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fidicarea nivelului tehnic ai producției—factor
important în îmbunătățirea calității produselor

înaltă tensiune 
de transformare a energiei 
prin care s-au racordat la 
energetic național raioanele 
Aramă (Oltenia), Oravifa 
Săveni (Suceava) și Salonta

Raionul Odor hei
{regiunea Mureș-Autonomă Maghiar ă) {regiunea Oltenia)

Z/7 fiecare secție 
măsuri concrete, 

eficiente
Uzina noastră este înzestrată i 

.nașini și utilaje moderne ; an 
an s-a extins mecanizarea produc
ției, s-a îmbunătățit tehnologia de 
fabricație. Propria noastră experi
ență a dovedit că ridicarea nivelu
lui tehnic al producției este un fac
tor important în îmbunătățirea 
calității produselor. De-a lungul a- 
nilor ne-am convins nu odată că, 
paralel cu investițiile făcute de 
stat, prin forțele întregului colec
tiv se pot întreprinde multe pentru 
a ridica nivelul tehnic al producției 
pe o treaptă mereu mai înaltă.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1962 și recent cînd ne-am 
luat angajamente, în lumina Direc
tivelor C.C. al P.M.R. cu privire Ia 
criteriile principale ale întrecerii 
socialiste, noi am stabilit măsuri 
concrete, eficiente care duc la ridi
carea în continuare a nivelului teh
nic al producției în secțiile uzinei
— măsuri care au început să fie a- 
plicate în practică.

Mergînd pe această linie, în ulti
mul timp ne-am îndreptat atenția 
spre sectorul prelucrări la cald, 
forjă și arcuri — sectoare impor
tante de activitatea cărora depin
de în mare măsură calitatea pro
ducției. Au fost concepute o serie 
întreagă de mecanizări, mai ales 
la fabricarea arcurilor pentru va
goane. Aici au fost proiectate și in
troduse agregate mecanizate pen
tru călirea arcurilor spirale și a 
arcurilor volute pentru vagoane. 
Această operație care înainte se 
făcea manual, în condiții anevoioa
se de muncă, se execută astăzi 
mecanizat. Ca urmare, productivi- 

I tatea muncii a crescut de două ori, 
iar calitatea arcurilor s-a îmbună
tățit mult.

Acordăm, de asemenea, o deo
sebită atenție perfecționării con
tinue a proceselor tehnologice
— aceasta fiind o cale impor
tantă de ridicare a nivelului 
tehnic al producției. Printre proce
deele tehnologice avansate pe care 
le folosim este sudura automată. 
Anul trecut am realizat după acea
stă metodă tehnologică modernă 
187.000 m. liniari de sudură, iar în 
acest an ne propunem să obținem 
200.000 m. liniari. In prezent se stu
diază posibilitatea introducerii su
durii automate a tablelor subțiri, 
ceea ce va contribui Ia o îmbună
tățire substanțială a calității pro
ducției și, în același timp, la o 
productivitate mai înaltă. Cal-

TEODOR IERCAN 
director adjunct al Uzinelor 

de vagoane din Arad

Tn ultimele săptămîni au fost date 
în exploatare în diferite regiuni ale 
țării noi rețele de 
și stații 
electrice 
sistemul 
Baia de 
(Banat),
(Crișana). Lucrările pentru legarea 
raioanelor la rețeaua de linii a siste
mului național s-au încheiat în șapte 
regiuni: Bacău, Brașov, Cluj, Crișana, 
Hunedoara, Mureș-Autonomă Maghia
ră și Ploiești.

Potrivit datelor Ministerului Mine
lor și Energiei Electrice, 80 la sută 
din raioanele țării primesc în pre
zent, prin linii de Înaltă tensiune, 
energie electrică produsă de marile 
termocentrale și hidrocentrale. Anul 
acesta se vor termina lucrările pen
tru alimentarea cu curent de înaltă 
tensiune din sistemul național la încă 
15 raioane.

(Agerpres)

Sesiune

<>•

ODORHEI (coresp. „Scîn
teii“). — In ultimele zile 
au fost inaugurate gospo
dării colective șl în satele 
Uilac, Lupeni, Fîncel, Tă- 
mașu, Inlăceni, Șiclod, 
Tîrnovița, Păltiniși și Ul- 
cani, din raionul Odorhei. 
Cu transformarea întovă
rășirilor din aceste sate în 
gospodării colectiv© s-a 
terminat colectivizarea a- 
griculturii raionului Odor
hei din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară. In 
prezent cele 95 de gospo
dării colective ale raionu
lui 
de 
țin 
ha.

gos- 
din 

țăra- 
ra-

(Continuare în pag. IlI-a)

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — De 
sîmbătă 24 februarie, aula festivă 
a Institutului agronomic „Ion Io- 
nescu de la Brad“ din Iași găzdu
iește lucrările sesiunii științifice 
zonale, organizată de Institutul a- 
gronomic împreună cu stațiunile 
experimentale agricole din Moldo
va. In cadrul acestei sesiuni s-au 
prezentat peste 170 de referate și 
comunicări științifice. Iată cîteva 
din temele referatelor : unele as
pecte ale procesului de transfor
mare socialistă a agriculturii din 
regiunea Iași, metode de ridicare a 
producției la porumb în regiunea 
Iași, metode de ridicare a produc
ției de grîu în regiune etc.

gospo- 
din raion 
trecut un 
24.855.000 
lei mai

Fabrica de șuruburi din Brașov este înzestrată cu noi mașini și uti
laje la care muncitorii obțin o productivitate mai înaltă șl produse de 
calitate superioară. In fotografie : Inginerul Aurel Preda și muncitorii 
Gheorghe Mănâilescu șl Enache Dumitrache fac ultimele reglări la una 
din noile mașini. (Foto : M. Andreescu)

Procedeu modern de eaSare
SINAIA (coresp. „Scînteii). — In 

lupta pentru ridicarea calității pro
duselor, colectivul uzinei metalurgice 
din Sinaia acordă o mare atenție in
troducerii procedeelor tehnologice 
moderne. Nu de mult, un colectiv 
de specialiști de la serviciul meta- 
lurg-șef și din secția tratamente ter
mice din întreprindere a realizat un 
agregat pentru folosirea unei me
tode de tratament termochimic : că- 
lirea pieselor prin carbonitrurare.

Față de metodele de tratare prin 
cimentare și cianurare, carbonitru- 
rarea prezintă multe 
Timpul pentru obținerea unui strat

călit de 0,8—0,9 mm., s-a redus la 
unele piese de la pompa de injec
ție la jumătate. Prin carbonitrurare 
crește de 2—3 ori rezistența la uzu
ră și oboseală a pieselor, iar durita
tea stratului călit este superioară. 
Calitatea pieselor tratate după noua 
metodă 
ți tor.

Noua
repere,
economică ;
un kilogram piese tratate s-a redus 
de cîteva ori. Ea va fi extinsă la alte 
numeroase piese.

Răspunzînd chemării oțelarilor 
hunedoreni, de a asigura cuptoarelor 
cantități sporite de metale vechi, ti
nerii din regiunea Hunedoara au co
lectat și predat de la începutul anu
lui o cantitate de fier vechi cu care 
se pot elabora peste 300 tone de 
oțel.

La minele Teliuc, de pildă, dato
rită acțiunii desfășurate de tineri 
s-a strîns de trei ori mai mult fier 
vechi decît prevedeau sarcinile de 
predare a întreprinderii pentru pe
rioada amintită. Brigăzile utemiste 
de, muncă patriotică de la Hune
doara, Calan, Simeria, Brad și Alba 
Iulia au organizat.grupe de colectare 
a fierului vechi pe străzi și locuri 
de muncă.

avantaje.

Fabrica se
SIBIU (coresp. „Scînteii"). — In 

cadrul acțiunii de modernizare/ ?i 
reutilare a fabricii, la întreprinde
rea textilă „Libertatea“ din Sibiu 
au fost montate în ultimul timp noi

Prin perfecționarea tehnologiei
La Fabrica de rulmenți din Bîr- 

lad sînt prevăzute lucrări pentru 
mărirea capacității de producție.

înzestrarea 
rulmenți din 
laje duce și 
Continuare a
lor. Metalurgiștii folosesc proce- 

ț /'dee înaintate de lucru, printre care

întreprinderilor de 
țară cu noi uti

la îmbunătățirea în 
calității produse-

înlocuirea operației de strunjire 
cea de presare, forjarea inelelor 
rulmenți în matrițe. Trecerea 
confecționarea de inele, din materia
le plastice la unele tipuri de rul
menți permite economisirea unor 
cantități de metal și asigură o cali
tate mai bună produselor.

(Agerpres)

cu 
de 
la

se îmbunătățește astfel sim-

metodă, care se aplică la 60 
este în același timp foarte 

prețul de cost pentru

reutilează
utilaje perfecționate. La filatura de 
lînă pieptănată, au fost date în ex
ploatare patru mașini de răsucit fa
bricate în țară. Noile mașini, prevă
zute cu dispozitive automate de o- 
prire, asigură o productivitate înaltă 
și o bună calitate a firelor.

Se modernizează de asemenea și 
secția de preparație din cadrul țe- 
sătoriei. Cele trei mașini automate 
de canetat pentru semițevi și țevi, 
intrate recent în funcțiune, 
productivitate 
mare față de 
brică. Pentru 
trol tehnic de
prezent sînt în curs de construcție 
două rampe de control al produse
lor finite.

au o 
cu 35 la sută mai 
cele existente în fa- 
efectuarea unui con- 
calitate eficient, în

(Agerpres)

in Capitala
Zileto acestea, la parterul blocu

lui de locuințe din cartierul Giu- 
lești—Ulmului s-a deschis o librărie- 
papetărie modernă. De asemenea, 
în blocul N din Piața „30 Decem
brie“ (Chibrit) s-a deschis un ma
gazin alimentar cu autoservire ; ur
mează ca la 28 februarie să se des
chidă tot aci un magazin pentru 
desfacerea laptelui și a produselor 
lactate, iar la 1 martie, un maga
zin de carne și preparate din carne. 
(De la REMUS MURZEA, coresp. 
luntar).

Noi unitati comerciale

vo-

A 4-a premieră 
a stagiunii

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivul Teatrului de stat din Brașov 
a prezentat cea de-a 4-a premieră a 
stagiunii cu piesa „Oameni și umbre" 
de Ștefan Berciu. Regia spectacolului 
este semnată de Marius Oniceanu.

Premiera de gala a filmului 
„Străzile au amintiri“

La cinematograful „Patria' din Ca
pitală a fost prezentat, luni seara, în 
premieră de gală, filmul „Străzile au 
amintiri', producție a studioului cine
matografic „București*.

Scenariul filmului este semnat de 
Dimos Rendis' și loan Grigorescu, iar 
regia aparține lui Manole Marcus. în 
rolurile principale aj>ar : Antoaneta 
Glodeanu, Cons
tantin Dinules- 
cu, Silviu Stăn- 
culescu, Virgil 
Florescu, Va
leriu Paraschiv, 
Sandu Stlclaru, 
Ernest Mattel.

Contractări la articole de artizanat
în- 
se-

Ieri la UCECOM au 
ceput contractările pe 
mestrul II al acestui an 
la articole de artizanat, în
tre reprezentanții comer
țului și cei ai cooperației 
meșteșugărești. Cu acest 
prilej au fost expuse cir
ca 1500 de obiecte din 
lemn, os, ceramică neagră 
și colorată, marochinărie,

covoare, păpuși folcloristi
ce, împletituri din pai, cu
sături, articole de podoa
bă etc. produse de aproa
pe 30 cooperative din țară. 
Unitățile cooperatiste au 
pregătit de asemenea o 
gamă variată de împle
tituri, costume de baie și 
fuste din in cu alesături, 
amintiri din stațiuni etc.

larizate prin foi valante, 
grafice comparative, bro
șuri, pliante etc.

Cu ocazia încheierii co
lectivizării, membrii 
podăriilo.r colective 
Odorhei au adresat 
nilor întovărășiți din
ioanele vecine — Gheo.r- 
ghieni și Mier.cu.rea Ciuc 
— chemarea de a le urma 
exemplul, înscriindu-se cu 
toții în gospodăriile co
lective.

în raion s-au luat măsuri 
în vederea dezvoltării și 
consolidării gospodăriilor 
colective. Au fast formate 
colectfve din ingineri, a- 
gronomi și zootehnlști, în 
vederea îndrumării califi
cate a gospodăriilor co
lective. De asemenea, pre
ședinții și brigadierii gos
podăriilor colective frun
tașe îndrumă șl ajută pe 
cei al gospodăriilor colec
tive mai tinere. In vederea 
dezvoltării creșterii ani
malelor, ,s-au început lu
crări de 
pășunilor 
turale alt 
cutarea a 
strucții.

îmbunătățir© a 
și tinetelor na
și pentru exe- 

numeroase con-

CRAIOVA (coresp. ,-,Scîh- 
teii“). Cu înființarea gospo
dăriilor colective din Po- 
roina Mare, Fîntîna Mare 
și Geblești și primirea ulti
melor familii în cele exis
tente, în 
Mare s-a încheiat colecti
vizarea 
cele 66 gospodării polec-. 
tive din raion sînt unite 
în prezent 30.063 familii, 
cu o suprafață de 93.561 
ha. teren. Țăranii munci
tori au pășit cu încredere 
pe drumul arătat de par
tid fiind convinși că în 
felul acesta își creează o 
viață fericită. Ei au avut 
in față exemplul colecti
viștilor mai vechi din 
raion care din veniturile 
realizate din gospodăria 
colectivă și-au construit 
case noi, și-au cumpărat 
mobilă, aparate de radio. 
In comuna Gruia, de pil
dă, 118 colectiviști și-au 
construit case noi, 145 și 
le-au refăcut din temelii 
pe cele vechi, 70 familii 
și-au cumpărat mobilă.

Aceasta se datorează 
faptului că gospodăriile 
oolective au realizat de

raionul Vînju

agriculturii. In

la un an la altul producții 
tot mal mari, au dezvoltat 
noi ramuri de producție. In 
anul trecut gospodăria co
lectivă din Jiana Mare a ob
ținut o producție medie la 
ha., de 1.674 kg. grîu și 3.892 
kg. porumb boabe ; gos
podăria colectivă din 
Dănceu a obținut 3.410 kg. 
porumb boabe la ha. Anul 
trecut sectorul zootehnic 
al gospodăriilor colective 
din raion a crescut simți
tor aducînd venituri de 
peste 5.000.000 lei.

Organizațiile de partid 
au popularizat 
gospodăriilor 
folosind diverse 
muncii politics«,
ganizat vizite la gospo
dăriile colective fruntașe 
din raion și din raioanele 
vecine — Băilești, Calafat 
și Segarcea. La căminele 
culturale din Vlădaia, O- 
prișoru, Bălăclța, Corlățel 
șl altele s-au făcut calcu
la comparative Intre veni
turile colectiviștilor și cele 
ale țăranilor întovărășiți 
și cu gospodărie indivi
duală. Serile de întrebări 
și răspunsuri 
drept rezultat 
unor probleme 
principiiie de 
și retribuire a
gospodăria colectivă, 
partizarea veniturilor.

După încheierea colec
tivizării agriculturii în a- 
cest 
cu 
zată 
nia)
tid și sfaturile populare 
se ocupă de întărirea 
gospodăriilor colective și 
îndeosebi de pregătirea 
campaniei 
primăvară,
producție întocmite înain
te de încheierea colecti
vizării sînt revăzute și 
completate cu sprijinul 
specialiștilor și al activiș
tilor de partid și de stat.

Acest eveniment impor
tant în viața țăranilor din 
această parte a regiunii 
Oltenia a fost sărbătorit 
ieri după-amiază la casa 
raională de cultură. Su
tele de participant!, re
prezentanți ai colectiviști
lor din raion, au 
o chemare către 
întovărășiți și cu 
dărie individuală
ionul Strehaia, Talon în
vecinat, pentru a le urma 
exemplul, îndemnîndu-i să 
pășească cu încredere pe 
calea gospodăriei colec
tive, calea bunăstării și 
fericirii.

succesel» 
colective, 
forme ale 

S-cru or-

Raionul Rm. Sărat
{regiunea Ploiești)

cuprind 15.344 familii 
țărani muncitori și de- 
o suprafață de 61.900 
teren.

Un rol important în con
vingerea țăranilor întovă
rășiți de a transforma în
tovărășirile lor în gospo
dării colective sau de a 
se înscrie în cele existente 
au avut succesele gospo
dăriilor colective. Anul 
trecut, gospodăriile colec
tive din raion au re
coltat în medie la hectar 
cu 500 kg. porumb boabe 
și cu aproape 4000 kg. 
sfeclă de zahăr mai mult 
decît întovărășirile. Nu
mărul taurinelor proprieta
te obștească din gospo
dăriile colective a crescut 
anul trecut cu 6000, din 
care 2000 vaci, al porcine
lor cu circa 3000 și al ovi
nelor cu 6000. Din valorifi
carea produselor, 
clăriile colective 
au realizat anul 
venit bănesc de 
lei, cu 10.000.000
mare decît în anul prece
dent. mărind totodată cu 
12.000.000 lei valoarea fon
dului de bază al gospo
dăriilor.

Datorită creșterii venitu
rilor, numeroși colecti
viști din raion și-au cons
truit case noi, și-au cum
părat mobilă, aparate de 
radio, mașini de cusut, 
biciclete, motociclete etc. 
In sate au fost amenajate 
47 grădinițe unde sînt în
grijiți peste 2000 copii de 
colectiviști. In comunele 
colectivizate Sj-au construit 
școli, cămine culturale, 
dispensare și alte obiecti
ve social-culturale.

Realizările gospodăriilor 
colective au fost larg 
popularizate de organizar 
țiile de partid. La cămine
le culturale au fost orga- gj 
nizate seri de întrebări și 
răspunsuri, ,,se.ri de cal- 

■ cui', conferințe, programe 
artistice.
rezultatele 
colective

au avut 
lămurirea 

ce privesc 
organizare 
muncii' în 

re-
RM. SĂRAT (coresp. 

Scînteii“). — Zilele aces
tea, ultimele familii de ță
rani întovărășiți și cu gos
podărie individuală din 
Cochirleanca, Vadu, So
rești, Zărnești, Știubeiu, și 
din alte comune ale raio
nului Rm. Sărat au intrat 
în gospodării agricole 
colective. Rm. Sărat este 
astfel cel de-al doilea ra
ion cu agricultura com
plet colectivizată din re
giunea Ploiești. Cele 51 
gospodării agricole colec
tive din raio.n cuprind 
30.899 familii și dețin 
79.441 ha. teren.

Exemplul gospodăriilor 
colective care au obținut 
în ultimii ani succese de 
seamă în mărirea produc
ției agricole și creșterea 
veniturilor colectiviștilor 
a dovedit tuturor țăra
nilor din raion avantajele 
. i superioritatea muncii 
unite în gospodăria 

' lectivă. Anul trecut,
co- 

. de 
asemenea, Pildă, producția medie laDe 

gospodăriilor 
fost popu-au

ln regiunea Sași

Vie activitate culturală în sprijinul
colectivizării

Țăranii întovărășiți din satele 
regiunii Iași se înscriu în număr 
tot mai mare în gospodăriile co
lective. Așa cum s-a anunțat în 
ziare, în raioanele Bîrlad și Huși 
s-a încheiat colectivizarea agri
culturii. In raioanele Vaslui și 
Negrești colectivizarea este a- 
proape terminată. Crește numă
rul colectiviștilor și în celelalte 
raioane.

Acesta este în bună măsură 
rezultatul muncii politice șl edu
cative de masă desfășurată de 
organizațiile de partid, de sfatu
rile populare, de colectiviștii în
șiși. Comitetul regional de partid 
și comitetul executiv al sfatului 
popular regional au organizai 
tipărirea unui bogat material do
cumentar — broșuri, pliante, a- 
flșe, foto-gazete și fol volante —

agriculturii
In care este redată experiența 
înaintată a unor gospodării co
lective în sporirea producției a- 
gricole. Acestea sînt larg difuza
te în satele regiunii.

hectar a gospodăriilor 
grico-l© colective din raion 

a. întrecut cu 320 
kg. la grîu, cu 
920 kg. Ia po
rumb și cu a- 
proape 300 kg. 
la floarea-soa- 
relui pe cea a 
întovărășirilor a- 
gricole. Colecti
viștii au dezvol
tat și creșterea 
animalelor ;

a-

LA CĂMINELE CULTURALE

S-a Îmbunătățit' mult și activi
tatea în cadrul căminelor cultu
rale și bibliotecilor sătești. In 
forme variate sînt popularizate 
documentele Consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști, au loc 
recenzii de cărți și broșuri agro
zootehnice etc.

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. II-a)

pro- 
ani- 
co-

mai în cursul anului 1961, 
numărul bovinelor a cres
cut cu peste 5.500 din care 
1.500 vaci cu lapte, al oi
lor cu lînă fină și semifină 
cu 13.000.

Prin valoriiicarea 
ducției cerealiere și 
maliere, gospodăriile
lective au realizat anul tre
cut venituri bănești în va
loare de aproape 75.000.000 
lei. Majoritatea gospodă
riilor colective din raion 
sînt milionare și multimilio
nare. Concomitent cu a- 
ceasta s-a ridicat an de 
an nivelul de trai al colec
tiviștilor. La Vîlcele, de pil
dă, din 5 case, trei sînt 
nou construite.

Noile gospodării colec
tive sînt ajutate la întoc
mirea planurilor de pro
ducție, la organizarea mun
cii pe brigăzi de către spe
cialiști de la sfatul popu
lar raional, precum și de 
președinții, brigadierii și 
socotitorii din gospodării
le colective fruntașe.

O deosebită atenție se 
acordă pregătirii campa
niei agricole de primă
vară. Gospodăriile colecti
ve condiționează sămînța, 
transportă gunoiul pe cîmp. 
Peste cîteva zile se va tre
ce la însămințarea cultu
rilor timpurii.

Un ansamblu al Circului Mare 
din Moscova a

rZ

Conferințe-concerte
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

„Să învățăm a înțelege frumusețile 
muzicii“ — se intitulează noul 
ciclu de conferințe-concerte de ini
țiere muzicală organizat de filiala 
S.R.S.C. Crișana. La acestea partici
pă numeroși muncitori și tehnicieni

din fabricile orădene, elevi etc. Conferințele sînt înso
țite de exemplificări muzicale.

Prima conferință a avut ca temă: „Pagini din istoria 
muzicii de cameră și a liedului".

raion (al 5-lea raion 
agricultura colectivi- 
din regiunea Olte- 

organizațiile de par-

agricole de 
Planurile de

adresat 
țăranii 
gospo- 

din ra-

Un 
Mare 
întreprinde un turneu 
tara noastră, a sosit 
dimineața în Capitală.

Timp de două luni oaspe
ții vor prezenta, în Capita
lă și în alte orașe din tară, 
spectacolul „O seară la 
Moscova", a cărui premieră 
în tara noastră va avea loc 
în ziua de 1 martie,

ansamblu al Circului 
din Moscova, care va 

in 
luni

sosit în Capitală 
Circul de Stat din Bucu
rești.

Publicul romînesc va a- 
vea prilejul să vadă — 
printre cei 48 de membri 
ai ansamblului — pe Ale- 
xandr și Violeta Kiss, ar
tiști emeriti ai R.S.F.S. 
Ruse, pe dresoarea Pod- 
oernikova, comicul Alexei 
Kazancenko și alți renumit! 
artiști de circ sovietici.

Artiști al circului »ovlettc la «oslrea ta Gara d« Nord

DE PESTE HOTARE
„SA FIE ANULAT TRA

TATUL DE SECURITATE 
JAPONO-AMERICAN“, „Po
porul japonez este împo
triva războiului nuclear“ 
— sub aceste lozinci a 
avut loc un marș al re
prezentanților tineretului 
muncitor din capitala Ja
poniei Împotriva bazelor 
americane. Tineri fero
viari șl metalurglști, cons
tructori șl funcționari s-au 
Îndreptat din Tokio spre 
diverse baze americane.

66 DE DEPUTAȚI ȘI 
MEMBRI LABURIȘTI 
CAMEREI LORZILOR 
adresat un apel 
Greciei, cerîndu-i 
stierea 
Apelul 
atenția 
tragice

4 
AI 
au 

regelui 
amni- 

politici.deținuților
atrage îndeosebi 
asupra situației 

în care se află 18

femei întemnițate, pre
cum și asupra faptului 
că, deși alegerea în par
lament a lui Manolis Gle- 
zos a fost confirmată în 
mod legal, acesta conti
nuă să fie deținut In în
chisoare.

PESTE 11.000 DE MUN
CITORI de la uzinele 
„Siemens", „Fiar", „Tri
plex" din Milano au de
clarat o grevă de 48 de 
ore, oerlnd mărirea sala
riilor. In cursul zilei de 
duminică, muncitorii de 
la „Siemens" au organi
zat o demonstrație ta 
fața sediuluf direcției în
treprinderilor, în semn de 
protest împotriva încer
cărilor patronilor de a 
înăbuși greva prin ame
nințări au concedierea ta 
masă.

Duminică, în comuna Picior de Mun
te, din raionul Găești, t-a Inaugurat o 
gospodărie colectivă în care au intrat 
817 familii de țărani întovărășiți cu 
1.859 hectare de pămînt — toți ță
ranii

La 
cutat

din comună.
adunarea de inaugurare ei au dis- 
despre unele probleme ale întă-

ririi și dezvoltării gospodăriei colective. 
Pe lîngă cultura cerealelor, noii colecti
viști vor da o atenție deosebită planta
țiilor de pomi și viță de vie în terase.

in fotografie: După inaugurarea gos
podăriei, colectiviștii din Picior de 
Munte au încins o horă.

(Foto: Gh. Vințilă)

LA ÎNCHIDEREA ED I ȚIEI

S-a încheiat colectivizarea agriculturii

Pentru ziariști nu este plăcut să 
se „desfacă" paginile, odată înche
iate și gata pentru rotativă. Dar, 
există șl asemenea „desfaceri" plă
cute...

In cursul dimineții a sosit la re
dacție vestea încheierii colectiviză
rii agriculturii în raioanele Odorhei 
și Vînju Mare. Pe seară, o primă 
„desfacere" de pagină : se comunică 
de la Ploiești că s-a încheiat colec
tivizarea agriculturii și în raionul 
Rîmnicu Sărat (mai sus se publică 
informnțH). pe Ia orele 23,30, din

nou telefonul de provincie : ni s< 
anunță de la redacția ziarului tocai 
că s-a încheiat colectivizarea agri
culturii și în raioanele Slatina și 
Vedea, regiunea Argeș (ca prime a- 
mănunte sintern informați că în ra
ionul Slatina 28.055 familii de ță
rani muncitori și-au unit pămintu- 
rile în suprafață de 76.586 ha. în 
gospodării colective, iar în raionul 
Vedea au intrat în gospodăriile co- 
leotlve 9.836 familii ou 25.946 ha. 
(mîine vom reveni cu amănunte)
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Cum obținem Dezvoltăm creșterea puilor
recolte mari de porumb

Gospodăria colectivă „Drum Nou" 
din comuna Plopu, raionul Făurei, 
a cîștigat o bună experiență în spo
rirea producției de cereale și mai 
ales de porumb. Anul trecut, pe în
treaga suprafață cultivată cu porumb 
(640 hectare), gospodăria noastră a 
recoltat în medie cîte 5.044 kg. po
rumb boabe la hectar.

Pentru obținerea unei recolte bo
gate de porumb este necesar să se 
aplice un întreg complex de lucrări 
agrotehnice. Fiecare lucrare contri
buie la realizarea producțiilor mari, 
neglijarea chiar numai a uneia poa
te duce la scăderi de recoltă sau 
chiar la compromiterea culturii. De 
aceea este important să se execute 
la vreme și în bune condiții toate 
lucrările recomandate de știința a- 
gricolă și experiența înaintată.

Pregătirile pentru cultura porum
bului încep îndată după recoltarea 
plantei premergătoare și constau în 
fertilizarea și aratul terenului. Pen
tru porumbul din 1961, în gospodă
ria noastră s-au repartizat din toam
na anului precedent terenuri care 
fuseseră îngrășate în ultimii 3 ani 
cu 20—30 tone gunoi de grajd la 
hectar. Ele au fost arate la 30—36 
cm. adîncime iar în toamnă s-a dat 
cu discul urmat de grapă, așa că 
la căderea zăpezii arătura era fără 
buruieni.

Dar. ținînd seama de perioada în 
care ne aflăm, vrem să ne referim 
mai ales la lucrări ce trebuie făcute 
începînd de la desprimăvărare și 
pînă în vară.

Primăvara, mai ales în zonele de 
stepă unde sînț puține precipitații, 
trebuie dată o mare atenție păstră
rii umezelii în sol. Anul trecut, în
dată ce s-a putut lucra pe tarla, noi 
am' făcut grăpatul ogorului cu grapa 
cu colți reglabilă, perpendicular pe 
direcția brazdelor. Pînă la însămîn- 
țare, terenul a fost ținut afinat prin 
două cultivații, urmate de grapă, 
reușind în acest fel să păstrăm cît 
mai multă apă în sol. Ca să nu lă
săm buruienile să se dezvolte înain
tea porumbului, ultima cultivație am 
făcut-o la adîncimea de însămînțare 
și aproape odată CU- semănatul. 
Cînd temperatura în sol a fost de 
8—10 grade, am trecut la semănat.

Semănatul s-a făcut la distanța de 
80 cm. între rînduri și la adîncimea 
de 10—14 cm., dîndu-se 30 kg. să- 
mînță la ha. S-a folosit numai să-

Sasiune a sfatului popular 
raional ținută 

într-o gospodărie colectivă
Recenta sesiune a Sfatului popu

lar al raionului Salonta, în care au 
fost dezbătute probleme privind 
creșterea și mărirea productivității 
șeptelului, s-a ținut la G.A.C. Mă- 
dăras, gospodărie cu o bună expe
riență în organizarea și mărirea fer
melor zootehnice. Alături de de- 
putați, la sesiune au luat parte pre
ședinți și vicepreședinți de gospodă
rii colective, brigadieri și îngrijitori 
fruntași, ingineri și tehnicieni agro
nomi și zootehniști.

Sesiunea a constituit un valoros 
schimb de experiență și a stabilit 
măsuri pentru realizarea sarcinilor 
prevăzute în planurile gospodăriilor 
colective. Totodată a indicat, prin
tre altele, extinderea inițiativelor 
luate de unele G.A.C. cu experiență 
de a sprijini 2—3 gospodării colec
tive mai tinere în organizarea mun
cii, a bazei furajere și în ridicarea 
de noi construcții agrozootehnice.

(Agerpres)

Muncitoarele Matilda Dan, Ma- » 
ria Birici, Maria Dörner, Elisabe- j 
la Illeș și Maria Szabo sînt Iran- ;; 

;; tașe în producție în secția pre- 
parațle de la fabrica „Solidari- j 

;; tatea"-Satu Mare. Se evidențiază j 
;; atît prin depășirile zilnice de j 
;; plan, cît șl prin calitatea bună ;; 
;; a firelor pe care le pregătesc ;; 
;; pentru secțiile de bază ale fa- j 
;; brlcli. (Foto : Agerpres) $ 

mînță dublu hibrid generația I din 
hibrizii care au dat cele mai bune 
rezultate în zona noastră.

Pentru recolta din acest an, te
renul a fost de asemenea arat și 
fertilizat din toamnă. Acum sintern 
pregătiți să executăm în scurt timp 
toate lucrările de' păstrare a apei 
în sol și de pregătire a patului ger
minativ. Sămînța o vom folosi tot 
din hibrizii care corespund condi
țiilor noastre.

Cu multă grijă trebuie executate 
și lucrările de îngrijire a culturii de 
porumb. Anul trecut, după 4—5 zile 
de la însămînțare s-a grăpat cul
tura perpendicular pe direcția de 
însămînțare, aceasta pentru a se 
distruge buruienile încolțite și crus
ta formată la suprafața pămîntu- 
lui, micșorînd astfel evaporarea a- 
pei și ușurînd încolțirea semințelor.

Cînd porumbul avea două foi, noi 
am dat o dată' cu sapa rotativă, iar 
unde a Host cazul am executat a- 
ceastă lucrare de două ori. Lucrarea 
s-a făcut paralel cu direcția rîndu- 
rilor și cu viteza maximă a tracto
rului. Prima prașilă mecanică a 
fost făcută cînd planta avea 
10—15 cm. înălțime, urmată de pra- 
șila manuală pe rînd. Cu această 
ocazie s-a făcut și răritul plantelor 
pe rînd, lăsînd o distanță între 
plante de 38—42 cm. S-au executat 
încă 3 prașile mecanice și 3 manuale, 
realizîndu-se după ultima o densi
tate de 28—30 mii plante la ha.

în a doua perioadă a înfloritului 
s-a făcut polenizarea suplimentară 
cu funia ; aceasta, pentru formarea 
celui de-al doilea știulete, cînd de 
obicei nu mai e abundență de polen 
în lan.

Recoltatul s-a făcut în perioada 
25 septembrie—15 octombrie, reali
zîndu-se așa cum am arătat, o. pro
ducție medie de 5.044 kg. porumb 
boabe la ha. pe întreaga suprafață 
semănată.

Anul acesta în gospodăria noastră 
s-a planificat să obținem de pe 800 
ha. cîte 5.500 kg. porumb boabe la 
ha. In afară de lucrările de pregă
tire a terenului făcute în vară și în 
toamnă (fertilizare și arătură), co
lectiviștii n-au stat cu mîinile în 
sîn nici în timpul iernii. Astfel, o 
mare parte din zăpada spulberată 
și depozitată la adăposturi a fost 
transportată pe tarlale pentru a se 
strînge mai multă umezeală în sol.

Membrii gospodăriei noastre sînt 
hotărîți să execute toate lucrările la 
vreme și de bună calitate pentru ob
ținerea de recolte bogate.

GHEORGHE ORĂȘANU 
președinte,

NICOLAE MUNTEANU 
ing. agronom 

G.A.C. „Drum Nou” 
comuna Plopu, raionul Făurei

CĂSĂTORIE
Tribunalul raional Grivița Roșie. 

Pe rol, acțiunea de divorț intentată 
de O... Elisabeta împotriva soțului 
ei O... Ion. Cîteva date din dosar. 
S-au căsătorit la 12 ianuarie 1961. 
La 5 aprilie 1961, ea părăsește do
miciliul conjugal. La 19 mai 1961, 
introduce acțiunea de despărțire. 
Au stat, așadar, împreună doar 83 
de zile.

Cum au ajuns atît de repede la 
divorț ?

Să vă prezentăm soții, să recon
stituim împrejurările în care s-au 
cunoscut, s-au înțeles și, pe urmă, 
au ajuns să nu se mai înțeleagă.

Ea era funcționară. Urma cursu
rile serale ale școlii medii, clasa a 
Xl-a. El era contabil. S-au cunoscut 
la o reuniune tovărășească. S-au 
reîntîlnit, întîmplător, după o săptă- 
mînă.

Intr-o seară, Ion, Ionică cum era 
alintat, i-a declarat că și-a propus 
să ia de soție prima ființă care-i 
va plăcea. A reieșit că „prima fiin
ță' e, firește, Elisabeta. Șl au în
ceput să vorbească despre căsăto
rie. Cam devreme, veți spune. In 
definitiv, nu dansaseră decît de 
vreo două ori, făcuseră cîteva plim
bări. Nu era mai bine să aștepte 
fata să termine școala, să dea exa
menul de maturitate ? Era mai bine. 
Dar Ionică îi dădea asigurări. Va 
fi fericită. Va continua școala. Fa
cultate vrea? Vei urma facultatea 
— se supralicita el, generos. O să 
ne distrăm. O să mergem la spec
tacole.

Spunea Elisabeta :
— Știi, în casa noastră ar trebui...
S-a interesat Elisabeta : ce fel de 

om e ? ce gîndește despre viață ? 
Probabil că asta a interesat-o mai 
puțin. E drept, cînta frumos la chi
tară...

Iși spunea ea :
— In definitiv, tot trebuie să mă 

mărit odată și odată. Uite, termin 
acuși școala. De ce să nu-1 iau?

Și au introdus actele de căsăto
rie. La numai cîteva săptămîni de 
la prima întîlnire.

Fratele Elisabetei, om muncitor, 
cu experiența vieții, s-a dus să facă 
o vizită familiei lui Ionică. Aici a 
aflat cu surprindere din gura ma
mei că tînărul candidat la însură
toare a mai fost însurat. Așadar, 
„prima ființă“ nu fusese Elisabeta. 
Fratele i-a spus deschis că nu-i 
place omul. 11 simțise obișnuit cu 
răsfățul. Și apod, zicea el cu bun 
simț, de la bine n-o fi plecat prima 
soție.

Vasăzicdt, Ionică mlnțlse într-o 
chestiune esențială. L-a Întrebat Ell- 
eabeta :

La Consfătuirea pe 
țară a țăranilor colecti
viști s-a pus un mare 
accent pe dezvoltarea 
creșterii păsărilor. S-a 
văzut că cele mai bune 
rezultate s-au obținut 
acolo unde se acordă o 
deosebită atenție creș
terii puilor. In această 
privință și noi avem o 
bună experiență.

Gospodăria noastră 
fiind situată în apro
pierea orașului Timi
șoara, a primit sar
cina să dezvolte secto
rul avicol, îndeosebi 
creșterea păsărilor ti
nere pentru carne și 
prăsită.

Pentru anul 1961 am 
avut planificat să creș
tem un număr de 
150.000 pui. Lucrătorii 

' din sectorul avicol s-au 
angajat să crească pes
te plan 10.000 pui, să 
reducă prețul de cost cu 
10 la sută, iar mortali
tatea cu 2 la sută. Da
torită măsurilor luate, 
acest angajament a fost 
depășit. Gospodăria a 
reușit să crească peste 
175.000 pui pentru car
ne și prăsilă,. realizînd 
planul în proporție de 
117 la sută. în medie, 
fiecare kilogram de spor 
zilnic în greutate s-a 
obținut cu un consum 
de 4,3 unități nutritive, 
iar prețul de cost a fost 
cu 19 la sută mai mic 
decît cel planificat.

Aceste rezultate au 
fost obținute în urma 
aplicării unui șir de 
măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Gospodăria 
folosește mai bine su
prafața celor 10 hale

de creștere a puilor, 
în același spațiu, în 
1959, cînd nu s-au folo
sit metodele cele mai 
bune, s-au crescut nu
mai 10—12 pui pe 
metru pătrat. în anul 
trecut, prin aplicarea 
regulilor zootehnice și 
prin introducerea me
canizării s-a mărit den
sitatea, ajungîndu-se 
pînă la 18—20 pui pe 
m.p. Socotind toate se
riile de pui, rezultă că 
anul trecut s-au crescut 
în medie cîte 60 pui pa 
fiecare m.p. dt spațiu 
util. Aceasta a fost po
sibil prin introducerea 
automatelor de hrănire 
într-un număr sufi
cient, a ventilației și a 
adăpătoarelor automate.

Mărirea numărului 
de pui ce revin pe me
tru pătrat, aplicarea 
mecanizării pe scară 
largă a dat putința ca 
o muncitoare să crească 
în medie peste 4.000 
pui, adică de 4 ori mai 
mult decît norma stabi
lită.

Rezultate bune s-au 
obținut și în urma in
troducerii alimentației 
puilor cu furaje combi
nate. Pentru aceasta 
noi am amenajat o in
stalație care deservește 
în primul rînd sectorul 
avicol. Prin introduce
rea acestor furaje se a- 
sigură puilor toate ele
mentele nutritive nece
sare. Furajele combina
te conțin nu numai po
rumb, orz, ovăz, grîu, 
mazăre, ci și alte pro
duse bogate în proteină 
digestibilă ca : șroturi 
de soia, făină de carne,

Cursuri pentru îngrijitorii de animale
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Sfatul popular regional Ploiești a 
organizat cursuri de pregătire a ca
drelor care lucrează la îngrijirea ani
malelor în gospodăriile colective. 
La stațiunea de cercetări științifice 
din Runcu, raionul Tîrgoviște, sînt 
școlarizați brigadierii și îngrijitorii 
de animale din raioanele Cîmpina,

■■ ■■■......  ==»»$E =—

— De ce nu mi-al spus că ai mai 
fost căsătorit î

— Mi-era teamă că o să-ți dea 
de gîndit — a mărturisit el cu ju
mătate de gură.

Așa e ! Ar fi avut ce să-i dea de 
gîndit. Cîteva întîmplări din prima 
căsnicie ar fi putut s-o pună pe gîn- 
duri.

Dacă n-ar fi dat dovadă de ușu
rință în luarea unei hotărîri atît de 
importante, ar fi aflat că Ionică a 
avut o purtare cu totul neomenoasă 
față de prima soție. Dacă n-ar fi 
dat dovadă de ușurință, ar fi aflat 
că la despărțirea de prima soție, 
Ionică a fast în stare să-i ia înapoi 
pînă și micile obiecte personale pe 

Pe teme educative

care i le făcuse cadou. Dacă n-ar 
ii dat dovadă de ușurință, ar fi aflat 
ce aprecieri jignitoare pentru dem
nitatea unei femei și-a permis să 
folosească față de fosta lui soție 
în fața instanței care pronunța des
părțirea.

Dar Elisabeta era grăbită. Grăbită 
Să se vadă măritată. Și dispusă, 
prin urmare, să facă un rabat sub
stanțial la principiile pe care se 
întemeiază căsătoria.

Societatea noastră consideră că 
seriozitatea și trăinicia unei căsă
torii au la bază sentimente adînci 
și puternice, respectul reciproc, fe
lul comun de a privi viața, de a 
privi obligațiile față de colectivi
tate. Avea Elisabeta șansă să-și 
creeze un astfel de cămin cînd s-a 
mulțumit să ia de bun tot ce spu
nea el, cînd s-a împăcat pînă și cu 
minciuna dezvăluită cu 10—12 zile 
înainte de a se duce la Ofițerul Stă
rii Civile î Cînd în loc să caute 
să-1 cunoască cît mai bine, se con
sola cu gîndul că pe parcurs se 
vor aranja toate ? A căutat să vadă 
dacă dincolo de retrovizorul moto
cicletei și de chitara lui mai există 
și altceva în el î Se pare că nu.

La celebrarea căsătoriei au parti
cipat cîteva colege de-ale ei, cîțivo 
prieteni de-ai lui. Familia Elisabe- 
tsi n-a luat parte. Nu fusese anun
țată. Șl s-a mutat fata la Ion.

_N-o să stăm acuma să numărăm 
cîte zile l-au trebuit lui Ionică să-și 
dea arama pe față Nu i-au trebuit 
multe. E destul să spunem că a 
mers pînă acolo ou țosnicia încît a 
ridicat mîna asupra ei Și nu o sin
gură dată.

Au intervenit vecinii :
— Nu ți-e rușine î Se poate să 

dad In ea? 

făină de pește, precum 
și microelementele și 
vitaminele necesare.

Ridicarea calificării 
muncitorilor din acest 
sector a influențat în 
cea mai mare măsură 
obținerea de rezultate 
bune. Ne mîndrim 
cu crescătoarele Maria 
Ceregan, Rozalia An- 
drasi, Florica Ceregan, 
Ioana Ducu, care au 
realizat sporuri mari de 
creștere în greutate la 
pui și au redus morta
litatea sub 2,9 la sută.

Folosind experiența 
'de pînă acum vom lua 
noi măsuri astfel ca în 
acest an să creștem cîte 
9.600 pui pentru pră
silă și carne la 100 ha. 
teren, față de 6.700 cît 
am crescut anul trecut. 
Pentru anul acesta a- 
vem în plan să creștem 
200.000 pui. Muncitorii 
gospodăriei și-au luat 
angajamentul să folo
sească din plin posibi
litățile pe care le au și 
să crească 15.000 pui 
peste plan. în total vor 
fi crescute 4 serii de 
pui, revenind cîte 80 de 
pui pe metru pătrat de 
spațiu util din puier- 
niță.

Muncitorii și tehni
cienii sectorului avicol 
se preocupă în perma
nență de folosirea posi
bilităților de mărire a 
rentabilității creșterii 
puilor, astfel ca să con
tribuie la o mai bună 
aprovizionare a popu
lației cu carne de pa
săre.
Ing. ANTON HANGIU 

directorul G.A.S. 
Becicherecu Mic, 
regiunea Banat

Tîrgoviște, Teleajen și Ploiești, iar 
la G.A.S. Cislău, crescătorii din ra
ioanele Buzău și Cislău.

Crescătoarele de păsări din toată 
regiunea urmează un curs de pregă
tire la centrul școlar din Rm. Să
rat. Durata cursurilor, urmate de 
peste 600 colectiviste, este de 8—14 
zile. Lecțiile sînt însoțite de aplica
ții practice.

Se putea. Au venit profesoare de 
la școală să apere fata, să-1 cri
tice pentru apucăturile lui de huli
gan. Nici nu le-a primit în casă.

Se stîrneau discuții, certuri de la 
orice. A împiedicat-o să meargă la 
cursurile de pregătire pentru facul
tate. Ne-a spus :

— Trebuia să asculte de mine, nu 
să meargă la cursuri.

Ii cerea ea socoteală pentru pur
tările lui de satrap, croite aidoma 
după calapoadele moralei burghe
ze ? Omul o privea de după oche
larii fumurii, două cute i se adîn- 
ceau cu răutate în bărbie, și îi 
spunea :

— Așa sînt eu. N-o să mă schimb.
Așa era dumnealui. Obișnuit ca 

pe timpuri, cînd femeia era socotită 
„inferioară", datoare să stea smirnă 
în fața bărbatului.

Plăcut e să te întorci seara, după 
o zi de muncă, după școală, de la 
un spectacol, în căminul tău tihnit. 
Ce-o aștepta pé Elisabeta acasă, 
la casa ei, așa cum visase ? O 
viață chinuită. Toate au durat cît 
au durat. Pînă cînd n-a mai putut 
suporta. A plecat și ea de acasă. 
Ca și prima soție. Cu totul, 83 de 
zile a stat împreună cu Ionică, pe 
care odinioară îl apărase cu atîta 
căldură în fața fratelui :

— Vai, nu-1 cunoști. Nici nu știi 
ce suflet bun are 1

în fine, ajunsese să-1 cunoască. 
A fost o lecție aspră.

Am stat de vorbă cu ea. Și pro
fesorii, și tovarășii de muncă au a- 
jutat-o să învețe mai departe, să-și 
treacă maturitatea, să-și refacă via
ța. Acum e studentă. Peste cîțiva 
ani va fi ingineră.

Am stat de vorbă și cu prima 
soție. Din cele povestite, am înțeles 
că și-a revenit cu greu. In vorbe, 
m gesturi, stăruia încă amărăciu
nea.

Și, în fine, am stat de vo.rbă cu 
el. L-am întrebat :

— Și cum rămîne cu Elisabeta î 
!-ai încurcat viața.

Mi-a aruncat o privire repede de 
după ochelarii fumurii, două cute 
t s-au adîncit, aspre, în bărbie. Și 
mi-a răspuns uscat :

— Ei și ? E singura fată divorțată 
pe lumea asta î

Dacă ar fi deschis ochii din timp, 
dacă nu s-ar fi pripit să se căsăto
rească cu cineva pe care nu-1 cu
noscuse destul de bine. Elisabeta 
ar fi știut de la bun început că, de 
la un asemenea om, nu putea veni 
în cele din urmă dealt un asemenea 
răspuns.

V. SEBASTIAN

Cabana Clăbucet-plecare din Masivul Gîrbova.
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în urmă cu citva timp, un grup de > 
tractoriști de la G.A.S. Mărculești, ra- S 
ionul Slobozia, a propus să alcafu- ( 
iască o brigadă de agitație. Propu- ? 
nerea lor a fost acceptată. In fiecare ) 
seară, cei 13 tractoriști făceau pre- j 
gătiri pentru primul lor spectacol. < 
Unul dintre ei, mai priceput la mu-t 
zică, a devenit dirijor, altul — regi- > 
zor amator. Au scris cîteva scenete, 5 
au alcătuit texte pe cîteva din melo- ! 
chile cunoscute. Unele popularizau ac- l 
tivitalea fruntașilor în muncă, metode- l 
le lor de lucru; altele satirizau pe 
cei ce. intîrzie de la lucru, sau pe 5 
cei ce trimit șoferii să le facă dite- s 
rife comisioane. <

După o pregătire temeinică, echt- j 
pa a prezentat în sala de feslivilăfi 
a clubului muncitoresc primul spec
tacol. Au asistat peste 250 de specta
tori care au răsplătit prin vii aplauze < 
programul artiștilor amatori. Cei 13? 
tractoriști, printre care Ion Ciurea, 
Gheorghe Chiru, Ion Marcu, Ion Co- 5 
coș pregătesc acum un nou spectacol, j

GRIGORE MIHĂILESCU 
coresp. voluntar

; Propunere fără răspuns
Cartierul Militari. Stafia Farmacie 

de pe traseul tramvaiului nr. 13 este 
un mic ,,nod de circulate". Aici se 
poate ajunge cu troleibuzele nr. 81 
și 89, cu tramvaiul 25 și cu autobu
zul nr. 52. Din diferite cartiere ale 
orașului, trec pe aici sute de mun
citori care lucrează la fabrica de mo
bilă din strada Lucernei — spre fa
brică și spre casă. Dar, de la stafia 
Farmacie pînă la locul de muncă, pe 
o distanfä de trei-patru kilometri, 
muncitorii nu pot ajunge decît scnim- 
bînd două mijloace dé transport — 
tramvaiul și mașina.

Conducerea fabricii de mobilă a 
propus, de mai multe ori, I.T.B.-ului 
ca autobuzul care transportă munci
torii între întreprindere și capătul li
niei de tramvai să-și prelungească 
traseul pînă ta stafia Farmacie, Situa
ția însă a rămas neschimbată.

Un grup de muncitori 
de la întreprinderea 

„Tehnica lemnului” nr. 1 
București
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T1EÆTR1E • •Te/ev/z/MAte •’Radio
SALA PALATULUI R. P. ROMINE 

(Teatrul Național „I. L. Caragiale") : 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : TRA VIATA — (orele
19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
LYSISTRATA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : REGELE LEAR
— (orele 19,30). (Sala Studio) : TITANIC 
VALS — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitù Măgureanu nr. 
1) : CUM VĂ PLACE — (orele 19,30). 
(Sala Studio — Str. Alex. Sahia nr. 76) : 
MENAJERIA DE STICLA — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala 
Magheru) : VLAICU VODĂ — (orele
19.30) . (Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI
— 'orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET Șl 
COPII (Sala pentru tineret) : DE PRE- 
TORE VINCENZO — (Orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C. F. R.- 
GIULEȘTI ' HOȚII ȘI VARDIȘTII - 
(orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
LOZUL CEL MARE — (orele 20).

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICA „I. L. CARA 
GIALE“ (Sala Teatrul de Comedie) : 
D-ALE CARNAVALULUI — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C 
TANASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62
— (orele 20). (Sala Victoriei nr. 174) . 
CONCERT IN RE... HAZLIU — (orele 
20).

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

CINEMATOGRAFE : Filmul documen 
tar NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIO1 
rulează la cinematograful Munca (16 
18,15; 20,30). STRĂZILE AU AMINTIRI . 
Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,05) 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). NANA 
București (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), Flo- 
reasca (15,30; 18; 20,30). PACE NOULUI 
VENIT : Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
PERLE NEGRE : Magheru (10; 12; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Libertății (10; 12; 14; 16,30: 
18,30; 20,30). DRAGOSTEA LUI ALIOȘA : 
M. Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , înfrățirea între popoare (cinema
scop — T6; 18; 20), Miorița (10; 12; 15;

~-...................... '...... ' ■ . ...----------------

(Urmare din pag. I-a)

La căminul cultural din comuna 
Țuțora, raionul Iași, de exemplu, a 
avut loc o seară de calcul „Cine-i 
mai cîștigat ?“. S-au comparat ve
niturile întovărășitului Iorgu Pe
trescu ou 6,50 ha pămînt și cele ale 
colectivistului Vasile Perju din gos
podăria colectivă Bivolari, pe care 
mulți întovărășiți l-au vizitat acasă. 
Socotelile făcute amănunțit au ară
tat că întovăzășitul Iorgu Petrescu 
a obținut un venit total de 4800 lei. 
Colectivistul Vasile Perju a primit 
pentru cele 384 zile-muncă efectua
te 1385 kg. grîu, 3364 kg. porumb, 
261 kg. cartofi, 65 kg. ceapă, dife
rite zarzavaturi, zahăr, lină etc. și 
4320 lei numerar. în total,, un venit 
de 12.038 lei. Ca răspuns la între
barea „Cine-i mai cîștigat ?" Iorgu 
Petrescu a făcut cerere de înscriere 
în gospodăria colectivă. Așa au 
făcut și Ion Gh. Ciofu, Vasile Ho- 
ciung și alții.

CONFERINȚE, SERI TEMATICE

Pentru țăranii întovărășiți au fost 
organizate numeroase conferințe și- 
expuneri ale membrilor brigăzilor 
științifice, asupra avantajelor gos
podăriei colective. Numeroși profe
sori universitari, ingineri, medici, 
economiști etc. au ținut conferințe 
la sate.

La o seară tematică cu subiec
tul : „Cum a crescut valoarea zilei- 
muncă în gospodăria Colectivă", or
ganizată de curînd la căminul cul
tural din Andrieș'eni, au participai 
numeroși întovărășiți. Expunerea 
despre dezvoltarea gospodăriei co
lective din comună, despre crește
rea veniturilor colectiviștilor, a fost 
făcută olar, pe înțelesul fiecăruia. 
Participanții la seara tematică btu 
aflat că, datorită întăririi gospodă
riei colective a fost posibil ca va

Consultații științifice pentru colectiviști
DEVA (coresp. „Scînteii"). — La 

indicația Comitetului regional P.M.R. 
Hunedoara, filiala regională S.R.S.C. 
în colaborare cu sfatul popular re
gional a organizat, începînd din 
luna ianuarie, consultații științifice 
pentru colectiviști. Astfel, cele 8 con
sultații ținute pînă în prezent în sa
tele Sîntandrei, Pricaz, Șibot, Mi

17; 19; 21), Drumul Serii (16; 18,15; 20,30). 
SENTINȚA rulează la cinematografele : 
V. Alecsandri (14; 15,45; 17,30; 19,15; 21). 
I. C. Frimu (10; 12; 15,15; 17,15; 19,30; 
21,15), 8 Martie (15; 17; 19; 21). CETATEA 
HURRAMZAMIN : Elena Pavel (cine
mascop — 10; 12; 15; 17; 19; 21), Alex. 
Popov (rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 21), Arta (cinema
scop — 15; 17; 19; 21), 30 Decembrie (ci
nemascop — 15; 17; 19; 21), 16 Februarie 
(cinemascop — 16; 18; 20), Olga Banele 
(15,30; 18; 20,30). ÎN NOAPTEA SPRE 13 : 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,15; 21), 
Cultural (16; 18,15; 20,15). FRUMOASA 
LURETTE : Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 
21), V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 21).
Flacăra (15; 17; 19; 21), Aurel Vlaicu (15; 
17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE ru- 
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Tlmnuri 
Noi. ULTIMUL MEU TANGO : 13 Sep
tembrie (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
PRIMELE ÎNCERCĂRI — ambele serii : 
Tineretului (16; 19,30). INSULA — cine
mascop : Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
T. Vladimirescu (15,30; 18; 20,30). CER
SENIN : Gri vița (15; 17; 19; 21). CURSA 
DE 100 KILOMETRI : Unirea (15; 17; 19; 
21), 23 August (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). TOM DE- 
GEȚELUL rulează la cinematografele 
C-tln David (15,30; 18; 20,30), M. Eminescu 
(11,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). MUZICAN
TUL ORB rulează la cinematografele 
Alex. Sahia (10,15; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), șl N. Bălcescu (15; 17; 19; 21). 
FĂCLII — cinemascop : Popular (16; 
18,15; 20.30), B. Delavrancea (16; 18; 20). 
CIRCUL FÄRA CUPOLA : Moșilor (16; 
18; 20). CAIDUL rulează la cinemato
graful Donca Simo (15; 17; 19; 21). S-A 
FURAT O BOMBA : Iile Pin tille (15; 17; 
19; 21), G. Bacovia (16; 18; 20). RAIDUL 
VARGAT : 8 Mai (15; 17; 19; 21). FII
FERICITA, ANI I : Luceafărul (15; 17; 
19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 - EMISIUNEA PEN
TRU COPII : „Invitație la patinaj". 
(Transmisiune de la patinoarul artificial 
„23 August"). 19,55 - EMISIUNE DE 
ȘTIINȚA ȘI TEHNICA, Filmul docu
mentar : „TUBUL ELECTRONIC" — O 
producție a studiourilor sovietice. 20,15 
- Filmul artistic „DOCTORUR DIN 
BOTHENOW“ — o producție a Studiou

loarea zilel-muncă să orească de la 
22 lei cît a fost în anul 1957, la pes
te 30 lei în 1961. Munca desfășurată 
în cadrul căminului cultural a con
tribuit și ea, alături de alte acțiuni 
politice și culturale de masă, 
la convingerea întovărășirilor. Zi
lele acestea, și în comuna Andrie- 
șeni s-a încheiat colectivizarea a- 
qriculturii.

SPECTACOLE LA SATE

Zilnic, după orele de producție, 
numeroase echipe artistice și bri
găzi de agitație din întreprinderi 
merg la sate și prezintă spectacole 
legate de transformarea socialistă 
a agriculturii. Duminica, numărul a- 
cestora se ridică la peste 60. De 
mult succes se bucură spectacolele 
prezentate de brigăzile de agitație 
de la fabrica de antibiotice, fabrica 
„Țesătura", fanfara Atelierelor de 
reparat material rulant din Iași și 
altele.

După un turneu de 7 zile în sa
tele raionului Hîrlău, un grup de ar
tiști de la Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri“ din Iași s-a deplasat în 

, satele raionului Pașcani, unde în 
fiecare seară, la căminele culturale, 
dau spectacole cu piesele „Lădita 
de campanie" și „Neamurile“. Mult 
succes au și spectacolele date de 
brigada artistică formată din artiști 
ai Operei de stat și de la Filar
monica de stat „Moldova“

Căminele culturale din Bivolari, 
raionul Iași, Tătăruș, Lespezi, ra
ionul Pașcani. Flămînzi, raionul 
Hîrlău, și altele au urmat exemplul 
căminului cultural din Dragalina, 
raionul Bîrlad, care desfășoară o 
bogată activitate cultural-artistică 
în fiecare seară. Experiența bună 
a acestor cămine este popularizată 
de ziarul local „Flacăra lașului" în 
cadrul rubricii „De luni pînă dumi
nică la căminul cultural“.

(O---------  

halț, Apoldul de Sus, Gîrbova și al
tele, la care au participat peste 1.500 
colectiviști, au avut ca teme : „Cum 
putem obține 5.000 kg. porumb boa
be la ha.“ ; „Creșterea păsărilor în 
gospodăria colectivă", „Valorificarea 
terenurilor în pantă prin plantarea 
cu viță de vie" etc.

- i

lui DEFA — Berlin. în încheiere : sfa
turi pentru telespectatori și ultimele 
știri.

. RADIO. MARȚI 27 FEBRUARIE • 
Scene din operete — orele 9.20 — I • 
Cîntă ansamblul MAZOVȘE din R.P. 
Polonă — orele 10,08 — Ie Dicționar 
muzical -, orele 10,30 —Ie Fragmente 
din opera „Fata de zăpadă" de Rimski 
Korsakov — orele 12,00 -Ie Cîntă Tita 
Bărbulescu și Nelu Huțu — orele 12,40
— II • Muzică populară romînească — 
orele 14,30 — II o Simfonia II-a de Schu
mann — orele 15,37 — Ie Compozitorii 
noștri cîntă patria socialistă — orele
16.30 — II • Tribuna radio — orele 16,50
— II • Cîntă orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii — orele 17,15 — Ie 
Concerte pentru mai multe instrumente
— orele 17.45 — 1 • Lucrări pentru plan 
de Ravel - orele 18.05 - II • Doine șl 
jocuri populare romîncști — orele 18,30
— II • Interpret! de muzică ușoar’ — 
orele 19,00 - II a Program muzical
tru fruntași în producție — orele
— I • Opera : „Povestea unui om a 
vârât“ de S. Prokofiev - orele 19,30 — 
II • Muzică de balet — orele 20,40 — I 
• Cu scriitorii pe meleagurile patriei — 
orele 21,15 — I • Melodii populare romî- 
neștl — orele 21,30 — I • Din viața mu
zicală a orașelor și regiunilor patriei — 
orele 22,30 — I • Melodii lirice — orele
22.30 — II o Concert de canțonete — 
orele 23,15 - I • Muzică de cameră — 
orele 23,15 - II.

Timpul probabil pentru zilele de 28 
februarie, 1 șl 2 martie : Vremea se 
menține umedă și relativ rece la în
ceput, apoi se va încălzi ușor. Cerul vs 
fi variabil, mal mult acoperit. Temporar 
ninsoare și lapovlță locală. Vînt potrivii 
din sectorul sudic. Temperatura în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între 
£lus 2 șl minus 8 grade, iar maximele 

itre minus 2 și plus 8 grade, mal ridi
cate la sfîrșitul intervalului,
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Școala populară de artă din Brăila. Numeroși muncitori de j 
4G uzinele din localitate, elevi, funcționari își însușesc aci cunoștințe j 
de pictură, coregralie, actorie, canto, pian, vioară etc. Fotografia J 
redă un aspect de la o lecție în clasa de cusături și țesături.

AIn fiecare secție - măsuri 
eficiente

ca peste un anumit timp să creăm 
o linie pentru sudura automată a 
tablelor subțiri, ceea ce va duce la 
creșterea productivității muncii de 
5 ori. Se va crea de asemenea o 
linie automată pentru fabricarea 
arcurilor inelare, o linie pentru 
prelucrarea cutiilor de grăsime etc., 
care vor asigura la operațiile res
pective o creștere a productivității 
muncii de 10 ori.

în cadrul măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice luate în uzină s-au intro
dus în ultimul timp, în procesul dé 
fabricație, noi puncte de control, noi 
standuri pentru încercarea vagoa
nelor și altele. în laboratorul de 
sudură, intrat recent în funcțiune, 
vom experimenta sudura tablelor 
subțiri, sudura în atmosferă de 
bioxid de carbon, precum și alte 
metode avansate din domeniul su
durii.

O contribuție însemnată la ridi
carea nivelului tehnic al produc
ției aduc comisiile de descope
rire a rezervelor interne din 
secțiile productive ale uzinei. Nu
mai prin propunerile făcute de 
aceste comisii — propuneri care 
au la bază consultarea largă a 
muncitorilor și tehnicienilor — 
uzina noastră va realiza o econo
mie anuală de aproape 2.000.000 lei 
și, în același timp, o îmbunătățire 
substanțială a calității producției. 
Inițiativa creatoare a muncitorilor 
și tehnicienilor constituie un izvor 
important de ridicare a nivelului 
tehnic al producției.. Cu ocazia dez
baterii cifrelor de pian au fost ac
ceptate un număr de 280 de propu
neri ; multe dintre acestea se referă 
la modernizarea și mecanizarea 
producției, la perfecționarea teh
nologiei etc.

întregul nostru colectiv consideră 
ridicarea continuă - a nivelului teh
nic al producției drept cauza sa 
proprie. Fiecare realizare în acest 
domeniu ne creează condiții să 
îndeplinim cu succes sarcinile de 
plan pe anul în curs la toți indicii.

concrete,
(Urmare din pag. I-a)

culele arată că, prin extinderea 
sudurii automate, voin economisi 
în acest an peste 360.000 lei.

Cu bune rezultate se aplică în 
uzină și alte procedee tehnologice 
moderne. De pildă, prin extinderea 
turnării în coji de bachelită, con
sumul de fontă a scăzut cu 32 
kilograme la fiecare vagon. Prin 
aplicarea forjării în matrițe în 
locul forjării libere la încă 3.000 
tone de piese se vor obține 
în acest an, pe lingă însemnate 
economii de metal, și o calitate 
superioară a produselor forjate. 
Trebuie menționat faptul că în pre
zent la confecționarea matrițelor 
de forjă se aplică pastile dure ; 
folosirea lor aduce uzinei însem
nate economii de oțel aliat și asi
gură mărirea substanțială a dura
bilității matrițelor.

Deși in uzina noastră principalele 
procese de producție sînt mecani
zate, mai averii unele lucruri de fă
cut în acest domeniu. Pentru desfă
șurarea în bune condiții a procesu
lui de producție, am căutat ca prin 
resurse interne sa construim dife
rite mașini și agregate, care să ne 
permită să obținem la anumite 
operații — unde capacitățile exis
tente erau insuficiente — o produc
tivitate mai înaltă a muncii, pa
ralel cu îmbunătățirea calității pie
selor. Prin activitatea creatoare a 
muncitorilor și tehnicienilor uzinei 
a fost construit și pus în funcțiune 
un agregat penlru găurirea discu
rilor de tampon cu 18 axe. în pre
zent, este in curs de execuție încă 
un agregat cu axe multiple pentru 
găurirea simultană a iongeroanelor 
de vagon, precum și o mașină de 
expandat tablă. Intrarea în func
țiune a acestor mașini ne va da 
posibilitatea să obținem anual o 
economie de aproape 320.000 lei.

Experiența a dovedit că ridicarea 
nivelului tehnic al producției este 
strîns legată de modernizarea unor 
utilaje aflate în funcțiune. La noi 
în uzină au fost create, în cadrul 
serviciilor tehnice, colective care 
se ocupă de modernizarea unor 
utilaje pe care se execută prelu
crări mecanice. Pină acum, la unele 
strunguri au fost adaptate dispozi
tive de prindere pneumatică, care 
reduc în mod substanțial timpii 
auxiliari și, deci, contribuie la creș
terea productivității muncii. O serie 
de strunguri și mașini de prelucrat 
mecanic au fost înzestrate cu dis
pozitive pneumatice de ridicat 
piese mai grele pe mașină, fapt 
care duce de asemenea la mărirea 
productivității muncii.

Tot în scopul ridicării nivelului 
tehnic al producției ne propunem

------0*0------

O FRUMOASĂ VICTORIE 
A HANDBALISTELOR NOASTRE

Reprezentativa feminină de handbal 
în 7 a țării noastre a susținut aseară, 
în sala sporturilor Floreasca, primul 
meci internațional din acest an. Spor
tivele noastre au întîlniț selecționata 
R.D. Germane. Victoria a revenit 
handbalistelor romîne.

După un început cam timid (în mi
nutul 6 echipa germană conducea cu 
2-0), handbalistele noastre au reușit să 
refacă handicapul și să ia conducerea 
în minutul 13 (cînd au condus cu 3-2), 
Repriza a luat sfîrșit însă cu rezulta
tul de 4-3 pentru echipa R.D. Germane. 
După pauză selecționata* R.P. Romîne 
âF “ 
rë 
Rëz 
noastre.'-'- '

Miercuri echipa R.D, Germane 
întîlni, tot în sala Floreasca. o selec
ționată divizionară a tării noastre,

"'-inat mai frumos și în atac a 
î străpungă apărarea adversă, 

final 9-6 pentru sportivele
va

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE TENIS DE MASĂ 
ALE R- P. ROMÎNE

CONSTANTA 26 (Agerpres). — Prin 
telefon : In Sala sporturilor din Cons
tanța au fost cunoscute luni seara 
echipele cîștigătoare ale campionate
lor internaționale de tenis de masă 
ale R.P. Romîne. în proba masculină, 
titlul a revenit echipei R.P. Romîne 
care în finală a dispus cu 5-4 de echi
pa R.P. Ungare. în partida decisivă, 
Cobîrzan l-a învins cu 2-0 pe Halpert.

La feminin, primul loc a fost ocu
pat de echipa R.P. Ungare. Jucătoare
le maghiare au întrecut cu 3-1 echi
pa U.R.S.S. De remarcat că în serii 
echipa U.R.S.S. a învins cu 3-1 echipa 
R.P. Romîne. Astăzi încep probele de 
simplu.

Luni a sosit la București Emma
nuel Kodjoé Dadzie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Ghanei în R. P. Romînă.

La sosire, Emmanuel Kodjoe Dad
zie a fost salutat de Nicu Șerban, 
director ad-interim al Protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 14-a 
aniversări a victoriei 
poporului muncitor 
din Cehoslovacia
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Cu ajutorul U. R. S. S

se ttansformà
ținut înfloritor

Fergana
Se construiește magistrala

într - unMOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : Președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Irak, Abdel Kerim Kassem, și-a ex
primat deplina satisfacție în legătură 
cu mersul lucrărilor pentru construi
rea magistralei feroviare Bagdad- 
Basra, care se înfăptuiește conform 
acordului irako-sovietic cu privire 
la colaborarea economică și tehnică. 
Despre aceasta a fost informat co

respondentul ziarului „Stroitelnaia 
Gazeta" de către I. Podciufarov, loc
țiitor al ministrului Construcțiilor 
de Mașini de Transport al U.R.S.S., 
care s-a întors dintr-o călătorie fă
cută în Irak. Podciufarov a arătat 
că la începutul lunii februarie, 225 
km. din terasament erau pregătiți 
pentru așezarea șinelor, iar 40 de 
km. de cale-ferată sînt gata.

<>®o---------
Tntîlnire prietenească organizată 

de ambasadorul R. S. Cehoslovace

Ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Jaroslav Sykora, a orga
nizat luni seara o întîlnire priete
nească cu prilejul celei de-a 14-a 
aniversări a victoriei poporului 
muncitor din Cehoslovacia.

Au luat parte tovarășii Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Ana Toma,- ad
junct al ministrului Comerțului, 
Constantin Prisnea, adjunct al mi
nistrului învățămîntului și Culturii, 
Mauriciu Novac, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
membri ai conducerii 
ai unor organizații de

Au fost prezenți șefi 
diplomatice ale țărilor 
creditați la București.

Cu acest prilej a fost prezentat 
filmul artistic „Pretutindeni trăiesc 
oameni“, producție a studiourilor 
din R. S. Cehoslovacă. (Agerpres)

I.R.R.C.S. și 
masă.
ai misiunilor 
socialiste a-

Recital Beethoven
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Ieri a 

avut loc în sala Filarmonicii de 
stat „Moldova" din Iași un recital 
extraordinar dat de artiștii emeriți 
Ștefan Gheorghiu — vioară, Radu 
Aldulescu — violoncel, și Valentin 
Gheorghiu — pian. Artiștii oaspeți 
au interpretat lucrări de Beethoven.

•••

Grijă pentru pensionari
Numeroși pensionari din regiunea 

Ploiești — printre care foști munci
tori petroliști din Tîrgoviște, Cîm- 
pina, Moreni și Boldești, mineri din 
Filipeștii de Pădure și Doicești, pre
cum și alți pensionari — își îngri
jesc în aceste zile sănătatea ori se 
recreează în stațiunile balneo-clima- 
tice de pe Valea Prahovei și din alte 
regiuni ale țării.

In primele luni ale acestui an au 
fost trimiși la odihnă și tratament, 
prin grija Consiliului sindical regio
nal, peste 500 de pensionari. în lu
nile următoare urmează să plece în 
diferite stațiuni încă 2.300 de pensio
nari din regiune

».
(Agerpres)

ODORHEI (coresp. „Scînteii“). — 
Una din formele muncii politico- 
educative care se bucură de popu
laritate în rîndul femeilor din 
raionul Odorhei este „Ora Fe
meii“ care are loc săptămînal în 
150 de localități din raion. în cadrul 
acestor manifestări au fost prezen
tate conferințe din domeniul știin
țelor pedagogice, agrotehnice, me
dicale și au rulat 46 de filme do
cumentare agricole.

.ii“

Portugalia și Spania excluse din Comisia 
economică O. N. U. pentru Africa

ADDIS ABEBA 26 (Agerpres) TASS 
transmite : La 24 februarie cea de-a 
patra sesiune a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Africa a adoptat o re
zoluție care recomandă Consiliului 
economic și social al O.N.U. să ex
cludă din Comisie pe reprezentan-

ții puterilor coloniale. Printre altele, 
s-a adoptat hotărîrea de a se ex
clude Portugalia și Spania din rîn- 
durile membrilor Comisiei și de a 
se trece Franța, Anglia și Belgia în 
rîndul membrilor asociațl.

o «o---------

Alegerile
DELHI 26 (Agerpres). — în seara 

zilei de 25 februarie s-au încheiat 
alegerile pentru Camera populară a 
parlamentului Indiei și 
legislative din 13 
au durat zece zile. Potrivit datelor 
preliminare, din 210 milioane indieni 
cu drept de vot s-au prezentat la 
alegeri 125 milioane cetățeni.

din India

adunările 
state. Alegerile

Rezultatele definitive ale alegeri
lor pentru cei 494 de membri ai 
Camerei populare a parlamentului 
indian și 2.855 membri ai adunări
lor legislative ale statelor vor fi cu
noscute abia la începutul lunii mar
tie.

--------- O«o ....

Răsfoind presa străină

C. I. fi. și complotul din Ceylon
Săpiămînalul 

a publicat un
I ciparea Agenției centrale de inves

tigații a S.U.A. la complotul din 
Ceylon, al cărui scop era răstur
narea guvernului condus de d-na 
Randaranaike. lată ce scrie ziarul : 

„Potrivit unor informații primite 
din cercuri competente, după în
cheierea anchetei în legătură cu re
centa încercare nereușită a unui 
puci militar, guvernul Ceylonului a 
aflat că Agenția centrală de inves
tigații a S.U.A. (C.I.A., serviciul 
american de spionaj — n.r.) este 
direct implicată în acest complot.

Executând un ordin primit de la 
această agenție, unii funcționari su
periori ai serviciului de informații 
al S.U.A. nu numai că au acordat 
complotiștilor tot sprijinul, dar i-au 
și îndrumat. Guvernul a descoperit 
de asemenea o dovadă categorică a 
legăturilor strînse dintre unii func
ționari superiori ai ambasadei ame
ricane și adversarii actualului re
gim. Acești funcționari superiori au 
acordat complotiștilor ajutor finan
ciar și au încurajat activitatea lor 
criminală.

S-a aflat că, bazîndu-se pe fapte 
descoperite în cursul anchetei, gu
vernul Ceylonului cere revocarea ne- 
întîrziată a acestor funcționari supe
riori. Afară de aceasta, el cere gu
vernului american asigurări că ase
menea acte nu se vor repeta în vii
tor. De asemenea, a devenit cunos
cut că, declarîndu-i pe acești înalți 
funcționari americani „persona non 
grata", guvernul Ceylonului exami
nează și problema luării unor mă
suri în vederea limitării riguroase 
a activității serviciului de informa
ții al S.U.A. După cum se afirmă în

indian „Naya lug" 
articol despre parti-

cercuri competente, reușita acestui 
complot ar fi însemnat înlocuirea 
actualului regim cu o dictatură mi
litară.

In legătură cu actuala încercare de 
a înfăptui puciul este menționat nu
mele lui James Bayrd, agent al spio
najului american. Se arată că aces
ta a fost organizatorul unui șir de 
comploturi în Orientul Mijlociu și că 
a încercat să organizeze un puci in 
Indonezia. In exercitarea misiunii 
sale la Colombo, el a înjghebat 
acolo grupuri reacționare și a între
ținut relații strînse cu ofițeri ne
mulțumiți. De . asemenea, 
pus la cale trimi
terea unora din
tre acești ofițeri. în 
Statele Unite un
de au primit bur
se și au absolvit 
așa-zise „cursuri 
de pregătire pro
fesională”, dar în 
realitate au fost 
pregătiți în vede
rea organizării a- 
cestui puci. Pla
nul complotiștilor 
prevedea ca în a- 
junul Zilei inde
pendenței să fie a- 
restat primul mi
nistru, d-na Ban- 
daranaike, și mem
brii guvernului. 
Organizarea com
plotului era moti
vată prin unele 
măsuri ale guver
nului de natură 
să știrbească in
terese engleze și 
americane".

De la Sabang la Merauke
Pe sub aripile avionului se pe

rindă în goană palmieri înalți, crîn- 
guri verzi de mango și cîmpii de 
orez de culoarea smaraldului. Că
suțele din bambus sînt pitulate 
printre copaci și arbuști veșnic 
verzi. în dreapta se zărește un lanț 
de vulcani, ale căror piscuri sînt 
învăluite de nori iormînd coroane 
de o uimitoare frumusețe. Iar pe 
pante se aștern pină jos, ca un 
covor gros, compact, plantații de 
ceai și cafea. îți pare că deasupra . 
insulelor Indoneziei văzduhul este 
saturat de miresmele de 
cafea.

...In vechime, Indonezia 
Nusantara — adică țara 
Mai tîrziu i s-a spus „ț 
1.000 de insule". Este o 
plastică, dar inexactă. De la insula
Sabang, care constituie punctul
nordic extrem al Indoneziei, poarta 
de intrare a acestei vaste și fru
moase țări, și pină la Merauke, cea 
mai îndepărtată localitate din Iria
nul de Vest, pe o lungime de a- 
proape 5.000 km. se întind 10.000 
de insule ale Indoneziei (din care 
doar 3.000 sînt locuite). Vreme de 
milenii, între Sabang și Merauke 
s-a desfășurat istoria zbuciumată a 
acestui străvechi popor.

File de istorie

lelor indoneziene. în subsol se gă
sesc rezerve imense de plumb, căr
bune, petrol, cositor. In afară de 
acestea, din Indonezia se exportă 
în cantități însemnate cauciuc, tu
tun, cafea, ulei de palmier, zahăr 
și esențe prețioase de lemn.

Din cele 3.000 de insule locuite 
n-a fost nici una pe care colonialiș
tii să nu o fi ouoeiit fără vărsare 
dé sînge. In numele unei pretinse

autoritățile 
prin vicle- 
s-au răfuit

ceai și

se numea 
t insulelor. 
,țara celor 

imagine

NOTE DF DRUM 
DIN INDONEZIA

Cînd, în urmă cu patru secole, 
colonialiștii portughezi au pus pi
ciorul pe insulele arhipelagului in
donezian au găsit aici state înche
gate și un popor cu o cultură și ■ 
civilizație înaintate 
timpuri. Cu mîndrie 
prietenii indonezieni 
Melaio și Srividjai, 
epocilor Sindok, Madjapahida și 
Padjadarna, precum și despre re- 
numele de care se bucurau princi
patele Bintara, Bantena și Mata- 
rama.

Dar pe colonialiști — portughezi
lor le-au succedat stipendiațil com
paniilor olandeze, engleze, france
ze, japoneze și americane — nu-i 
ademenea nici frumusețea de basm 
a peisajului, nici civilizația po
porului, oi marile bogății ale lnsu-

pentru acele 
mi-ău vorbit 
despre statele 

despre măreția

misiuni „civilizatoare", ei au pus
tiit teritorii întregi, au ucis milioa
ne de oameni, menținînd poporul 
înrobit în cea mai cruntă înapoiere 
și mizerie. Cotropitorii au încercat 
în primul rînd să se consolideze în 
Atjeh (regiune situată în nordul Su- 
matrei), pentru ca de acolo să-și 
extindă dominația asupra întregu
lui arhipelag. Aici, însă, ei au în- 
tîmpinat o puternică rezistentă. 
Timp de decenii, locuitorii din Atjeh 
au luptat cu un eroism fără sea
măn pentru libertate.

Dîrz ău luptat împotriva cuceri
torilor olandezi și locuitorii prin
cipatului Ache. Dorind să preîn
tâmpine vărsarea de sînge, ei s-au 
adresat, în 1872, Angliei 
Unite, c&rînd ajutor și 
Autoritățile engleze și 
au refuzat să-i sprijine, 
atunci un război de partizani, care 
a durat 30 de ani. Trupele olande
ze au săvîrșit bestialități nemaipo
menite. Sate întregi au fost nimici
te. în fața mamelor îngrozite, co
piii erau aruncați pradă rechinilor 
și crocodililor.

Și locuitorii din Iawa s-au ridicat 
de nenumărate ori la luptă pentru 
apărarea libertății și independen
ței. La muzeul central din Djakar
ta am cunoscut cîteva amănunte 
din lupta locuitorilor Iawei, conduși 
de Dtpo Negoro. Timp de cinci ani 
(1825—1830), răsaulațli au purtat un 
război crînoen Împotriva olandezi-

și Statelor 
mediatie. 

americane 
A început

lor. Colonialiștii au obținut victo
ria numai recurgînd la o înșelăciu
ne josnică : după ce au proclamat, 
în chip fățarnic, încetarea focului 
și au început tratative, 
olandeze l-au capturat 
nie pe Dipo Negoro și 
crunt cu răsculații.

Și după proclamarea independen
ței — la 17 august 1945 — poporul 
indonezian a trebuit să respingă, în 
cîteva rînduri, atacurile colonia
liștilor, precum și ale bandelor 
reacționare Dar-ul-Islam — care 
căutau să mențină Indonezia în că
tușele robiei.

Prin grele încercări a trecut in
sula Sumatra. Acolo se aciuiaseră 
bande reacționare, ca cele ale co
lonelului Simbolon și ale lui Ah
med Hussein, înjghebate de colo
nialiști. Timp de mulți ani aceste 
bande au terorizat populația și au 
periclitat independența și unitatea 
Republicii Indonezia. Apropierea de 
Singapore, de unde aceste bande 
erau aprovizionate cu armament și 
instructori militari, constituie în 
bună parte cauza izbucnirii rebe
liunilor în Sumatra, după cum a- 
propierea de Irianul de Vest și de 
Filipino explică izbucnirea celor 
din Celebes si Moluce. Căutînd să 
rupă Sumatra, cea mai bogată 
insulă, de Indonezia, cercurile im
perialiste urmăreau să silească gu
vernul de la Djakarta să renunțe la 
politica sa independentă. Speranțe
le imperialiștilor nu s-au realizat 
insă. Acțiunile complotiste s-au 
vit de unitatea forțelor politice 
terne.

Sînt multe de făcut

10- 
in-

și 
în 

Indo-

Odată cucerită independența 
lichidate bandele reacționare, 
Sumatra, ca pretutindeni în 
nezia, poporul a pornit cu avînt la
lucru. Trebuia mai întîi refăcută 
economia, ținută secole de-a rîndul 
în înapoiere, trebuiau dezvoltate 
vechile întreprinderi și ridicate al
bele noi. De asemenea, trebuia mă
rită producția agricolă, care încă 
nu poate da hrană suficientă 
populației în continuă creștere. în

Dacă în 1954 cineva ,nale 
ar fi venit în Ferga
na centrală — deșer
tul nisipos al Uzbekis- 
tanului — ar fi - trebuit 
să umble călare prin
tre dunele de nisip și 
smârcurile sărăturoase. 
Nici un automobilist nu 
s-ar fi hazardat să sè 
adîncească în acest pus
tiu, deși el se află nu
mai la câțiva kilometri 
de oaza Fergana, denu
mită în Asia centrală 
„perla Uzbekistanului".

Sintern însă in iarna 
anului 1962. Un autotu
rism gonește cu mare 
viteză pe șosea. Pretu
tindeni se văd aici ca-

truite mii de case 
locuit și clădiri nece
sare producției.

pline .de apă, noi 
așezări, grădini tinere.

Ofensiva împotriva 
deșertului se deșfășoară țru valorificarea 
din plin. Stepa răsună' ' 
de duduitul motoarelor: 
400 de mecanisme mo
derne de săpat pămîn
tul funcționează 
întrerupere.

Pe pământurile 
regiunea centrală 
gana au și fost construi
te sisteme de irigație. 
S-au efectuat lucrări 
de îmbunătățiri fun
ciare de-a lungul a 
40.000 km. O suprafață 
de 65.000 ha. a și fost centrală 
pregătită pentru însă- 
mînțare. Au fost cons-

fără

din
Fer-

Pen- 
tere- 

nurilor deșertului se 
vor cheltui 400 milioa
ne ruble.
' Peste 5 ani Fergana 
centrală va fi un ținut 
înfloritor. Potrivit unor 
calcule preliminare, pe 
cele 173.000 ha. care vor 
fi smulse nisipurilor și 
pămînturilor sărăturoă- 
se se vor putea obține 
300.000 tone de bumbac.

Totodată, Fergana 
va da mari 

cantități de carne, orez, 
fructe.

Constructorii de la
s-au mutat pe un nou șantier

După ce au terminat 
lucrările de bază la ba
rajul de la Orlik, (R. S. 
Cehoslovacă) construc
torii s-au mutat pe un 
alt șantier — al baraju
lui de la 
din raionul Chomutov. rajul, domnește de

Lacul pe care îl va

Nechranice,

forma barajul de la Ne
chranice va avea o for
mă ovală. Rîul Ohre 
va fi dirijat pentru a 
forma noul lac de acu
mulare.

In satul Nechranice, 
unde se va înălța ba- 

pe 
acum animația carac-

teristică șantierelor. Aici 
s-a amenajat o așezare 
pentru constructori, se 
aduc excavatoare, so
sesc tot felul de mașipi.

In viitorii 10-15 ani 
raionul Chomutov se 
crea o puternică ba- 
energetică.

în 
va 
ză

Prima șarjă la un nou cuptor Martin
Se apropie de sfîrșit 

reconstruirea oțelăriei 
de la Combinatul me
talurgic din Ozd. Re
cent a fost elaborată 
prima șarjă la un nou 
cuptor Martin. Con
structorii s-au angajat

să termine construirea 
ultimului cuptor pre
văzut a fi construit, cu 
o lună înamte de ter
men, și să-l dea în ex
ploatare la 1 Mai. Pro
ducția anuală a între
prinderii reconstruite

t>a fi de 750.000 tone de 
metal.

Reconstruirea com
binatului metalurgic 
din Ozd constituie un 
aport important la în
deplinirea sarcinilor ce
lui de-al doilea plan, 
cincinal al R.P. Ungară.

Planul de dez
voltare a econo
miei naționale a 
R. P. D. Coreene 
(1961—1967), pre
vede printre al
tele, un avint ra
pid al industriei 
chimice. Paralel 
cu chimia anor
ganică va căpăta 
o largă dezvol
tare chimia orga
nică și în spocial 
producția de li
bre și rășini sin
tetice, de cauciuc 
sintetic etc. In fo
tografie : înt:-o
secție a fabricii 
de mase plastice 
din Hiadiu, pro
vincia Hvanhe de 
sud.

acest efort, poporul indonezian are 
sprijinul dezinteresat al țărilor so
cialiste. Am încercat un sentiment 
de mîndrie atunci cînd prietenii 
indonezieni, rostind cuvinte de mul
țumire la adresa specialiștilor din 
țările socialiste, au 
lucruri bune despre 
specialiști romîni, care cu 
ani în urmă au lucrat prin 
ținuturi îndepărtate.

Cea mai populată insulă a 
neziei este Iawa. Ultimul 
mint arată că acolo trăiesc 60 mi
lioane locuitori din cei 96 milioane 
cîți are Indonezia. Cea mai mare 
parte a locuitorilor insulei sînt o- 
cupați cu agricultura. Orezul este 
principala cultură agricolă și hra
na de ’ 
cultivă 
zul, de 
treaga 
locuri, 
îndepărtate, legile prevedeau 
semănăturile de 
gibile, chiar în timp de război. 
Munca pe orezării continuă tot a- 
nul, deoarece clima permite obți
nerea a două-trei recolte. în de
cembrie, pe ogoarele din Iawa oa
menii secerau orezul ; alături, pe 
un alt lan, orezul începea să îngăl
benească, iar ceva mai încolo, sub 
arșița de neîndurat, doi bivoli tră
geau un plug, pregătind ogorul 
pentru semănat. Am văzut nume
roase femei lucrînd la cîmp. Multe 
din ele purtau pe spate, înfășurați 
în scutece, copii. Mișcările mamei 
nu-i deranjează deloc ; ei dorm ca 
într-un hamac ce se leagănă.

In Iawa aproape fiecare pe
tec de pămînt e folosit.

spus multe 
un arup de 

cîțiva 
acele

Indo- 
recensă-

bază a populației. Țăranii 
din vremuri străvechi ore- 
a cărui recoltă depinde în- 
lor bunăstare. In unele 
încă din timpurile cele mai 

că 
orez sînt intan- 

de

_ _____  Pe
povîrnișuri și dealuri sînt ame
najate terase unde se cultivă o- 
rezul. Ceva mai departe a fost se
cată o mlaștină pentru a se crea 
o plantație de bananieri, dincolo 
una de ananas sau de arbore „pa- 
paia" al cărui fruct, un fel de pe
pene de pe la noi, este foarte gus
tos. Toate aceste lucrări au nece
sitat o muncă uriașă, întrucît cele 
mai multe se fac cu mijloace ma
nuale. Dacă ținem seama de fap
tul că răsăditul și recoltarea ore
zului se execută de 2—3 ori pe an, 
înțelegenji cît de anevoioasă e 
munca țăranului indonezian

Dar dacă în Iawa mîna omului 
a cizelat natura, nu același lucru 
se poate spune despre Kaliman-

In mare parte, acolo pre
domină pămînturile înțelenite, pă
durile virgine, mlaștinile și munții ; 
doar regiunile de litoral au fost 
mai mult sau mai puțin valorificate 
Ca să mergi dintr-un foc în altul 
trebuie să străbați păduri tropicale 
în care, printre ferigi arborescente, 
bambuși și palmieri năpădiți de 
liane, întîlnești șerpi, elefanți săl
batici, rinoceri.

Dar și în Kalimantan pătrunde 
încet, încet, omul. Din Iawa se mu
tă acolo numeroase familii. Guver
nul indonezian caută ca prin va
lorificarea pămînturilor virgine ale 
Kalimăntanului să rezolve proble
ma alimentară. Pentru a ușu
ra valorificarea pămîntului din Ka
limantan, specialiștii sovietici vor 
ajuta la construirea a sute de ki
lometri de autostrăzi și a două 
gospodării mecanizate pentru cul
tivarea orezului. De asemenea, cu 
ajutorul Uniunii Sovietice în Indo
nezia urmează să se construiască 
o fabrică de îngrășăminte chimice.

In economia indoneziană un loa 
important îl deține Sumatra, denu
mită insula cauciucului, deoarece 
plantațiile de cauciuc ocupă o ma
re parte din suprafața ei. Muncitorii, 
cu pălării enorme, care-i feresc 
de razele soarelui, adună zilnic 
prețioasa sevă.

Cauciucul și petrolul din Sumatra 
aduc o mare parte din valuta nece
sară statului indonezian pentru 
construirea de noi întreprinderi, 
prevăzute în planul de 8 ani, pen
tru dezvoltarea agriculturii.

In zilele cînd m-am aflat în In
donezia am cunoscut atît eforturile 
poporului indonezian pentru lichi
darea nefastei moșteniri a colonia
lismului, cît și profundul său atașa
ment față de cauza păcii. Poporul 
indonezian acordă sprijin deplin 
politicii de pace și coexistență paș
nică, de neaderare la blocuri mili
tare, promovată de guvernul indo
nezian, condus de președintele Su
karno, politică ce se bucură de 
prețuirea și respectul tuturor popoa
relor iubitoare de pace.

In Irianul de Vest
va flutura steagul alb-roșu.

O străveche regiune a Indone
ziei, Irianul de Vest, geme încă sub 
jugul colonial. Existența acestui ui» 
tim bastion al colonialismului în

Indonezia nu mai poate dăinui. Po
porul indonezian este ferm hotărît 
să obțină unificarea țării. Infruntînd 
teroarea colonialiștilor, patrioții înal
ță și în Irianul de Vest steagul na
țional. La Manokwary, Hoîlandia, 
Sorong și Biak, (unde se află cea 
mai mare bază militară olandeză) 
de nenumărate ori steagul alb-roșu 
a fluturat în vînt, ce-i drept pentru 
puțin timp.

La Djakarta sînt multe centre un
de se înscriu voluntari pentru eli
berarea Irianului de Vest. La un 
centru l-am cunoscut pe Fadjar 
Hartono.

— Pe pămîntul nostru —« mi-a 
spus el — nu-i loc pentru colonia
liști. Irianul de Vest a fost, este și 
va fi indonezian. Nu né înspăimîntă 
armamentul cu care se laudă olan
dezii. Eliberarea acestui teritoriu 
este o cauză a întregului popor.

Colonialiștii olandezi ar fl fost de 
mult alungați din Irianul de Vest 
dacă n-ar fi avut sprijinul S.U.A. și 
al celorlalte puteri occidentale. 
Eram în Indonezia cînd guvernul 
S.U.A. s-a declarat „neutru" în 
această problemă. Dar tot atunci la 
Djakarta a apărut o broșură cars 
arăta cit de „neutre“ pot fi mono
polurile americane. Broșura arăta 
că 25.500.000 ha. din Irianul de Vest 
(din cele 41.600.000 ha. cît e supra
fața totală) sînt cbncesionate com
paniei „New Guineea Petroleum 
Company" în cadrul căreia două 
monopoluri americane dețin 60 la 
sută din acțiuni. De asemenea se a- 
răta că o companie mixtă olandeză- 
americană are o concesiune pe ter
men de 75 de ani pentru explorarea 
diferitelor zăcăminte de minerale. 
In aceste împrejurări este ușor de 
înțeles de ce Washingtonul sprijină 
Olanda în politica ei de perpetuare 
a regimului colonial în Irianul de 
Vest.

Oricîte eforturi ar depune însă 
colonialiștii, ei nu vor izbuti să 
împiedice realizarea hotărîril po
porului indonezian de a-și unifica 
țara. Nu este departe timpul cînd 
pe întregul teritoriu indonezian — 
de la Sabang la Merauke — va flu
tura steagul alb-roșu.

N. PLOPEANU
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Mii de londonezi manifestează

ULTIMELE ȘTIRI

împotriva înarmărilor nucleare
în piața Trafalgar din Londra, mii 

de oameni au înfruntat duminică 
un vînt glacial pentru a protesta, 
la chemarea „Comitetului celor 
100“, Împotriva noilor experiențe cu 
arma nucleară pregătite de Anglia 
și S.U.A., împotriva continuării 
cursei înarmărilor atomice. Ei au 
ascultat cuvîntarea cunoscutului fi
lozof și om de știință, lordul Ber
trand Russell, în vîrstă de 86 de 
ani, precum și pe alțl vorbitori, care 
au atacat vehement tribunalul ce a 
condamnat recent la ani grei de în
chisoare șase mill fanți pentru pace. 
Motivul condamnării a fo®t „peri
clitarea securității statului“, prin 

faptul că au demonstrat în fața ba
zei militare americane de la Wet
hersfield, din apropierea Londrei.

„Astăzi, a spus lordul Russell, în
vinuim guvernul de acțiuni contrare 
securității șl Intereselor întregii 
omeniri, învinuim guvernul șl pe 
reprezentanții lui oficiali că pregă
tesc un nou război mondial". Rus
sell a arătat că a venit iîn piața Tra
falgar pentru a depune, în favoarea 
celor șase militanți, mărturia pe 

' care judecătorul nu l-a permis să 
o depună în fața instanței judiciare. 
In piața plină de lume, au răsunat 
în megafoane impresionantele cu
vinte ale filozofului englez : „Acu
zăm, în numele umanității, tribuna
lul care a dat aceste sentințe. Noi, 
cei care acționăm pentru salvarea 
vieții și pentru împiedicarea omo
rurilor în masă, sintern singurii care 
avem dreptul să invocăm tradițiile 
țării noastre“.

Russell a demascat 
ziarele și politicienii, 
conducătorii laburiști 
care, cu o fățărnicie 
nită, au criticat Uniunea Sovietică 
pentru reluarea experiențelor ato
mice, dar acum sprijină reluarea 
lor de către S.U.A. și Anglia. Plin 
de indignare, ei a citat declarațiile 
militariștilor americani, care se de
clară gata să dezlănțuie un război 
nuclear împotriva Uniunii Sovietice. 
„In numele copiilor, în numele pre
zentului și viitorului omenirii, a ex
clamat Russell, Je spunem : Sînteți 
criminali !“ Vorbitorul a chemat pe 
participanții la miting la noi acțiuni 
intense în lupta pentru dezarmarea 
nucleară.

Au mai luat cuvîntul. .sir Robert 
Watson Watt, inventatorul radaru
lui, și omul de știință canadian, 
John Whitehall, cărora de asemenea 
nu li s-a permis să depună mărtu
rie în fața tribunalului, cunoscuta 
actriță engleză Vanessa Redgrave 
și John Tinker, în numele tinerilor 
care au participat la miting.

. Savantul american Linus Pauling, 
laureat al Premiului Nobel, a trimis 
participanților la miting un mesaj. 
„Azi — se spune în mesaj — dezar
marea generală este condiția de 
bază pentru viața șl libertatea tu
turor popoarelor".

Lupta pentru pace, împotriva 
înarmărilor nucleare, se intensifi
că în Anglia în întîmpinarea con-

ferinței de dezarmare cu participa
rea reprezentanților a 18 țări, care 
urmează să înceapă la Geneva.

Mai multe organizații, inclusiv 
mișcarea pentru pace a femeilor, 
care ia repede amploare, intențio
nează să trimită la Geneva dele
gații, iar un grup de conducători 
sindicali din Londra organizează 
trimiterea unor delegații la primul

Corespondență 
telefonică

azi aceleași cercuri arată că răs
punsul pe care Macmillan îl va da 
lui Hrușciov va fi în deplină con
cordanță cu răspunsul, în fond ne
gativ, dat ieri de președintele Ken
nedy.

Jocul dublu al cercurilor condu
cătoare engleze reiese și din 
mătoarea împrejurare. In timp 
pe de o parte vorbesc despre 
zarmare, guvernanții englezi 
dat publicității, cu ctteva zile 
urmă, așa-zisa lor „Carte albă”
nuală cu privire la politica mili
tară. 1.721 milioane lire 1 Aceasta 
este cifra bugetuluf militar în anul 
fiscal viitor, cel mai mare buget al 
Angliei din timp de pace, cu 65 
milioane lire superior cheltuielilor 
militare pe anul în curs. Și aceasta 

vreme ce țara are nevoie acută 
locuințe și școli, de noi spitale 
pensii pentru bătrîni, în vreme 
categorii întregi de muncitori 

care

ur- 
ce 

de- 
au 
in 
a-
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cu sarcasm 
Inclusiv pe 

de dreapta, 
nemaipome-

Au trecut timpurile cînd se putea 
recurge nepedepsit la forță

Conferința de presă a reprezentantului permanent 
al U. R. S. S. la O. N. U.

NEW YORK 26 (Agerpres). — TASS transmite : La 26 februarie, 
sediul O.N.U. a avut loc o conferință de presă a reprezentantului

ministru. Mișcarea pentru pac» din 
Anglia organizează În diferite lo
calități demonstrații în care se cere 
ca Anglia să adopte o poziție con
structivă în problema dezarmării. 
Oportunitatea acestei cereri este 
reliefată de însăși desfășurarea e- 
venimentelor.

Săptămîna trecută, cercurile Mi
nisterului de Externe lăsau să se 
creadă că Macmillan i-a cerut 
ședinielui Kennedy să aibă o 
tudine mai flexibilă față de 
punerea Uniunii Sovietice ca
de state să participe la deschide
rea conferinței de la Geneva, dar

pre- 
atl-

pro- 
șefii

în 
de 
Și 
ce
revendică sporirea salariilor 
nu mai pot face față creșterii, cos
tului vieții.

Dezarmarea, necesitate imperioa
să pentru întreaga omenire, devine 
din ce în ce mai mult și o nece
sitate economică presantă pentru 
Anglia.

la
permanent al U.R.S.S. la O.N.U., V. A. Zorin, consacrată rezultatelor 
părții a doua a lucrărilor celei
Această sesiune a declarat V. 

Zorin, și-a reluat lucrările la 15 
nuarie în avalanșa de atacuri 
verșunate ale unor reprezentanți ai 
puterilor occidentale, cărora nu le 
sînt pe plac transformările care se 
petrec în O.N.U. Principalele pro
bleme care s-au discutat în a doua 
parte a lucrărilor sesiunii au fost 
legate de lichidarea colonialismului.

Reprezentantul sovietic a subli
niat că hotărîrea adoptată în una
nimitate de Adunarea Generală în 
problema Angolei — una din prin
cipalele probleme ale luptei antico
loniale — 
zitivă.

Cea mai 
lucrărilor 
sesiunii, a 
tului Cubei împotriva primejdiei 
care amenință pacea și securitatea 
internațională și care a fost creată 
de noile planuri de agresiune și de 
actele de intervenție ale guvernului 
S.UA. împotriva guvernului revo
luționar al Cubei.

Faptele demonstrează că, în pofi
da presiunilor sale grosolane și fă
țișe, în pofida întregii sale politici 
de constrîngere, delegația america-

de-a 16-a sesiuni a Adunării Generale.
A. 
ia- 
în-

merită o apreciere po-

importantă problemă a 
celei de-a doua părți a 
fost examinarea protes-

nă nu a reușit să împiedice discuta
rea problemei cubane și să organi
zeze în jurul acestei problele „un 
complot al tăcerii". La discuții au 
luat parte jumătate 
membre ale 
meros grup 
Africa, ceea 
elocventă a 
în întreaga

SOFIA 26 (Agerpres). — Alegeri
le care au avut loc la 25 februarie 
pentru Adunarea Populară, sfaturile 
populare regionale, orășenești, ra
ionale și sătești, precum și alegeri
le de judecători și asesori populari 
s-au transformat pretutindeni în- 
tr-o adevărată sărbătoare a poporu
lui. Ele au dovedit în mod elocvent 
unitatea moral-politică a oamenilor 
muncii din R.P. Bulgaria în jurul 
Partidului Comunist Bulgar. în ma
joritatea circumscripțiilor electo
rale aproape toți alegătorii s-au 
prezentat la urne încă în prima ju
mătate a zilei.

Potrivit datelor preliminare trans
mise de agenția B.T.A., la alegeri 
au participat 99,72 la sută din nu
mărul total al alegătorilor, din

care 99,91 la sută au votat pentru 
candidații Frontului Patriei.

Ziarul „Otecestven Front" a pu
blicat declarația făcută de Todor 
Jivkov, prini-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar. Ziua ale
gerilor, a spus T. Jivkov, s-a tran
sformat într-o adevărată sărb/țtoare 
a opiniei noastre public" Țmite 
în rîndurile Frontului'’^Âriei, 
a tuturor cetățenilor bulgur“ a 
întregului popor bulgar. Toate 
acestea arată coeziunea trainică a 
poporului nostru în jurul partidu
lui comunist și al guvernului popu
lar, arată voința fermă a poporului 
nostru de a desăvîrși construirea 
societății socialiste și de a face 
primii pași spre comunism.

<>•<>-----—-

GORDON SCHAFFER

londonezi s-au adunat 
Trafalgar pentru a 

împotriva cursei înar-
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Mii de 
în piața 
protesta 
mărilor nucleare.
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N. S. HRUȘCIOV
WASHINGTON 

TASS transmite : 
publicității răspunsul președintelui 
S.U.A., J. Kennedy, la mesajul din 
21 februarie 1962 al președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov. In răspunsul său 
președintele S.U.A. continuă să in
siste ca lucrările Comitetului celor 
18 pentru dezarmare să înceapă la 
nivelul miniștrilor Afacerilor Ex
terne. In sprijinul punctului său de 
vedere, J. Kennedy arată că o con
ferință la nivel înalt trebuie să fie 
precedată de „realizarea unui grad 
cît mai mare de înțelegere“ la ni
veluri diplomatice inferioare. în 
răspuns se exprimă părerea că par
ticiparea personală a șefilor de gu
verne trebuie amînată pentru o 
etapă mai tîrzie a tratativelor de 
dezarmare, după ce va fi efectuată 
o oarecare activitate preliminară.

Președintele S.U.A. își exprimă

26 (Agerpres). — 
Casa Albă a dat

„că evoluția evenimentelorsperanța
care va avea loc la această confe
rință și pe arena internațională va 
demonstra utilitatea realizării unui 
acord în ceea ce privește participa
rea personală pînă la 1 iunie a șe
filor de guverne“.

★
LONDRA 26 (Agerpres). — TASS 

transmite : La Londra a fost dat pu
blicității răspunsul primului minis
tru Macmillan la mesajul din 21 fe
bruarie al lui N. S. Hrușciov. Din 
acest răspuns reiese că, față de pro
punerea sovietică, 
s-a situat în fond 
ție ca și guvernul

în scrisoarea sa, primul ministru 
al Angliei, Macmillan, repetă decla
rația cuprinsă în mesajul său din 14 
februarie, și anume că va fi gata 
să participe personal la tratativele 
de la Geneva „atunci cînd se va 
constata că prezența șefilor de gu
verne ar putea avea un rol pozitiv“.

-O» O------------

ANKARA. Ministerul de Război al 
Turciei a anunțat că au fost destituiți 
21 de ofițeri implicați în recenta în
cercare nereușită de lovitură de stat. 
Printre acești ofițeri se află colonelul 
Talat Aydemir, fost comandant al șco
lii militare din Ankara, colonelul 
Sükrü, fost comandant al regimentului 
de gardă a președintelui, și alții. Au 
fost arestați 4 colonei. Ministerul de 
Război a dezmințit știrea apărută în 
presă că, în afară de acești ofițeri, au 
mai fost arestați alți aproximativ 200 
de ofițeri.

PEKIN. Guvernul și poporul chinez

își exprimă neliniștea profundă în le
gătură cu intensificarea agresiunii ar
mate a S.U.A. în Vietnamul de sud, se 
spune în declarația Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. Chineze, trans
misă de agenția China Nouă. Guvernul 
Chinei sprijină întrir totul poziția justă 
și cerințele legitime ale guvernului 
R,D. Vietnam,

HAGA, La 25 februarie ministrul 
Justiției al S.U.A., Robert Kennedy, a 
sosit în Olanda. Se consideră că tema 
principală a convorbirilor lui Robert 
Kennedy cu membrii guvernului olan
dez va fi problema Irianului de vest.

O» O------------

De-ale „pieței comune“

guvernul englez 
pe aceeași pozi- 
S.U.A. con-

VIENTIANE 26 (Agerpres). — Co
respondenții agențiilor occidentale de 
presă la Vientiane au anunțat că prin
țul Suvanna Fumma, primul ministru al 
guvernului regal al Laosului, a părăsit 
la 26 februarie Vientiane, îndreptîn- 
du-se spre Valea Ulcioarelor. Infr-o 
declarație făcută presei, prințul Su
vanna Fumma a arătat că tratativele de 
la Vientiane nu au fost încă încunu
nate de succes. El a făcut cunoscut 
că în toate cele cinci zile cîf a sfat 
la Vientiane a luat contact cu Fumi 
Nosavan, Boun Oum și alte personali
tăți pentru a le expune planul cu pri
vire la formarea unui guvern de coa
liție laoțian. Gruparea de la Savan- 
naket a continuat însă să se situeze pe 
poziția nesinceră, de tergiversare a 
formării unui guvern insistînd ca pos
turile cheie, de ministru al Apărării și 
de minisfru de Interne, să fie ocupate 
de reprezentanți ai grupării Boun Oum.

în poziția sa obstrucționistă, grupa
rea de la Savannakef continuă să fie

sprijinită din plin de Statele Unite. 
Deși prefind că ar fi suspendat orice 
ajutor pentru Boun Oum, a declarat un 
purfăfor de cuvînf al guvernului regal 
laoțian, Statele Unite au trimis recent 
o nouă misiune militară în Laos pentru 
„a inspecta" forțele militare rebele, în 
scopul pregătirii unor noi atacuri îm
potriva regiunilor eliberate. „Imperia
liștii americani, a declarat purtătorul de 
cuvînf amintii, sub masca așa-zisei pre
siuni pe care o exercită asupra grupă
rii Nosavan-Boun Oum, precum ți sub 
masca „suspendării ajutorului", în
treprind noi acțiuni agresive ți de 
amestec în treburile interne ale Laosu
lui. Astfel, tocmai în momentul în care 
prințul Suvanna Fumma depunea la 
Vientiane eforturi susținute peniru re
zolvarea pe cale pațnică a problemei 
laoțiene, în Laos au sosit mari canti
tăți de muniții ți echipament militar 
american din Tailanda, destinate for
țelor armate rebele".

NICI UN REZULTAT 
LA TRATATIVELE 

DE LA BRUXELLES
La Bruxelles s-a încheiat

ierința de două zile a miniștrilor 
Afacerilor Externe și Agricultu
rii ai țărilor „pieței comune" cu 
reprezentanții Angliei — Edward 
Heath și ministrul Agriculturii, 
Soames — în problema aderării 
Angliei la „piața comună". Ur
mătoarea intîlnire la, nivel 
sterial a fost fixată pentru 
de 12 martie.

Corespondentul agenției 
ter relatează că cele două zile 
de discuții au arătat că in spe
cial în problemele agriculturii 
există „deosebiri majore între 
punctul de vedere britanic și cel 
al țărilor pieței comune". „Cei 
șase'1, scrie în continuare cores
pondentul, sînt dispuși să facă 
doar concesii provizorii în ceea 
ce privește tarifele preferențiale 
care există între Anglia și țările 
Commonwealthului, urmînd ca 
după o anumită perioadă țările’ 
Commonwealthului să fie tratate 
ca și oricare alte țări din afara 
blocului economic european. A 
fost respinsă de la bun începui 
și cererea Angliei ca perioada 
de adaptare a agriculturii sale 
la politica agricolă a „pieței co
mune“ să dureze 12 ani.

CONCEDIERI șl... ANGAJĂRI

După cum informează ziarul „L'HU
MANITE", în I960, uzina „Renault" 
din Franfa a concediat 3.800 de mun
citori, promifîndu-le prioritate In ca
zul cînd uzina va face noi angajări, 

Aflîndu-se In situația amintită, uzi

mini
data

Reu-

na „Renault" a angajat nu de mult 
1000 de lucrători italieni, sub pretex
tul că nu mai găsește mină de lucru 
printre muncitorii francezi.

In realitate, uzina „Renault” nu a 
rechemat decif o zecime din proprii 
săi muncitori concediați în 1960. Ex
plicația e simplă : Regia „Renault" se 
află sub administrația statului, iar gu
vernul francez — printre cei mai ze
loși susținători ai „pielii comune".

Agenția americană Associated Press 
a menționat deschis că „uzina „Re
nault" a primit dispoziții din partea 
guvernului francez să întreprindă a- 
ceasfă operațiune de angajare a mîinii 
de lucru 
mune".

străine în cadrul pieței CO

IN GRECIA PUTREZESC 
CITRICELE

în regiunile producătoare de 
fructe citrice — scrie ziarul ate
nian „Avghi“ — s-a oreat o si
tuație dramatică. Numeroase 
proteste și apeluri sînt formulate 
de producători care cer să se ia 
măsuri pentru absorbirea 
iilor aflate în pericol din 
cererii slabe.

O criză asemănătoare 
și pentru lămîi, deoarece 
cererea s-a redus la 
iar după aprecierea 
competente nu se întrevăd per
spective de plasare a lor pe pie
țele din străinătate și îndeosebi 
pe piețele Europei occidentale, 
spre care se îndreaptă acum în 
mod hotărît preferințele guvernu
lui. într-adevăr, se știe că țările 
„pieței comune" nu sînt deloc dis
puse să cumpere lămîi și în ge
nere fructe citrioe grecești, pre
ferind să se aprovizioneze cu a- 
ceste produse din alte regiuni.

există 
și aci 

minimum, 
cercurilor

! din statele 
O.N.U., inclusiv un nu
de țări din Asia și 

ce a fost o mărturie 
îngrijorării provocate 

v lume de agresiunea 
mercenanlor împotriva Cubei, orga
nizată de S.U.A. în aprilie 1961, și 
de situația încordată creată în re
giunea Mării Caraibilor din vina 
guvernului S.UA.

Țările socialiste, a arătat reprezen
tantul sovietic, s-au situat categoric 
de partea eroicei Cube.

Este important de subliniat că, 
deși reprezentanții țărilor Americii 
Latine au fost nevoiți, datorită pre
siunilor mari exercitate asupra lor 
și a dependenței economice și po
litice directe a țărilor lor de S.U.A., 
să urmeze formal linia adoptată de 
delegația americană față de Cuba 
ei au declarat totuși că sprijină 
principiul neamestecului în treburi
le interne ale altor țări.

Au trecut timpurile cînd se putea 
recurge nepedepsit la forță în re
lațiile dintre state. Cuba nu este 
singură, Ea are numeroși prieteni 
în întreaga lume și printre ei se 
află Uniunea Sovietică.

------O»

100 de industriași englezi 
s-au înscris să participe 
la Tirgul de la Leipzig
„O sută de industriași englezi s-au 

înscris să participe anul acesta 
gul de. la Leipzig", scrie ziarul 
nez „Times". Ziarul arafă că, în 
doi ani, schimburile comerciale 
Anglia și R.D.G. au crescut. 
Iriașii englezi — scrie „Times1 
arătat puține rezerve în privința co
merțului cu R.D.G. și în unele secloare 
comerțul s-a înviorai mult. Anul trecut 
în comerțul în ambele sensuri au fost 
înregistrate cifre record".

ta tîr- 
londo- 
ultimii 
dintre

„Indus-
— au

Manevrele flotei 
militare marine 
ale Indoneziei

DJAKARTA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : Lingă litoralul 
Javei de est au început manevrele 
flotei militare marine ale Indoneziei, 
cu participarea unor tancuri amfibii. 
Scopul manevrelor constă în special 
în perfecționarea debarcării tancu
rilor. Manevrele vor dura pînă la 
5 martie.

La Montevideo, capitala statului Uruguay, a avut loc recent o mar» 
demonstrație a locuitorilor orașului în sprijinul revoluției cubane.

----------- <*•<>—

Prezențe romînești peste hotare
LENINGRAD 26 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Casa Arhitec
tului din Leningrad s-a deschis ex
poziția „Arhitectura contemporană 
și construcțiile în Republica Popu
lară Romînă “. Exponatele cuprinse 
în cele 50 de standuri ilustrează 
realizările poporului romîn în dome
niul construcției de locuințe și de 
clădiri cultural-sociale.

ATENA 26 (Agerpres). — Cu pri
lejul trecerii prin Atena a acad. 
Geo Bogza, Liga de prietenie gre- 
co-romînă a organizat în localul 
ligii o intîlnire prietenească cu 
scriitorii greci. La intîlnire au par
ticipat Maria Rally, secretar gene
ral al Uniunii scriitorilor din Gre
cia, K. Scaros și K. Levandas, vice
președinți ai uniunii, 
ședințele Asociației

tori, poeții și scriitorii K. Varna- 
lis, I. Ritsos, I. Imvriotis, K. Kot- 
sias, G. Manglis, Yofilis, Dukas, 
Mushuri, Hikiforos și alții.

RANGOON 26 (Agerpres). — In 
cadrul unor festivaluri populare 
tradiționale, care se desfășoară în 
fiecare an în Birmania, au fost pre
zentate filmele romînești „Homo 
Sapiens“, „Scurtă istorie", „Trei 
jocuri romînești", „Sturionii”.

In capitala Birmaniei, Rangoon, 
au fost prezentate, în fața unui nu
meros public, filmele „Theodor 
Aman" și „Valurile Dunării", care 
s-au bucurat de mult succes.

Malevitis, pre- 
tinerilor scrii-

ANKARA 26 (Agerpres). — La 24 
februarie s-a deschis la muzeul ar
heologic din Ankara expoziția „Mo
numente arheologice din Romînia",

-o

0 coproducție cinematograf că sovieto-americană
Cu prilejul vizitei sale la Moscova, 

scriitorul american Mitchell Wilson a 
acordat un interviu unui Corespon
dent al ziarului „Pravda“. Vorbind 
despre scopul vizitei sale, M. Wilson 
a declarat că a sosit la Moscova la 
invitația Ministerului Culturii al 
U.R.S.S. și că este animat de do
rința de a realiza împreună cu ci
neaștii sovietici un film după roma
nul său „Intîlnire pe un meridian

îndepărtat“. Filmul va înfățișa acti
vitatea cercetătorilor sovietici 
americani în domeniul 
tomice, colaborarea 
știință, atitudinea 
sovieticilor față de diferite aspecte 
ale vieții.

Romanul „Intîlnire pe un me
ridian îndepărtat“ este prima carte 
care a apărut simultan în U.R.S.S. și 
în S.U.A. Cartea a atins în S.U.A. 
un tiraj de 250.000 exemplare.

Și 
fizicii a- 

oamenilor de 
americanilor și

♦♦♦Atentatele O. A. S. complică reinstaurarea păcii în Algeria
Un comentariu al agenției Algeria Presse Service

PARIS 26 (Agerpres). — Intr-un menționate, care a sacrificat un mi- 
comentariu consacrat atentatelor lion de fii ai săi, nu se va lăsa in- 
săvîrșite duminică de O.A.S. în 
Algeria, agenția Algeria 
Service scrie printre altele : „Bilan
țul ultimelor atentate ale O.A.S. 
complică în mod serios reinstaura
rea păcii în Algeria. Declarațiile de 
intenții nu sînt suficiente. Pacea 
trebuie stabilită în condiții limpezi. 
Guvernul francez trebuie să-și asu
me pe deplin responsabilitățile. 
Ceea ce se petrece în Algeria îl pri
vește direct. Aici se linșează și se 
organizează masacre. De modul în 
care guvernul francez își va mo
biliza energia și forțele pentru a 
pune capăt acțiunilor fasciste de
pind viitoarele relații franco-alge- 
riene. Săptămînile care vin vor fi 
hotărîtoare și de aceea o vigilență 
riguroasă se impune ca o necesita
te vitală, pentru ca forțele păcii 
din rîndul celor două popoare să 
triumfe în lupta împotriva fascis
mului și a războiului".

„Poporul algerian, se spune in 
continuare în comentariul agenției

timidat. Unit în jurul guvernului 
Presse său și armatei sale de eliberare na

țională, el va face totul pentru a 
zădărnici acțiunile dușmanilor liber
tății și independenței sale. Lupta sa 
va continua“.

Referindu-se la regimul pe care 
guvernul provizoriu algerian îl ofe
ră europenilor care locuiesc în Al
geria, agenția Algeria Presse Ser
vice arată că „acelor europeni care 
trăiesc în Algeria și care s-au de
barasat de ambițiile lor nebunești, 
guvernul le oferă garanțiile nece
sare unei coabitări frățești și se va 
îngriji ca interesele lor legitime să 
fie respectate".

In încheiere comentariul agenției 
Algeria Presse Service subliniază că 
revoluția algeriană își propune ca 
țel „naționalizarea bogățiilor națio
nale și a mijloacelor de producție, o 
reformă agrară reală, distribuirea 
echitabilă a resurselor naționale și 
conducerea economică și socială de 
către masele muncitoare“.

stocu- 
cauza

Un bilanț 
tragic

ALGER 26 (Ager
pres). — Activitatea 
bandelor 
O. A. S. 
în cursul 
sîmbăiă 
nică pe întreg teri
toriul Algeriei au 
avut loc peste 60 
de atentate care 
s-au soldat cu 
moartea a 66 de 
persoane și rănirea 
gravă a altor 72.

Agenția U.P.I. re
levă că bilanțul a- 
frocifăților fasciste 
ale bandelor O.A.S. 
de la 1 ianuarie șl 
pînă la 24 februa
rie se ridică în Al
geria la 1067 de 

Puncte de vedere O.A.S. morfi și 1793 de ră-
(Desen de EUGEN TARU) niți.

fasciste 
continuă, 

zilelor de 
și dumi-

Wvui FRANCO

Gîștele din nou 
pe colina Capitoliului
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pe colina Capi- |Locuitorii de 
toliului din Roma au fost tre
ziți de gîgîitul strident al gîște- 
lor, ceea ce conform tradiției 
însemna că orașul este în pri
mejdie. (După cum se știe, a- 
cum 2342 de ani, gîștele de pe 
Capitoliu au fost acelea care au 
dat alarma atunci cînd orașul 
a fost atacat de gali). De data 
aceasta, după cum relatează a- 
genția Reuter, gîștele au fost 
aduse pe Capitoliu în mod sim
bolic de 8.000 de funcționali/ 
municipali care au organizat re 
cent o demonstrație în sprijin 
revendicărilor lor de sporire a 
salariilor. Agenția relatează că 
poliția i-a împrăștiat cu bruta
litate pe demonstranți. ■ Șase 
persoane au fost rănite, trei au 
fost arestate.

Primul dintre membrii
familiei

primit
regale Britanice
în... sindicat

agenția France 
soțul prin-

După cum relatează 
Presse, „lordul Snowdon, 
țesei Margareta, este primul membru 
al familiei regale britanice care a cerut 
să fie admis înfr-un sind? co'^. El a fă-

'a-
a-

ator

Sä Tie ä cutii s inTr“Un si nur Cq a

cut cerere de intrare în ’
țional al ziariștilor în city W 
lariat al ziarului duminical f 
„Sunday Times" (agenția arata că lor
dul Snowdon își va primi carnetul de 
ziarist stagiar în aprilie a.c.). Cererea 
lui — arată agenția — a fost exami
nată în mod excepțional la nivelul 
Consiliului Executiv pentru a se evita o 
dezbatere publică asupra unei ches
tiuni privitoare la o personalitate din 
familia regală britanică".

în continuare, agenția arafă de ce 
drepturi va beneficia lordul în noua 
sa calitate. El „va avea dreptul la o 
indemnizație de șomaj, dacă se va afla 
într-o asemenea situație. Pentru mo
ment însă — transmite France Presse — 
tînăra pereche pare a fi la adăpost de 
nevoi, iar cererea lordului Snowdon 
de a intra în sindicatul profesiunii sale 
este dezinteresată deoarece, potrivit 
zvonurilor care circulă la Londra, sa
lariul lui este de 10.000 lire sterline 
pe an".
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