (16; 18,15; 20,30), 30 Decembrie (12; 16; 
17; 19; 21). SECERIȘUL VERDE : Flacăra 
(15; 17; 19; 21). CIRCUL FARA CUPOLA :

ÎN RE... HAZLIU — (orele 20).
ȘAPTE NOTE POTCO-

Munca (10; 12; 16; 18,15; 20,30). CĂLĂTO
RIE PESTE TREI MĂRI — cinemascop 
ambele serii: Popular (9,45; 12; 15; 17,30; 
20).

TELEVIZIUNE : Orele 9,00 — EMISIU
NE PENTRU COPII ȘI TINERETUL 
ȘCOLAR. 10,30 — EMISIUNEA PENTRU 
SATE. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15
— Montaj literar dedicat „Zilei ceferiș
tilor“. 19,30 — Filmul artistic ; „PINZE 
PURPURII“ — o producție a Studioului 
„Mosfilm“. 20,55 — Cîntece și dansuri în 
interpretarea Ansamblului ~ ...........
Central al Sindicatelor. 22,05 
tăț.l muzicale“ — film realizat di 
dloul de televiziune București, 
cheiere : ultimele știri și 
sportive.

RADIO. DUMINICĂ 18 FEBRUARIE, 
o Școala și viața — orele 8,00 — I. o 
Jocisri populare romînești — orele 8,30
— I. o Cîntece din folclorul nou — ore
le 9,30 — II. o Arii din opere interpre
tate de Mihaela Botez șl Lela Çtetf — 
orele 10,00 — II. o Revista presei s n o
— orele 10,30 — II. © Transmteic. din 
sala Ateneului a concertului orchestrei 
Filarmonicii de stat „George Enescu“. 
Dirijor : Mircea Basarab — orele 
10,50 — II. o Formații fruntașe de ama
tori — orele 11,00 — I. e Vorbește Mos
cova — orele 11,30 — I. o Interpret! de 
uju.?ic.â ușoară — orele 12,30 — I. o Mu-

— orele 14,10 — II. 
® J’/osrame muzicale alcătuite de as- 

X o La șe-
• “ ‘

I o Melodii celebre

Consiliului
— „Varie- 

le Stu- 
In în- 

rezul țațele

zică instrumentală — 
c —; :
cuîtătorl — orele 14,35 
zătoare - .
literatura 
rele 16,45 
orele 17,15 — I. o Din spectacolele săp- 
tâmînii la Teatrul de Operă si Balet al 
R. P. Romîne — orele 18.05 —’ II. o Me
lodii, melodii... program de muzică u- 
șoară de compozitori din R. P. Bulga
ria — orele 19,05 — I. s Teatru : „Tania“ 
de Arbuzov — orele 19,30 — I. <» Alma
nah muzical — orele 20.30 — H. o Noi 
înregistrări de cîntece, jocuri ri roman- 
t® —_ orele 21,30 — IX. © Alfred Alcssan- 

dirijor - orele 
de dans - orele

orele 15,30 — I
antifascistă franceză

Din 
o-

T. Vladimlrescu (10;
---------- MAMLOCK :

19; 21), Alex.
; 18,30; 20,30).

16; 19,30).
8 Martie 

Sahia (10;
CAIDUL :

drescu, compozitor și 
22,35 — II. e Muzică 
23,10 — XI

CU A4 VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de te 

20 și 21 februarie : vreme schimb Icare 
cu cerul variabil, mai mult m on-rit 
Precipitații vor continua să c.-dă în 
toate regiunile țării, mal frecvent în 
Cimpla Dunării. Vînt potrivit, temporar, 
pînă la tare din sectorul nordic. Tem
peratura în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 șl minus 12 
grade, iar maximele între minus 6 si 
plus 4 grade. ’
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ma- 
este 

același 
tutu- 
sigu-

pupitrul de 
stației cu 

electrodina- 
Stancu, im-

Riposta dată rebelilor laoțieni

«Ăillf

LA STAȚIA CU CENTRALIZARE
ELECTRODINAMICĂ PLOIEȘTI-SUD

1 Gara Ploiești-Sud, ca- 
! bina impiegatului de 
J /mișcare... De la stația 
j Brazi se anunță că tre- 
4 5001 a pornit spre

Ploiești-Sud la ora 8,35. 
Comunicarea e scurtă și 
clară. Impiegatul de miș
care confirmă:

— Am înțeles.
Instalat la 

comandă al 
centralizare 
mică, Mihai 
piegatul de mișcare, dă 
peste cîteva minute liber 
trenului 5001. O simplă 
apăsare pe buton și — 
în numai șase secunde 
— macazurile sînt 
nevrate automat: 
controlată în i 
timp îndeplinirea 
ror condițiilor de 
ranță a circulației, se a- 
prind semnalele de „li-

, ber“. Pe un tablou sche
matic luminos — gara în 
miniatură, cu liniile sale 
principale și de mane
vră și cu toate celelalte 
instalații — impiegatul 
citește în orice clipă in
dicațiile date cu preci
zie matematică de apa
ratul de comandă asupra 
situației din gară: pozi
ția macazurilor și a sem
nalelor, care anume din
tre linii sînt ocupate și 
care sînt libere, locul 
unde se află trenurile în 
mișcare, buna funcțio-. 
nare a celorlalte insta-. 
lății.

Pentru a înțelege mai 
bine marile avantaje pe 
care le aduce introdu-. 
cerea dirijării de la dis
tanță prin stații elec
trodinamice a trenurilor, 
e necesar să arătăm cum 
se lucra după vechiul 
procedeu. Impegatul de 
mișcare transmitea „re
vizorilor de ace“ de la 
cabinele de acari dispo
ziția de întoarcere a ma
cazurilor și așezarea lor. 
în poziția corespunză
toare. La rîndul lor, re
vizorii de ace transmi
teau această dispoziție 
acarilor care plecau în
dată pe teren, la fiecare 
macaz, întorceau „ghiu
lelele“ acestora în pozi
țiile cerute și le încuiau 
cu o broască specială a 
cărei cheie arăta poziția 
în care se află macazul.
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înființarea AAinisterului 
Industriei Construcțiilor
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne a fost înființat Mi
nisterul Industriei Construcțiilor.

Tov. Dumitru Mosora a fost numit 
ministru al Industriei Construcțiilor.

Cum s-au 
costumele

experimentat
de cosmonaut

Sesiunea Adunării de Stat

La „pupitrul de comandă' 
Ploiești-Sud.

Revizorii de ace rapor
tau impiegatului de miș
care că macazurile se 
află în poziția cerută. 
Impiegatul transmitea a- 
poi comanda de „punere 
pe liber a semnalului“ 
și numai după aceia tre
nul putea intra sau ieși 
din stație. Toate aceste 
operații durau de obicei 
între 6 și 15 minute.

Prin aplicarea centra
lizării electrodinamice, 
pe lingă faptul că timpul 
de dirijare a trenurilor 
este substanțial scurtat 
— ceea ce aduce după 
sine mărirea cu mult a 
capacității de tranzitare 
a stațiilor și nodurilor 
de cale ferată — se cre
ează condiții pentru asi
gurarea unei siguranțe 
optime a circulației tre
nurilor, accidentele fiind 
cu totul înlăturate. In 
plus, trenurile de marfă 
nu vor mai opri acum 
în stațiile unde nu tre
buie să lase vagoane. A- 
ceasta face ca vagoanele 
să fie mai bine folosite 
și să se realizeze însem
nate economii de com
bustibil. Un calcul preli
minar^ arată că numai

al stației cu centralizare electrodinamică
(Foto : R. Costin)

intermediare. Instala
țiile de centralizare 
electrodinamică sînt pro
iectate și 
țară.

în gara Ploiești-Sud, 
prin înlăturarea opriri
lor și demarărilor trenu
rilor de marfă, se pot 
economisi anual peste 
800 tone combustibil con
vențional.

★

Ca și în ce
lelalte ramuri 
ale economiei 
naționale, in
troducerea teh
nicii moderne 
își găsește o 
aplicare din ce 
în ce mai largă 
și în transpor
turile pe calea 
ferată. Centra
lizarea electro
dinamică a sta
țiilor de cale 
ferată face par
te din această 
acțiune de mo
dernizare ini
țiată de partid. 
Pînă acum au 
fost 
zate
dinamic 17 sta
ții mari (im
portante noduri 
de cale ferată) 
și 20 stații

fabricate în

centrali- 
electro-

Rezerve impertante pentru dezvoltata

(Urmare din pag. I-a)

mai corespunzătoare a terenului 
a brațelor de muncă în perioada 
toamnă, iarnă și primăvară cînd 
celelalte sectoare activitatea 
mai redusă.
zate de către gospodăriile colective 
din Macea, Curtici, Dorobanți, Tom
natec și altele se datoresc faptului 
că au reușit să livreze roșiile și var
za încă în luna iunie iar conopida 
și alte legume în luna mai. Ce stă 
la baza acestor rezultate ? Asigura
rea unor răsaduri de cea mai bună 
calitate, călirea lor încă din răsad
niță și plantarea de vreme în cîmp.

în acest an în regiunea Banat su
prafețele de răsadniță trebuie să 
crească la 1 milion de metri pătrați. 
Pentru aceasta este necesară cons
truirea de tocuri și rame noi pentru 
circa 400.000 metri pătrați. Care este 
situația în această privință ? Cei 
mai mulți dintre cei care au luat 
cuvîntul la consfătuire au arătat că 
s-au și amenajat răsadnițe pe mari 
suprafețe de teren.

La G.A.C. Macea este un adevărat 
șantier : în ateliere s-au confecțio
nat sute de tocuri și rame noi. Zeci 
de colectiviști lucrează la amenaja-; 
rea răsadnițelor și, întrucît această 
lucrare s-a făcut din vreme, multe 
din plantele semănate au și răsărit. 
La fel se lucrează la Tomnatec, Vla
dimirescu, Aradu Nou și în alte 
locuri. Realizările obținute se dato
resc faptului că aprovizionarea cu 
materialele necesare s-a făcut în 
mai bune condiții. în cadrul con
sfătuirii s-a criticat însă faptul că 
unele rame puse la dispoziția G.A.C. 
de către unitățile contractante sînt 
de slabă calitate.

La consfătuire a fost prezentat un 
nou tip de răsadniță din prefabri
cate ușoare de beton care se poate 
construi în fiecare gospodărie, rea-. 
lîzîndu-se mari economii de che
restea? Ținînd seama de extinderea 
mare pe care o vor lua răsadnițele 
în următorii ani în regiunea Banat, 
acest model va fi larg răspîndit.

Producerea de trufandale în sere 
și răsadnițe asigură aprovizionarea 
populației cu legume proaspete în 
timpul iernii și primăvara devreme. 
Multe gospodării colective din re
giunea Banat ca Tomnatec, Doro
banți și altele folosesc bine serele 
realizînd din acest sector mari ve- 
nlturi._ Cu totul altfel stau lucru
rile lă G.A.C. Aradu Nou. Deși 
această gospodărie este cunoscută 
pentru producția de legume tim
purii, serele pe care le are în su
prafață de 2.400 m.p. nu sînt folo
site în mod rațional.

Extinderea culturii legumelor tim
purii cere rezolvarea unor probleme 
legate dé cercetarea științifică. Ex
periența a dovedit că repicarea ră
sadului în ghivecèle nutritive face 
să se obțină o recoltă de legume cu 
10—15 zile mai timpurie. încă nu

Și 
de 
în 

este 
Veniturile mari reali-

a fost pusă la punct o presă de 
mare productivitate pentru confec
ționarea acestor ghivece. în re
giune s-a răspîndit modelul con
struit la G.A.C. Macea care a dat 
bune rezultate, dar are o productivi
tate mai mică. De asemenea, nu s-a 
soluționat problema producerii se
minței de castraveți de Arad, a fo
losirii maselor plastice în construc
ția de răsadnițe, a tratării termice 
a semințelor. Aceste probleme tre
buie rezolvate urgent de institutele 
de specialitate.

Irigarea asigură 
recolte mari

Este cunoscut faptul că prin iri
garea culturilor se asigură un mare 
sper de producție. Regiunea Banat 
este brăzdată de numeroase rîuri 
care dau putința să se irige supra
fețe întinse. Multe gospodării colec
tive ca Aradu Nou, Vladimirescu, 
Seitin, Recaș, Sculea, Gătaia și al
tele folosesc pentru irigarea legu
melor apa din Mureș, Bega, Timiș și 
Bîrzava.

Suprafețele cultivate cu legume 
irigate ar putea fi extinse. Cu pri
lejul dezbaterii planurilor de pro
ducție în gospodăriile colective din 
raionul Arad a rezultat că se pot 
mări suprafețele irigate cu 250—300 
ha., investițiile pentru lucrările de 
amenajare putînd fi recuperate în 
2—3 ani. S-a discutat și despre po
sibilitatea amenajării pe valea A- 
grișului, raionul Deta, a unui lac de 
acumulare care nu numai că ar stăr 
vili inundațiile ci ar constitui o re-, 
zervă mare de apă pentru irigarea 
legumelor. Trebuie spus că unele 
gospodării colective și de stat care 
au primit cu luni în urmă proiecte 
pentru amenajarea terenurilor 
vederea irigațiilor n-au trecut 
lucru. încă din anul trecut au 
mas neamenajate circa 2.000
pentru care există de acum proiec
te. Pentru obținerea unor producții 
mari de legume este necesar să se 
dea cea mai mare atenție extinderii 
irigațiilor.

AVRAMESCU

Pentru oamenii muncii 
din transporturi 

și telecomunicații
Pentru oamenii muncii din tran

sporturi și telecomunicații au fost 
date în folosință în ultimul timp 
noi unități sanitare.

La Iași și Buzău au foști constru
ite două spitale noi. Un număr de 
5 dispensare au fost date în fo
losință anul trecut în stațiile Tg. 
Jiu, Făgăraș, Giurgiu, Caransebeș și 
Piatra Neamț care sînt prevăzute cu 
cabinete de specialitate și laboratoa
re moderne.

Numeroase alte unități sanitare 
au fost dotate cu aparatură de înal
tă tehnicitate : Roentgen-terapie, e- 
lectrocardiografe, aparatură pentru 
sălile de operație, laboratoare și ca
binete stomatologice. De asemenea, 
50 de circumscripții sanitare au 
fost înzestrate cu mobilier din ma
terial plastic.

O atenție deosebită se acordă ac
țiunii profilactice. Sînt efectuate 
periodic examene clinice complexe, 
radiologice și de laborator. In loca
litățile cu un mare număr de mun
citori își desfășoară activitatea și un 
tren sanitar — policlinică mobilă, 
dotat și cu instalații de radiofoto- 
grafie. (Agerpres)
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Semnarea Hanului de colaborare culturală 
pe anul 1982 dintre R. P. Romînă și R. P. Chineză

avut loc tratati-Zilele acestea au 
vele pentru încheierea Planului de 
colaborare culturală pe anul 1962 
dintre R.P. Romînă și R. P. Chineză.

în urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de înțe
legere mutuală, părțile au căzut de 
acord asupra schimburilor și acțiu
nilor în diverse domenii ale științei, 
învățămîntului, artei și sportului ce 
vor avea loc în cursul anului curent.

Planul a 
romînă de

fost semnat din partea 
Vasile Dumitrescu, ad-

junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, iar din partea chineză de Șiu 
Gien-guo, ambasador al R.P. Chine
ze la București.

La semnare au fost de față C. 
Prisnea, adjunct al ministrului învă
țămîntului și Culturii, Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul învă
țămîntului și Culturii și Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și mem
bri ai ambasadei R. P. Chineze din 
București.

O®O

ȘTIRI SPORTIVE
Capitală se dispută jocu-Astăzi în . .

rile primei etape ale competiției de fot
bal „Cupa primăverii", la care iau 
parte echipele bucureștene Steaua, 
Dinamo, Rapid și Progresul. Progra
mul jocurilor este următorul : Stadio
nul Dinamo : Dinamo — Rapid (ora 
15,30) ; Stadionul Giulești : Steaua — 
Progresul (ora 10,30). Etapa următoa
re se va disputa miercuri.

★
stadionul I.T.B. se desfășoară 
întîlnirile programate în etapa 

.Cupei 6 Martie" la rugbi.
Pe

astăzi 
a Il-a a .
Din program se desprinde întîlnirea 
între cele două 
rugbiului nostru : Steaua si Grivita 
Roșie.

echipe fruntașe ale

Iată ordinea meciurilor : Știința 
Petroșeni — Flacăra Roșie (ora 9) ; 
Grivița Roșie — Steaua (ora 10,30) ; 
Metalul — Progresul (ora 12,00) ; 
I.T.B. — Dinamo (ora 13,30).

★
La Moscova, pe marele stadion „V.I. 

iq_ Lenin" de la Lujniki, în fața a peste 
100.000 spectatori, s-a deschis sîmbă- 
tă cea de-a 56-a ediție a campionate
lor mondiale masculine de patinaj vi
teză. Titlul de campion mondial la 500 
de m. a fost cîștigat de patinatorul so
vietic Evgheni Grișin care a realizat 
timpul de 41”7/10 (nou record ă'l pa
tinoarului).

(Agerpres)

adevă- 
excla- 

nr. 3.

cerut de mîncare. 
servit sandvișuri.

a

Gagarin a
1 primul care a experimen-
> tat costumul de cosmo- 
! naut. în cadrul pregătiri- 
J lor pentru zbor el a tre- 
; buit să verifice acest cos-
> turn pe Pămînt. Cosmo-
> nautul a trebuit să stea 
! în cabină mai multe ore, 
; scrie colonelul E. Petrov 
' în continuarea notelor 
: sale publicate de ziarul 
I „Krasnaia Zvezda“.
; Gagarin s-a familiarizat 
; de la bun început cu
• presupusele condiții din 
' Cosmos. Alții își pier- 
; deau pofta de mîncare 
' și deveneau apatici. El
• însă, dimpotrivă, după ce 

a stat în cabină cîteva 
ore a început să cînte, iar

fost apoi a 
I s-au 
După ce a mîncat și 
băut limonada, a adormit 
ca acasă.

A urmat experimenta
rea costumului de cos
monaut în diferite con- 
difii, Imbrăcați în aceste 
costume, cosmonaujii se 
mișcau cu ușurință, se 
aruncau și se cufundau 
în apa rece. „O 
rată plăcere", a 
mat cosmonautul 
„Apa e rece ca gheața 
și totuși nu se simte fri
gul“.

Colonelul Petrov scrie 
că în timpul primului exa
men la Uzina de tehnică 
cosmică, luri Gagarin,

care pe atunci nu știa că 
va fi primul pilot cosmo
naut, a impresionat co
misia nu numai prin cu
noștințele sale tehnice, ci 
și prin cutezanța glodu
rilor sale, prin orizontul 
larg al argumentelor care 
fac să dispară granița 
dintre fantastic și real.

Cu toate că nava era 
creată, ea era supusă la 
noi și noi verificări. Cos- 
monauții erau vizitați de 
specialiști în domeniul 
telecomunicațiilor, radio- 
electronicii, instalațiilor 
de catapultare, sistemului 
de securitate. Intre cos- 
monauți și constructori se 
mențineau legături sfrînse.

XIENG-KUANG 17 (Agerpres). - 
După cum anunță postul de radio 
„Vocea Laosului", în ultimele zile, 
trupele regale și Neo Lao Haksat 
au respins cu succes mai multe 
atacuri organizate de trupele lui 
Nosavan, provocîndu-le însemnate 
pierderi în armament, muniții și 
oameni. Astfel, în provincia Xieng- 
Kuang, forțele patriotice au res
pins eroic atacul a trei companii 
rebele, provocîndu-le peste 20 
morți și numeroși răniți. în pro
vincia Gammon, trupele rebele au 
avut aceeași soartă. Peste 90 de 
soldați și ofițeri, printre care și 4 
americani, au fost răniți, 30 au 
fost făcuți prizonieri și au fost 
capturate ’ numeroase arme grele 
de infanterie.

Continuînd cu încăpățînare să se 
situeze pe o poziție obstrucționistă 
în problema creării unui guvern de 
coaliție al Laosului și să încalce în 
mod sistematic acordul cu privire 
la încetarea focului, gruparea de la 
Savannaket, sprijinită intens de

„consilierii” americani, continuă să 
pună la cale noi atacuri împotriva 
regiunilor aflate sub controlul tru
pelor regale și Neo Lao Haksat.

Corespondentul agenției U.P.I. la 
Luang Prabang anunță că armatele 
lui Nosavan „acumulează tot mai 
multe forțe pentru un puternic a- 
tac plănuit în Laosul de nord, la 
Nam-Ta”. Avioanele de transport 
ale rebelilor parașutează zilnic în 
această regiune numeroși soldați și 
armament.

a R. P. Ungare
BUDAPESTA 17. — Coresponden

tul Agerpres transmite : între 16 și 
17 februarie Ia Budapesta și-a des
fășurat lucrările sesiunea Adunării 
ele Stat a R. P. Ungare.

La începutul sesiunii Kiss Karoly, 
secretarul Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, a vorbit despre ac
tivitatea desfășurată de Consiliul 
Prezidențial.

în continuarea lucrărilor sesiunii, 
Nyers Rezso, ministrul de Finanțe 
al R. P. Ungare, a prezentat Adu
nării proiectul bugetului de stat pe 
anul 1962. în cursul dezbaterilor 
deputății au subliniat că bugetul 
pe anul curent este în deplină con
cordanță cu sarcinile celui de-al 
doilea plan cincinal al R. P. Unga
re, se sprijină pe posibilitățile rea
le ale țării și ține seama de colabo
rarea Ungariei cu celelalte state 
socialiste.

După dezbateri, Adunarea a adop
tat în unanimitate bugetul de stat 
pe anul 1962. Bugetul prevede la 
capitolul venituri suma de 84,4 mi
liarde forinți, iar la capitolul chel
tuieli — 83,8 miliarde forinți. Veni
turile și cheltuielile înregistrează o 
creștere de 11 la sută față de anul 
trecut. Volumul investițiilor în eco
nomia națională crește cu 14 la 
sută. Cea mai mare parte a investi
țiilor (60-70 la sută) va fi alocată 
pentru dezvoltarea unităților in
dustriale din provincie.

Agricultura R. P. 
anul acesta 7.000 
combine și mii de 
ș:ni agricole.

Ungare va primi 
tractoare, 1250 

alte diferite ma-

o Co

RavagiHe provocate 
de uragan în Europa 

occidentală
LONDRA 17 (Agerpres).—Uraganul, 

care de 48 de ore s-a abătut asupra 
Europei occidentale, a făcut zeci de 
victime în Anglia, Germania occi
dentală, Danemarca. Daunele sînt 
incalculabile. în regiunea . orașu
lui Sheffield, vîntul a suflat cu g vi
teză de 280 km. pe oră. 70.000 dè case 
au fost avariate. 300 de locuitori au 
rămas fără adăpost. Marile insule 
suedeze Gotland și Aaland se află 
complet izolate de continent.

în Germania occidentală 40.000 de 
oameni au rămas fără adăpost. 
La Hamburg au fost trimiși 10.000 
de militari pentru a ajuta la opera
țiile de salvare. Cel puțin 50 de 
locuitori și-au găsit moartea în acest 
dezastru.

DJAKARTA 17 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press relatează 
că mari demonstrații au avut loc la 
Surabaja, capitala Javei de est (In
donezia), împotriva .sprijinului acor
dat colonialiștilor Olandezi de S.U.A. 
Demonstranții au aruncat cu pietre 
in clădirea consulatului american 
din acest oraș și au incendiai au
tomobilul consulului. De asemenea, 
ei au pătruns în clădirea serviciu
lui de informații american, devas- 
tîndu-l. Pe pereții celor două clădiri 
demonstranții au scris lozinci anti- 
americane.

Demonstrații au avut loc, de a- 
semenea, și în fața clădirii conau-

latului japonez din acest oraș, în 
semn de protest împotriva refuzului 
autorităților japoneze de a interzice 
transportul de trupe olandeze în 
Irianul de vest prin Tokio.

In același timp, là Djakarta, pu
ternica organizație a veteranilor 
luptei revoluționare a poporului in
donezian, „Generația 1945“, a pro
testat împotriva arestării la Tokio a 
unor studenți indonezieni, care au 
luat parte la demonstrația organi
zată în fața clădirii ambasadei 0- 
landeze din Tokio. Organizația cere 
eliberarea imediată a studenților 
arestați.

O® O----------- -

Declarații ale lui R. Kennedy în sprijinul 
colonialiștilor olandezi

NEW YORK 17 (Agerpres). — Co
respondentul Agenției Associated 
Press transmite din Bandung :

Robert Kennedy, ministrul de 
Justiție al S.U.A., a comunicat astăzi 
că Statele Unité nu vor lua apăra
rea Indoneziei în conflictul ei 
Olanda din cauza Noii Guinee 
vest (Irianul de Vest — N.R.).

cu 
de

în cea mai aspră declarație făcută 
în timpul călătoriei sale de „bună
voință“, Kennedy a spus studenților 
de la Universitatea din Bandung că 
Statele Unite sînt mîndre de rela
țiile lor cu Olanda. „Voi (indone
zienii) — a adăugat él — sînteți 
absurzi dacă credeți că America 
este împotriva Olandei“.

Français 
volum al

f CULTURA- STIINTA-ARTÄI
doisprezece“

— O carte actuală —

în 
la 

ră- 
ha.

Consfătuirea organizată la Arad a 
dezbătut și o serie de alte probleme 
privind dezvoltarea bazei legumicole 
a regiunii, cum sînt calificarea și 
permanentizarea celor care lucrează 
la cultura legumelor, popularizarea 
experienței înaintate, acordarea unui 
sprijin tehnic calificat din partea 
inginerilor agronomi și a cercetăto
rilor, îmbunătățirea activității orga
nelor de contractare etc. Aplicarea 
în practică a celor stabilite cu acest 
prilej va duce la sporirea produc
ției de legume, la o mai bună apro
vizionare a populației din orașele 
și centrele muncitorești ale regiunii.

în editura „Editeurs 
'Réunis“ a apărut al 7-lea 
romanului-epopee : „Un oxi vine pe 
lume“, al cărui autor este cunos
cutul scriitor și publicist francez 
André Wurmser*).

în acest volum, intitulat „Șase, 
nouă, doisprezece", André Wurmser 
descrie memorabilele evenimente 
din februarie 1934, cînd încercarea 
fasciștilor din gruparea „Crucile de 
fier“ și altele de a pune mina pe 
putere în Franța a eșuat în pofida 
complicității guvernului de atunci.

în zilele de 9 și 12 februarie 1934, 
forțele antifasciste în frunte cu 
comuniștii au dat o ripostă hotărîtă 
fascismului, organizînd mari de
monstrații de stradă și greve. Unii 
patrioți și-au pierdut viața în a- 
ceste acțiuni. Dar tocmai în cursul 
acestor evenimente, 
acea unitate a forțelor 
care avea să culmineze 
Frontului

Marea 
Wurmser 
în aceste 
antifasciste din Franța dau o bătă
lie în multe privințe asemănătoare 
cu aceea din zilele lui februarie 
1934. Situația este, desigur, mult 

schimbată ; dar — așa cum a scris 
autorul cărții — este „lupta acelo
rași (forțe) contra aceleiași (forțe)“. 
De astădată, patrioții, prin mari 
demonstrații ca cele din ultima săp- 
tămînă, înfruntînd curajos atacurile 
poliției, căzînd la datorie cum s-a 
întîmplat la 8 februarie 1961, sînt 
hotăriți să zădărnicească asaltul 
fasciștilor din O.A.S.

în prezentarea pe care „l'Huma- 
nité“ o face cărții Iui Wurmser se 
scot în evidență similitudinile si
tuației de acum cu aceea din 1934. 
„O.A.S. de azi, vichy-ismul de ieri, 
6 februarie 1934 de odinioară gru
pează pe aceiași oameni. Ei folosesc 
același vocabular, scopurile și me
todele sînt aceleași. Iar poliția are

aceeași stranie îngăduință țață de 
manifestanții de dreapta“.

în țesătura romanului Iul Wurm
ser se întrepătrunde descrierea eve
nimentelor din 1934 cu aceea a evo
luției personajului central, Julien 
Dubroc, căruia acele memorabile 
zile îi relevă necesitatea acțiunii 
și luptei politice. Personajul are în 
multe privințe trăsături autobio
grafice, căci Wurmser însuși a tre
cut tocmai în acea perioadă pe po
zițiile intelectualului militant pen
tru interesele 
exprimă și Ie 
muniștii.

în volumul
zece“, ca și în romanele sale pre
cedente, Wurmser zugrăvește, odată 
cu diferitele acțiuni de masă, lumea 
afaceriștilor, a artiștilor și politicie
nilor 'din acea vreme.

poporului, pe care le 
apără consecvent co-

„Șase, nouă, doispre-

s-a plămădit 
de stingă 

cu crearea
Popular.
actualitate a 
constă în aceea că chiar 
zile, torțele democratice,

Descoperire biologică, 
cu mari perspective practice 

la temperatură de 46° Celsius. Din 
fiecare ovul s-a dezvoltat o fe
melă care semăna leit cu mama ei.

Prin aceasta problema a fost re
zolvată doar pe jumătate. Rămînea 
deschisă chestiunea obținerii de 
urmași masculi. După îndelungi 
căutări și experințe, ea a fost re
zolvată. Ovulul viermelui de mă
tase a fost expus unor radiații ioni
zante. apoi fecundat și ținut timp 
de două ore la temperatura de 
400 Celsius. Urmașii obținuți au 
fost numai masculi care au moș
tenit toate trăsăturile caracteris
tice liniei bărbătești.

„Dirijarea sexului la viermele 
de mătase, scrie B. Astaurov în 
revista „Sovietski Soiuz”, este 
deocamdată un pîrîiaș care-și va 
uni apoi apele cu marele fluviu 
ce se îndreaptă spre ocean... Este 
greu să ne închipuim astăzi cîtă 
carne, lapte, unt, lînă, ouă yom 
avea în plus atunci cînd vom în
văța să obținem pe cale artificială 
animalele de sexul necesar”.

„Este oare posibil să stabilim 
după dorință sexul urmașilor ?... 
Deocamdată această posibilitate 
ține numai de domeniul fante
ziei...“ — scria în 1922 cunoscutul 
biolog german Richard Goldsch
midt. Au trecut 40 de ani și ceea 
ce părea atunci imposibil începe 
să devină realitate cel puțin în 
domeniul ființelor inferioare. Bio
logul sovietic Boris Astaurov, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., a făcut 
o importantă descoperire în do
meniul dirijării sexului, descope
rire care a și găsit aplicații prac
tice.

Făcînd experiențe cu viermele 
de mătase, savantul a reușit să 
obțină drept urmași numai feme
le. Pentru aceasta a fost nevoie 
să extragă din pîntecele femelei 
ovulele nefecundate și să le cu
funde timp de 18 minute în apă

ț A-./Vï

O în regia lui Italo Alfaro, a fost 
prezentată de curînd la Roma piesa lui 
Aleksei Arbuzov : „Poveste din Irkufk“. 
Felicităm călduros, scrie ziarul „l'Unitâ", 
tînărul și entuziastul colectiv al teatru
lui dell'Oficina care a avut inițiativa de 
a aduce pe scenele din Roma un spec
tacol primit cu mult entuziasm de pu
blicul italian“.

• La întreprinderile siderurgice din 
Slovacia de Est à început să funcționeze 
primul calculator electronic tip LGP-30. 
Mașina execută 500 de operații pe 
minut și „memorează“ 4.096 cuvinte. 
Prețios ajutor în calculele tehnice din 
diferite secții, mașina electronică LGP- 
30 va fi introdusă pe scară largă, după 
terminarea lucrărilor de construcție a 
noului combinat de lingă KosiCe.

9 Asociația „F. Chopin“ din R. P. 
Polonă a primit recent noi documente 
inedite, scrisori, manuscrise, legate 
de viața și opera celui mai mare com
pozitor polonez F. Chopin. Majoritatea 
noilor materiale sînt manuscrise și co
respondență, descoperite în muzeele și 
anticariatele din Franța, Anglia, Elveția.

Printre materialele achiziționate 
află circa 100 pagini inedite de 
nuscris, ca de exemplu, studii la
nafa în sol minor opus 65 pentru pian 
și violoncel, „Poloneza în fa-minor 
opus 71“.

Asociația a achiziționat, de aseme
nea, numeroase materiale de la colec
ționarii polonezi, în special corespon
dență.

IN CÎTEVA
RÎNDURI

Taina stelelor

Ia

unor 
apar

se 
ma- 
So-

*) Amintim că zilele trecute fas
ciștii din O.A.S, au făcut să explo
deze o bombă cu plastic la locuința 
lui André Wurmser.

acum, fizicienii considerau 
condițiile temperaturilor 

din stele, atomii care se 
cu o viteză de aproape

Deseori, la Paris se pot vedea pictori care lucrează pe asfaltul 
trotuarelor. Unii trecători zîmbesc sceptic, alții fără ruăcar să priveas
că ce lucrează, aruncă o monedă și trec mai departe... Tabloul „Pic 
torul", realizat de artistul plastic sovietic G. Korjev, redă adevărul 
amar al vieții oamenilor de artă în lumea capitalului.

® Primul teatru din Uganda a luat 
ființă în anul 1959. Pe scena lui se 
prezintă piese cu tematică din viafa po
poarelor africane.

cărții Iui

pitice albe“-
Recent, D. Kirjniț, cercetător 

Institutul de fizică al Aoademiei 
de Științe a U.R.S.S., a demonstrat 
că la temperaturi de milioane gra
de, substanța puternic comprima
tă . din care sînt alcătuite stelele 
s-ar afla nu în stare gazoasă, așa 
cum se presupune, ci ar avea 
structură cristalină.

Până 
■că, în 
înalte 
mișcă, 
100 km. pe secundă, nu puteau fi 
ținuți în loc de nici o forță, for- 
mînd un gaz incandescent.

Omul de știință sovietic a de
monstrat că, în condițiile 
densități extrem de mari, 
forțe în stare să oprească atomii, 
aricit de mare ar fi viteza lor. Prin 
acțiunea acestor forțe, atomii se 
așează în ordinea specifică cor
purilor solide, cu structură crista
lină.

îndeosebi în centrul stelelor „pi
tice albe" ar exista presiuni enor
me necesare cristalizării.

© Premiul literar „Omegna" pe anul 
1961 a fost acordat în Italia scriitoru
lui german Gunther Anders pentru 
lucrarea „Omul pe pod“ („Der Mann 
auf der Brücke“). Edițiile precedente ale 
premiului au revenit scriitorilor Henri 
Alleg și Jean Paul Sartre. Lucrarea lui 
Gunther Anders este de fapt țurnalul 
unei călătorii în locurile ce mai păs
trează încă urmele bombardamentelor 
atomice americane : Hiroșima și Na
gasaki.
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Libertate lui A. Gizenga !

Brazilia nu va rupe relațiile 
diplomatice cu Cuba

Toate eforturile pentru solutionarea
problemei dezarmării!

Largul ecou al mesajului lui N. S. Hrușciov
„ȘEFII DE GUVERNE 

TREBUIE SĂ SE ÎNTÎLNEASCĂ"

LONDRA 17 (Agerpres). — Hruș
ciov, Macmillan și Kennedy trebuie 
să se întîlnească pentru a pune o 
bază bună lucrărilor Comitetului 
pentru dezarmare, a declarat la 17 
februarie la Carlyle, președintele 
Partidului liberal, Melindyne.

Hrușciov propune șefilor de gu
verne să se întîlnească la începutul 
conferinței, a spus el. Macmillan și 
Kennedy sînt dispuși să se întru
nească mai tîrziu, cînd situația se 
.va limpezi.

De ce să nu se facă și una și alta? 
a întrebat Melindyne. Cînd este 
vorba despre soarta lumii, nu este 
cazul să se facă mofturi.

Oratorul a subliniat că trebuie fo
losită noua posibilitate pe care o o- 
feră Uniunea Sovietică. Melindyne 
a chemat guvernele Angliei și Fran
ței să renunțe la efectuarea experi
ențelor nucleare, pentru a nu îm
piedica realizarea unui acord între 
U.R.S.S. și S.U.A.

O PROPUNERE CARE CORESPUNDE 
INTERESELOR PĂCII

RANGOON 17 (Agerpres). — 
TASS : La 16 februarie, Prezidiul 
Frontului Unității Naționale al 
Birmaniei a aprobat o declarație 
în sprijinul propunerii lui N. S. 
Hrușciov de a se începe lucrările 
Comitetului celor 18 țări pentru 
dezarmare la nivelul șefilor de gu
verne.

Prezidiul Frontului Unității Na
ționale, se spune în declarație, 
este de părere că propunerea lui
N. S. Hrușciov corespunde intere
sului păcii pe pămînt, arată calea 
spre lichidarea primejdiei unui 
război nuclear pustiitor, ușurează 
rezolvarea tuturor ^problemelor li
tigioase, prezintă o mare impor
tanță pentru normalizarea relații
lor internaționale. Frontul Unității 
Naționale aprobă și sprijină în 
unanimitate propunerea președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., îndreptată spre binele 
Întregii omeniri.

Tnvățind din EXPERIENȚA 
TRECUTULUI

DELHI 17 (Agerpres). — Ziarele indi
ene de diferite orientări politice acor
dă o mare importanfă propunerii gu
vernului sovietic cu privire la partici-

Guvernul Ciprului nu permite 
stocarea armelor nucleare 

în fără
NICOSIA 17 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Reuter, la 
Nicosia a fost publicat un comu
nicat în care se anunță că guvernul 
cipriot a adoptat hotărîrea de a nu 
permite stocarea de arme nuclea
re pe teritoriul Ciprului. Guvernul 
l-a autorizat pe Spiros Kyprianou, 
ministrul de Externe, să informeze 
pe secretarul general provizoriu al
O.N.U. că Ciprul va accepta orice 
inițiativă în vederea convocării 
unei conferințe pentru interzicerea 
armelor atomice și cu hidrogen.

Sfidînd voința popoarelor
PARIS 17 (Agerpres). — Intr-un ar

ticol publicat în „Revue des Deux 
Mondes", ministrul de Război al Fran
ței, Messmer, face cunoscut că Franța 
intenționează să continue experiențele 
nucleare pînă în 1970, dată la care 
își propune să aibă bombe termo
nucleare.

După întîlnirea 
Adenauer-De Gaulle

BONN 17 (Agerpres). — In comu
nicatul laconic dat publicității după 
întrevederea dintre cancelarul Ade
nauer și președintele De Gaulle se 
menționează că participanții la tra
tative au avut un schimb de păreri 
cu privire la situația politică, in
clusiv cu privire la relațiile dintre 
Est și Vest, problema germană și a 
Berlinului occidental, precum și 
problema dezarmării. Ei și-au expri
mat, de asemenea, intenția de a 
continua eforturile pentru crearea 
unui bloc politic închegat, vest- 
european.

In ceea ce privește primul grup 
de probleme, din comentariile presei 
rezultă că la Baden-Baden a fost 
reafirmată vechea poziție nerealistă 
a Bonnului și Parisului, care împie
dică reglementarea pe calea trata
tivelor a problemelor internaționale 
importante.

Corespondentul ziarului „L’Huma
nité”, Pierre Durand, este de părere 
că în urma tratativelor de la Baden- 
Baden militarismul vest-german și-a 
întărit pozițiile în detrimentul inte
reselor naționale ale Franței și cau
zei păcii în lumea întreagă. Pentru 
a obține de la Adenauer concesii în 
domeniul „organizării politice a Eu
ropei" (occidentale N.R.), precum și 
sprijin în promovarea politicii sale 
néocolonialiste în Algeria, De Gaulle 
i-a făcut acestuia o serie de promi
siuni în ceea ce privește înarmarea 
atomică a Bundeswehrului.

—•-----------------------------  

parea șefilor de guverne la lucrările 
Comitetului celor 18 pentru dezar
mare.

„Statele Unite trebuie să accepte 
propunerea lui N. S. Hrușciov ca șefii 
de guverne ale țărilor reprezentate în 
Comitetul celor 18 să participe la lucră
rile acestui comitet'' — se scrie în ar
ticolul redacțional al ziarului „Swadhi- 
nata".

Ziarul „Navoharaf Times” se pronun
ță pentru propunerea lui N. S. Hruș
ciov, întrucît „în ultimii ani au avut loc 
mai multe conferințe ale miniștrilor A. 
facerilor Externe și cu toate acestea 
ele nu au putut să rezolve cele mai 
importante probleme mondiale".

„MARILE PROBLEME TREBUIE 
REZOLVATE DE OAMENI MARI"

LONDRA 17 (Agerpres). — Intr-un 
articol redacțional, săptămînahil la
burist „Tribune" cere guvernului en
glez să accepte propunerea lui 
N. S. Hrușciov ca lucrările Comitetu
lui celor 18 pentru dezarmare să 
înceapă la nivelul șefilor de gu
verne.

„Aceste tratative, scrie „Tribune", 
nu numai că ar fi bine să aibă loc 
la cel mai înalt nivel, dar ele sînt 
posibile numai la cel mai înalt ni
vel. De ce să se aștepte ca miniștrii 
Afacerilor Externe, ale căror împu
terniciri, firește, sînt limitate, să în-
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La 13 februarie un milion de parizieni au participat la lunerariile celor 8 antifasciști uciși în „Joia 
sîngeroasă1'. In fotografie : Aspect al cortegiului în Avenue de la République.

Condițiile unei reale reînnoiri 
politice in Italia

Acordul realizat vineri între parti
dele democrat-creștin, social-demo
crat și republican cu privire la pro
gramul viitorului guvern pe care 
liderul democrat-creștin Fântâni a 
primit însărcinarea de a-1 constitui 
marchează intrarea într-o nouă fază 
a crizei politice inițiate în Italia prin 
demisia precedentului guvern Fan- 
fani. Acest acord nu este însă de- 
cît un prim pas în direcția rezol
vării crizei în actuala configurație 
a parlamentului (democrat-creștini 
273, comuniști 140, socialiști 84, so- 
cial-democrați 22, republicani 6, li
berali 17, monarhiști și fasciști 54, 
total 596), voturile reunite ale depu- 
taților democrat-creștini, social-de- 
mocrați și republicani constituie o 
majoritate absolută prea restrînsă 
(de numai 3 voturi) pentru a asigu
ra o bază de guvernare stabilă.

După cum am arătat în preceden
ta noastră corespondență, recentul 
congres de la Neapole al partidu
lui democrat-creștin — ținut după 
ce alianța celor 4 partide (inclu- 
zînd pe liberali) care constituise 
baza parlamentară a precedentu
lui guvern se destrămase — a ho- 
tărît să abandoneze coalițiile poli
tice de centru-dreapta și să le în
locuiască printr-o coaliție guverna
mentală tripartită sprijinită în parla
ment de partidul socialist. Aceasta 
este așa-zisa „cotitură spre stin
gă“ despre care în prezent se vor
bește atît de mult în țara noastră. 
In vederea realizării ei, Fanfani a 
prezentat sîmbătă acordul asupra 
programului guvernamental lui Pie
tro Nenni, liderul partidului socia
list. Acesta nu va putea da un răs
puns primului ministru desemnat 
decît după ședința C.C. al P.S.I. ce 
va avea loc în cursul săptămînii 
viitoare.

Se știe că în rîndurile conducerii
P.S.I. părerile asupra condițiilor în 
care s-ar putea realiza o colabora
re în parlament a socialiștilor cu 
democrat-creștinii și aliații lor sînt 
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chele acorduri care, potrivit Însuși 
caracterului lor, nu pot fi întruchi
pate în tratative sau în alte docu
mente ? Marile probleme trebuie re
zolvate de oameni mari”.

RĂSPUNSUL GUVERNULUI 
SUEDEZ

STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 
TASS. La 17 februarie primul mi
nistru al Suediei, Tage Erlander, 
a trimis răspunsul la mesajul lui 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., în 
care se propunea ca baza lucrări
lor Comitetului celor 18 pentru de
zarmare să fie pusă de șefii de gu
verne (state) ai țărilor reprezen
tate în acest comitet. Exprimîn- 
du-și speranța că prezența șefilor 
de guverne sau șefilor de state la 
tratative ar putea să contribuie la 
crearea unei baze sănătoase pentru 
lucrările Comitetului, Erlander de
clară că guvernul Suediei a studiat 
cu atenție și în spirit pozitiv pro
punerea șefului guvernului sovietic. 
Cu toate acestea, în răspuns se 
spune că guvernul Suediei acceptă 
să fie reprezentat la conferința de 
la Geneva la nivelul șefilor de gu
verne dacă această propunere va fi 
sprijinită de toate țările membre 
ale Comitetului, inclusiv de marile 
puteri militare.

împărțite, așa că hotărîrile pe care 
le vor lua în cele din urmă condu
cătorii ’ P.S.I. sînt așteptate cu un 
viu interes în cercurile politice din 
Italia.

In ceea ce-1 privește. Partidul Co
munist Italian a făcut, în cadrul 
Plenarei Comitetului său Central ți
nută la începutul acestei săptămîni, 
o amplă analiză a situației politice 
create în Italia prin hotărîrile con
gresului democrat-creștin de la Nea
pole. în raportul prezentat la ple
nară, tovarășul Palmiro Togliatti a 
salutat faptul că majoritatea condu
cătorilor partidului democrat-creștin

Corespondentă telefonică 
din Roma

au recunoscut că vechile lor alianțe 
politice de dreapta și centru-dreap- 
ta nu mai pot face față situației și 
problemelor actuale ale Italiei. A- 
ceastă recunoaștere se datorește 
presiunii crescînde a maselor, avîn- 
tului mișcării muncitorești, luptei 
duse de masele țărănești, puterni
cei unități antifasciste manifestate 
în cursul demonstrațiilor care au 
dus, în iulie 1960, la înlăturarea gu
vernului Tambroni și permanentei 
„alunecări spre stînga' a corpului 
electoral. „Lupta pentru o profundă 
schimbare a orientării și, mai pre
cis, pentru o cotitură spre stînga a 
politicii naționale, a spus Togliatti, 
a fost întotdeauna un element esen
țial în politica partidului nostru".

Secretarul general al C.C. al P.C.I. 
a arătat totodată limitele, lipsurile 
și țelurile reale ale acțiunii hotărîte 
de conducătorii democrat-creștini. 
Din cuvîntările rostite la congresul 
de la Neapole de Fanfani, Moro și 
alți lideri ai partidului democrat- 
creștin a reieșit, în primul rînd, că 
ei refuză să aducă vreo atingere 
puterii monopolurilor. Chiar atunci

BAMAKO 17 (Agerpres). — Opi
nia publică din Africa și Asia con
tinuă să-și ridice cu hotărîre glasul 
împotriva arestării și detențiunii 
ilegale a lui Antoine Gizenga și 
împotriva amestecului puterilor 
imperialiste în treburile interne ale 
Congoului.

„Viața lui Gizenga este în peri
col. Să fie smuls acest înflăcărat 
patriot din mîinile ucigașilor lui 
Patrice Lumumba", se spune într-o 
declarație a Organizației pentru 
apărarea păcii din Republica Mali. 
Ea cere, de asemenea, retragerea 
trupelor de mercenari din Congo 
și eliberarea imediată a lui Antoine 
Gizenga.

Ziarul „Akahata“ a dat recent 
publicității o declarație a Prezi
diului C.C. al Partidului Comunist 
din Japonia în care sînt demascate 
fărădelegile săvîrșite de imperia-
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Un bilanț sinistru
• In perioada 1—16 februarie bandele O.A.S. au săvîrșit 606 
atentate în Algeria • 268 de morti și 522 grav răniți • O tî- 

nără algeriană linșată în plin centrul Oranului.
ALGER 17 (Agerpres). — Cu fie

care zi care trece, fărădelegile ban
delor fasciste din cadrul O.A.S. se 
intensifică, iar numărul celor ca- 
re-și pierd viața de pe urma aten
tatelor devine tot mai mare. Agen
ția France Presse relatează, într-un 
bilanț al atrocităților fasciste ale 
O.A.S.-ului pentru perioada 1 fe
bruarie—16 februarie, că în acest 
răstimp pe întreg teritoriul Al
geriei au avut loc 606 atentate cu 
bombe și focuri de armă, în urma 

cînd, sub presiunea revendicărilor 
populare, conducătorii democrat- 
creștini înclină să treacă în patrimo
niul statului anumite surse de ener
gie, ei intenționează să aranjeze 
în așa fel lucrurile îneît interesele 
posesorilor de acțiuni ale trusturi
lor respective să nu fie cu nimic 
atinse.

Pe de altă parte, renunțînd, ceea 
ce este pozitiv, la alianța cu parti
dele de extremă dreaptă, ca și cu 
partidul liberal, ei nu exclud însă 
cu totul o revenire în această di
recție, ceea ce impune o vigilență 
politică neslăbită din partea forțe
lor democratice. în același timp 
scopul acțiunii zise „de centru-stîn- 
ga' a conducătorilor democrat-creș
tini continuă să fie, după cum a 
scris de curînd ziarul burghez „II Mes- 
saggero", „de a crea condițiile pen
tru a provoca o ruptură între P.S.I. 
și P.C.I. și, în consecință, pentru a 
izola pe comuniști".

Plenara C.C. al P.C.I. nu a suba
preciat pericolul inclus în aceste ma
nevre pentru unitatea forțelor mun
citorești și populare; „Această pro
blemă, dacă vom ști să muncim 
bine, a spus însă Togliatti, nu exis
tă pentru un partid care are forța 
noastră, experiența noastră și le
găturile noastre cu masele... Există 
în schimb problema eficienței și suc
cesului luptei pentru o adevărată 
cotitură spre stînga".

în sfîrșit, plenara a arătat că nu 
este cu putință să se realizeze o 
reînnoire reală în Italia fără o di
ferențiere fățișă față de politica 
externă a țărilor imperialiste : pen
tru aceasta este necesar, de exem
plu, să nu se mai permită existen
ța bazelor atomice ale S.U.A. pe 
teritoriul național. De asemenea 
este necesar nu numai să se in
tensifice legăturile economice și 
culturale cu țările socialiste, ci să 
se încheie cu aceste țări pacte de 
neagresiune în scopul de a deter
mina întreg blocul atlantic să pă- 

liști în Congo, la adăpostul stea
gului O.N.U. Declarația cuprinde un 
protest împotriva arestării lui Gi
zenga și cheamă poporul japonez 
la luptă pentru apărarea vieții a- 
cestui patriot.

Presa birmană publică numeroa
se articole în care sînt aspru con
damnați trădătorii congolezi care 
l-au arestat pe cel mai bun colabo
rator al lui Lumumba. Ziarul „Man
dalay-Times“ scrie: „Imperialiștii și 
uneltele lor folosesc cele mai di
verse mijloace pentru a crea con
fuzie în Congo, precum și pentru 
a persecuta și ucide pe cei mai în
flăcărați patrioți ai săi. Imperia
liștii se amestecă în treburile in
terne ale Congoului, deoarece vor 
să-l transforme într-o bază de ex
ploatare economică și de atac îm
potriva mișcării de eliberare din 
întreaga Africă“.

cărora și-au găsit moartea 268 de 
persoane, iar alte 522 au fost grav 
rănite.

Corespondentul din Alger al a- 
genției France Presse relatează că 
numai în noaptea de 16 spre 17 fe
bruarie în principalele orașe alge
riene au avut loc 39 de atentate, 
care s-au soldat cu moartea a 12 
persoane și rănirea altor 32. La 
rîndul său, agenția Union Française 
d’Information menționează că, la 16 
februarie, în plin centrul orașului 
Oran o bandă de asasini ai O.A.S. 
au linșat o tînără algeriană. In ulti
mele zile, după cum rezultă din re
latările agențiilor de presă, orașul 
Oran a devenit un adevărat oraș 
de front. Alături de bandele fas
ciste din O.A.S., care maltratează 
și ucid în mod nestingherit popu
lația pașnică algeriană sub privi
rile îngăduitoare ale „forțelor pen
tru menținerea ordinei“, bande de 
huligani europeni se dedau tot 
mai des la atacuri în cartierul 
musulman, mitraliind case și locui
tori pașnici. Autoritățile polițienești 
nu iau nici o măsură împotriva' a- 
cestor huligani fasciști.

BAMAKO. La 16 februarie a fost 
semnat la Bamako un plan de colabo
rare culturală între U.R.S.S. și Repu
blica Mali pe anul 1962. Potrivit aces
tui plan, U.R.S.S. va trimite în Mali 
grupuri de profesori și specialiști care 
vor lucra în instituțiile de învăță- 
mînt din republică. De asemenea, vor 
pleca în Republica Mali grupuri de 
artiști, echipe de fotbaliști și alți 
sportivi. Republica Mali va trimite în 
U.R.S.S. 35 de studenti care vor învă
ța în instituțiile de învățămînt supe
rior și școlile medii tehnice sovietice.

HELSINKI. Parlamentul finlandez 
în vechea sa componență și-a înche
iat lucrările la 16 februarie. Noul par
lament se va întruni la Helsinki Ia 
24 februarie. Se crede că Ia această 
dată actualul guvern va demisiona și 
vor începe tratative oficiale cu privi
re la formarea unui nou guvern.

ISTANBUL. La Izmir a sosit o es
cadră vest-germană formată din șap-

șească pe calea destinderii, coexis
tenței pașnice și dezarmării.

Făcînd o apreciere de ansamblu 
asupra situației create prin hotă
rîrile congresului democrat-creștin, 
plenara a combătut atît părerea ce
lor care susțin că nimic nu se poa
te schimba în Italia, cîtă vreme nu 
se va schimba structura de clasă 
a societății italiene, cît și părerea 
celor care așteaptă ca partidul 
democrat-creștin, chipurile „întine
rit” acum, să treacă la o nouă eră 
de satisfacere a revendicărilor 
populare. Adevărul este că, dacă 
orientarea așa-zisă de centru-stîn- 
ga va deveni fapt, lupta P.C.I. pen
tru o adevărată cotitură spre stîn
ga va deveni mai ușoară și, în 
anumite condiții, va avea perspecti
ve mai favorabile.

între timp, acțiunea maselor mun
citoare continuă să se desfășdare 
cu intensitate în Italia, ceea ce sub
liniază cu tărie ascuțimea proble
melor economice și politice cărora 
viitorul guvern ar trebui să le asi
gure soluționarea.

în ultimele săptămîni, mișcarea 
grevistă a cuprins sectoare întregi 
ale industriei. Aceste lupte au ca 
obiectiv nu numai revendicări eco
nomice ca încheierea noilor con
tracte de muncă, mărirea salarii
lor, reducerea orelor de lucru, dar 
și recunoașterea juridică a dreptu
rilor sindicatelor, a drepturilor 
muncitorilor în fabrică etc. De mai 
multe săptămîni sînt în grevă 50.000 
de muncitori din construcțiile na
vale.

La 15 februarie milioane de ță
rani săraci și muncitori agricoli au 
cerut, în cadrul Zilei de luptă pen
tru pămînt, desființarea sistemului 
feudal al dijmei ce se menține încă 
în Italia, lichidarea proprietăților 
moșierești și înfăptuirea unei largi 
reforme agrare.

Peste cîteva zile dezbaterile în le
gătură cu formarea noului guvern 
vor trece din sediile partidelor în 
parlament. Aceasta va da forțelor 
democrate și muncitorești posibili
tatea de a avea o viziune mai cla
ră asupra situației politice și de a 
interveni cu o forță tot mai mare, 
pentru a face să se țină seama de 
cerințele lor.

G. PASTORE

Declarația ministrului
RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței de 
închidere a congresului regional al 
Partidului Muncii din statul Pernam
buco, ministrul Afacerilor Externe al 
Braziliei, Santiago Dantas, a decla
rat, potrivit agenției France Presse, 
că „Brazilia nu va rupe relațiile di
plomatice cu Cuba și nu va părăsi 
Organizația Statelor Americane". 
Făcînd aluzie la presiunile exerci
tate asupra guvernului brazilian 
pentru a-și rechema ambasadorul 
din Havana, ministrul de Externe a 
spus : „Este adevărat că unii au 
vrut să găsească în rezoluțiile de 
la Punta del Este un pretext pen
tru a pune problema unei alegeri 
(între Cuba și O.S.A. — n.r.). Po
ziția Braziliei este însă sigură din
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R. D. Germană a construit pentru Cuba nava de 10.000 tone „Sierra 
MaestroIn fotografie : Nava înainte de ancorare în portul Havana.
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Crearea unei comisii
HAVANA 17 (Agerpres). — TASS : 

Conducerea națională a Uniunii or
ganizațiilor revoluționare integrate 
din Cuba a hotărît să creeze o co
misie economică. Comisia are sarci
na de a supraveghea activitatea 
tuturor organelor de stat pentru re
organizarea economiei potrivit cu 
noile planuri de dezvoltare economi
că a Cubei. în afară de aceasta, 
comisia trebuie să propună Condu-
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te vase. în ourînd ea va efectua în 
Marea Egee manevre comune cu na
vele turcești. Presa atrage atenția că 
navele militare ale R.F.G. vizitează 
portul Izmir pentru prima oară după 
cel de-al doilea război mondial.

CONAKRY. Guvernul Guineei a ho
tărît să sprijine dezvoltarea unei 
limbi naționale a țării, care să înlo
cuiască pe cea franceză.

RIO DE JANEIRO. Agenția U.P.I. 
anunță că guvernatorul statului bra
zilian Rio Grande do Sul, Lionel Bri- 
zola, a emis, la 16 februarie, un de
cret prin care se expropriază societa
tea „Compania telegrafica de Puerto 
Alegre" — filială a monopolului nord- 
american „International Telegraph 
and Telephone Company".

ATENA. Comitetul sindical pentru 
apărarea drepturilor democratice a 
cerut eliberarea imediată a lui Ma- 
nolis Glezos. în chemarea adresată gu
vernului grec, parlamentului și lideri
lor partidelor politice, comitetul sub
liniază că autoritățile îl dețin ilegal în 
închisoare pe eroul de pe Acropole. 
Glezos, se spune în chemare, trebuie 
să fie eliberat și să i se dea 
posibilitatea să-și îndeplinească în
datoririle de deputat în parlament.
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Militariștii americani neliniștiți 
de situația din Vietnamul de Sud

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Pentru a treia oară în ultimele două 
luni ministrul de Război al S.U.A., 
McNamara, va conferi cu principalii 
conducători militari americani asu
pra situației din Vietnamul de sud. 
La această conferință, care se va des
fășura la Honolulu în Havai înce- 
pînd de duminică, vor participa după 
cum anunță agențiile americane, A. 
Harriman, secretar de stat adjunct 
pentru problemele Extremului Orient, 
amiralul Felt, comandantul forțelor 
militare americane din Pacific, gene
ralul Lemnitzer, președintele Comite
tului mixt al șefilor de stat major, 
Nitze, secretar de stat adjunct, Har-

Tulburări în Guyana britanică 
provocate de agenții colonialiștilor
GEORGETOWN 17 (Agerpres). — 

Agențiile occidentale de presă rela
tează că în Guyana britanică s-a 
produs o încercare de răsturnare a 
guvernului legal, condus de Cheddy 
Jagan, liderul partidului popular 
progresist. Principalii instigatori ai 
acestui complot sînt Peter Daguiar, 
om de afaceri și lider al partidu
lui de dreapta „Forțele unite“, care 
are strînse legături cu cercurile co
loniale și capitalul american și For
bes Burnham, conducătorul altui 
partid de opoziție, Congresul națio
nal popular. Folosind drept pretext 
politica financiară a guvernului Ja
gan care, în interesul dezvoltării ra
pide a economiei înapoiate a colo
niei, a elaborat un buget bazat pe 
sporirea impozitelor asupra capita
lului investit, ceea ce a lovit în pri

de Externe, S. Dantas
punct de vedere juridic : noi vom 
menține relațiile diplomatice cu Ha
vana și vom continua să apnrți 
nem, cu drepturi depline, sistbnu- 
lui interamerican".

Referindu-se la alte probleme. 
Santiago Dantas a subliniat nece
sitatea unei politici „care să nu se 
încline în fața presiunilor din par
tea altor țări sau a grupurilor eco
nomice, atît naționale cît și interna
ționale".

„Considerăm — a spus el — că 
In epoca noastră cauza păcii este 
sfintă și necesară, alături de lupta 
Împotriva înapoierii economice". 
Ministrul brazilian a arătat că po
litica externă a guvernului său se 
va orienta după aceste două obiec
tive.

economice în Cuba
cerii naționale a Uniunii organiza
țiilor revoluționare integrate din 
Cuba măsuri pentru îmbunătățirea 
activității tuturor organelor econo
mice ale statului — centrale și pe 
plan local.

Din comisia economică fac parte 
Osvaldo Dorticos, președintele Repu
blicii, Ernesto Guevara, ministrul 
Industriei, și Carlos Rafael Rodri
guez, director al Institutului națio
nal pentru reforma agrară.

PNOM-PENH. La 17 februarie a fost 
publicat la Pnom-Penh un comunicat 
comun cambodgiano-cuban, în care se 
arată că ambele părți au căzut de 
acord să-și acorde reciproc clauza na
țiunii celei mai favorizate în domeniul 
schimburilor comerciale. Comunicatul 
comun declară că este în interesul ce
lor două țări să dezvolte relațiile co
merciale dintre ele, conform principii
lor egalității și avantajului reciproc.

NEW YORK. Sîmbătă a încetat 
din viață la Hollywood, în vîrstă 
de 85 de ani, cunoscutul dirijor Bruno 
Walter.

NEW YORK. După cum relatează 
agenția U.P.I., în orașul Macon (statul 
Georgia), unde are loc boicotarea auto
buzelor municipale în semn do pro
test împotriva segregației rasiale, la 
16 februarie huligani rasiști au tras 
focuri de armă dintr-un automobil 
asupra unui grup de negri. Doi negri 
au fost răniți.

COPENHAGA. In Danemarca se In
tensifică mișcarea grevistă. La 16 fe
bruarie au declarat grevă muncitorii 
cazangii de la Șantierul naval din 
Aalborg, cerînd majorarea salariilor.

kins, comandantul forțelor militare 
americane din Vietnamul de sud 
precum și ambasadorul S.U.A. în a- 
ceastă țară, Nolting.

Lista acestor personalități militare 
ilustrează clar interesul cu care cercu
rile oficiale din Washington urmă
resc situația din Vietnamul de sud. 
După cum relatează ziarele, în spri
jinul regimului fascist al lui Ngo 
Dinh Diem s-au trimis mari cantități 
de armament și peste 4.000 de 
militari americani a căror sarcină 
este să sprijine regimul dictatorului 
Diem împotriva căruia se ridică la 
luptă forțe populare din ce în ce mai 
puternice.

mul rînd în interesele burgheziei, 
conducătorii partidelor de opoziție 
au provocat la 15 februarie tulburări 
și dezordini în țară.

Potrivit relatărilor agenției Reuter, 
în urma ' unui ordin al guvernului 
britanic, Ia 15 februarie, în. Guyana 
britanică au debarcat trupe engleze 
care se aflau pe bordul a trei nave 
militare. Alte trupe au fost trimise 
pe calea aerului spre Georgetown.

Explicația oficială a acestei ho- 
tărîri a fost „menținerea ordinei“. 
Dar se știe că în anul 1953, sub 
același pretext, guvernul englez a 
trimis trupe în Guyana britanică. 
Atunci, drept rezultat, guvernul con
dus de Cheddy Jagan a fost înlă
turat.
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