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Raioanele Tîrgovîște, 
Cîmpina, Cislău 

(regiunea Ploiești)

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn
teii"). — Comitetele raio
nale de partid Cislău, Cîm
pina și Tîrgoviște au a- 
nunțat încheierea colecti
vizării agriculturii. S-a ter
minat, de asemenea, co
lectivizarea agriculturii în 
cele 11 comune care țin 
de orașul Ploiești. în pre
zent, în cele 32 gospodării 
colective din raionul Cis
lău lucrează 19.600 iamilii 
de țărani cu 40.336 ha. te- 
ren ; în raionul Tîrgoviște 
14.254 familii cu 25.489 ha. 
sînt unite în 22 gospodării 
colective,, iar în cele 16 
gospodării colective din 
raionul Cîmpina sînt acum 
11.027 familii de colecti
viști cu 11.490 ha. teren.

Cine a trecut ieri după- 
amiază prin Comișani, ra
ionul Tîrgoviște, a putut 
observa, fără îndoială, că 
se petrece un eveniment 
deosebit în viața acestui 
sat. Spre căminul cultu
ral, unde fluturau steaguri 
roșii și tricolore, se în
dreptau grupuri, grupuri 
de bărbați și femei, tineri 
din echipele artistice. 
Membrii gospodăriei co
lective se adunau pentru a 
primi în rîndurile lor pe 
cei noi înscriși și pentru 
a sărbători încheierea co
lectivizării agriculturii co
munei.

Prima cerere citită în 
fața adunării generale a 
colectiviștilor a fost a lui

spună adunării că au pă
șit pe calea gospodăriei 
pentru că s-au convins că 
aceasta este calea spre 
belșug și fericire.

Adunări care au mar
cat încheierea colectiviză
rii agriculturii au avut 
loc în ultimele zile și în 
alte sate din raionul Tîr
goviște.

Succesele gospodăriilor 
colective fruntașe din a- 
ceste raioane și din ra
ioanele vecine au exerci
tat o puternică forță de a- 
tracție. Multe gospodării 
colective din aceste ra
ioane au obținut succese 
de seamă în creșterea 
producției agricole și a 
veniturilor colectiviștilor. 
De pildă, la gospodăriile 
colective din Filipești-Tîrg 
și Dițești, raionul Cîmpi
na, Gheboaia, Mărcești și 
Nucet, raionul Tîrgoviște, 
valoarea zilei-muncă s-a 
ridicat la 30—35 lei.

Comitetul raional de 
partid Tîrgoviște a desfă
șurat o muncă susținută 
de popularizare a reali
zărilor gospodăriilor co
lective fruntașe din raion 
și din regiune. Cu ocazia 
împărțirii veniturilor în 
gospodăriile colective e- 
xistente și la inaugurări 
de gospodării colective 
erau invitați să participe 
țărani întovărășiți și ou 
gospodărie individuală. 
Țăranii din Hăbeni, care

Raionul Costești
(regiunea Argeș)

PITEȘTI (coresp. „Scîn
teii"). — In ziarul nos
tru de ieri s-a anunțat 
că raioanele Slatina și 
Vedea, din regiunea Ar
geș, au terminat colectivi
zarea agriculturii.

Un mare răsunet l-au 
avut succesele gospodă
riilor colective. Bunăoară, 
gospodăriile colective din 
raionul Slatina au obținut 
anul trecut cu 600 kg. po
rumb la hectar mai mult 
decît întovărășirile. Va
loarea averii lor obștești 
a crescut cu 25.000.000 
lei.

în cursul zilei de ieri 
s-a încheiat colectivizarea 
agriculturii și în raionul 
Costești. Cele 68 de gos
podării colective din ra
ion cuprind 35.448 iamilii 
și dețin 107.229 ha.

Am poposit în comuna 
Cornățel din acest raion. 
Am făcut cunoștință cu 
doi dintre cei mai noi co
lectiviști — verii Ion I. 
Georgescu și Ion R. Geor
gescu. Veniseră să depu
nă cereri de înscriere în 
gospodăria colectivă. Lao
laltă cu alte zeci de ță
rani din comună ei au

fost în vizită la gospodă
riile colective din Un
gheni, Strîmbeni și altele 
din raion. I-am rugat să 
ne spună ce anume le-a 
plăcut din cele văzute la 
aceste gospodării colec
tive. „Mai întîi recolta" — 
ne-au răspuns. Anul tre
cut, gospodăria colectivă 
din Strîmbeni a obținut la 
hectar 1.870 kg. grîu, 2.400 
kg. porumb și 2.500 kg. 
orz.

Ei au mai aflat că la 
gospodăria colectivă din 
Ungheni valoarea zilei- 
muncă a fost anul trecut 
de 30 lei, iar la cea din 
Strîmbeni — de 39 lei. 'Tot 
la Strîmbeni le-au plăcut 
construcțiile gospodărești, 
cele 300 de vaci și vițele. 
100 de colectiviști de aici 
și-au construit case noi și 
puțini au rămas fără a- 
parat de radio. Colectivis
tul Ion Popa a primit a- 
nul trecut produse și bqni 
în valoare de 27.000 lei.

Asemenea fapte i-au în
demnat pe țăranii din 
Cornățel și din celelalte 
comune ale raionului să 
facă cereri de intrare în 
gospodăria colectivă.

Lucrări 
pentru îmbunătățirea 

alimentării cu energie 
electrică

La Făgăraș au fost date în ex
ploatare instalafii pentru alimenta
rea cu cantități sporite de energie 
electrică a marelui combinat chi
mic din localitate. Acestea cuprind 
o linie de 110 kilovolți între Hoghiz 
și Făgăraș, lungă de 40 de km. și 
stații de transformare a energiei. 
Ele au fost executate de către un 
colectiv de muncitori și tehnicieni 
de la Întreprinderea de construcții 
și montaje energetice Cîmpina.

Jn ultimul timp au mai fost ter
minate numeroase asemenea lucrări 
pentru îmbunătățirea alimentării cu 
energie electrică a unor întreprin
deri industriale, șantiere de con
strucții, unități agricole socialiste 
etc. Printre acestea se numără sta
fia de 110 Kv de la Fabrica de ci
ment din Fieni, noile rețele de înal
tă tensiune pentru alimentarea șan
tierului hidrocentralei electrice de 
pe Argeș și a Combinatului de in
dustrializare a lemnului de la Pi- 
pera-București și altele. Acum, uni- 
tăfile Trustului de consfrucfli și 
montaje energetice al Ministerului 
Minelor și Energiei Electrice execu
tă astfel de lucrări la fabricile de 
ciment din Bicaz și Turda, precum 
și la mai multe șantiere de con
strucții, gospodării agricole de stat 
și S.M.T.-uri. (Agerpres)

Produse 
metalo-chimice 

de uz casnic
La Ministerul Comerțului au 

fost omologate o serie de pro
duse metalo-chimice noi care 
urmează să apară în maga
zine.

Pentru uz casnic au fost omo
logate : mașina electrică de 
spălat rufe „Crinul" — cu o ca
pacitate de 30 litri și durată de 
spălare de 2 minute : mașina 
de cusut electrică „Rodica“ — 
în valiză sau pe masă tip mo
bilă ; cărucioare pliante pentru 
cumpărături ; covoare de baie 
din material plastic — în 5 di
mensiuni ; suport din faianță 
pentru ghivecile cu flori, casete 
pentru tacîmuri — confecțio
nate din lemn și sticlă ; spălă
toare de mozaic etc.

Mircea Badea.
>— înainte ca 

adunarea să vo
teze, a spus el, 
vreau șă. arăt că 
am vqnțț,. pu în
credere în gospo
dăria colectivă, 
convins că dru
mul arătat de 
partid este dru
mul nostru, al ță
rănimii. Vreau să 
muncesc în gos
podăria colecti
vă ca să avem și 
noi realizări ca 
ale colectiviștilor 
din satele Baba 
Ana, Romînești și 
altele pe care 
mulți dintre noi 
le-au văzut.

Rînd pe rînd au 
fost aprobate ce
rerile făcute de 
familiile țăranilor 
Gh. P. Coman, 
Vasile T. Voicu, 
Ecaterina Pîrvan 
și mulți alții. Oa
menii țineau să

(Continuare în pag. III-a)

Adunarea ge
nerală a gospo
dăriei colective 
din Comișani, ra
ionul Tîrgoviște, 
primește noi mem
bri.

(Foto :
M. Andreescu)

În excursie 

prin Capitală

în ultimele zile, aproximativ 
2.000 de țărani colectiviști, 
mecanizatori și muncitori din 
G.A.S. din regiunile Dobrogea și 
Banat au fost oaspeții Capitalei, 
cu prilejul excursiilor organi
zate de O.N.T. Carpați. EL au 
vizitat muzee și expoziții, car
tiere și construcții noi, mari în
treprinderi și edificii culturale, 
au asistat la o serie de spec
tacole.

In zilele următoare vor vizita 
Capitala noi grupuri de colecti
viști și alți oameni ai muncii 
din agricultură.

Raionul Băilești
(regiunea Oltenia)

.■
Vestea terminării colec

tivizării agriculturii raio
nului Băilești s-a răs- 
pîndit cu iuțeală în sa
tele acestui raion. Pen
tru a sărbători acest eve
niment, colectiviști mai 
vechi, și dintre cei care au 
intrat nu de mult în gos
podăriile colective, s-au 
întîlnit marți la reședința 
raionului. Cei cu experien
ță îndelungată au dat sfa
turi celor mai noi, tar a- 
ceștia i-au ascultat și s-au 
angajat ca prin realizări
le lor să ajungă din urmă 
gospodăriile colective frun
tașe. Cit toții au trimis o 
chemare către țăranii în
tovărășiți și cu gospodării 
individuale din raionul Fi- 

așî;' îndemnîndu-i să pă
țească cu încredere pe ca
lea gospodăriei colective.

Anul trecut gospodă
riile colective din ra
ion au realizat, în me
die, la hectar 1.860 kg. 
grîu pe o suprafață de 
10.926 ha.; 2.480 kg. po
rumb pe 6.326 ha. și recol
te mari la celelalte cul
turi. Colectiviștii din Am- 
zulești au obținut în me
die la hectar : 2.248 kg. 
grîu, 4.195 kg. porumb boa
be, 1.987 kg. floarea-soare- 
lui, 24.000 kg. sfeclă de 
zahăr. Peste 2.000 kg. grîu 
și peste 3.000 kg. porumb 
boabe la ha. au realizat 
colectiviștii din Bistrețu, 
Catane Noi, Rastu și alții. 
Și dacă ținem seama de fap
tul că în anul trecut prin 
partea locului condițiile de 
climă n-au fost dintre cele 
mai favorabile, ne putem 
da teama că oamenii da

aici, colectiviștii, au ajuns 
să smulgă naturii roade la 
care altădată nu se puteau 
gîndi. Dar succesele gos
podăriilor colective nu se 
opresc aici. Colectiviștii 
au dezvoltat și alte ramuri 
de producție între care sec
torul zootehnic ocupă un 
loc de frunte.

La G.A.C. Catane Vechi 
grajdurile încăpătoare a- 
dăpostesc 521 bovine din 
care 266 vaci cu lapte șt 
juninci ; gospodăria mai 
are 476 porci, 1.300 păsări 
și 1.562 oi. La G.A.C. Bis
trețu s-au crescut anul tre
cut 5.400 păsări, obținîn- 
du-se cîte 130 ouă de fie
care găină. Pentru acest 
an, colectiviștii de aici 
și-au propus să crească 
24.000 păsări. Ca urmare a 
dezvoltării mai multor ra
muri de producție venitu
rile colectiviștilor au cres
cut mult. La G.A.C. Băi
lești, valoarea zilei-muncă 
a fost de 40 lei, la Amzu- 
lești — 35 lei, la Bistrețu 
— 31,60 lei.

Și cite alte lucruri nu 
s-ar putea spune despre 
realizările gospodăriilor 
colective din raionul Băi
lești. Puteau rămîne aces
tea fără efect asupra țăra
nilor care încă nu făcuse
ră pasul spre gospodăria 
colectivă? Desigur că nu. 
Dar pentru a se ajunge 
aici, în raion s-a desfășu
rat o largă muncă de 
popularizare a acestor

ION HERȚEG

(Continuare în pag. III-a)

Raionul Vaslui
(regiunea Iași)

Și în raionul Vaslui s-a 
terminat colectivizarea a- 
gricultuiii. Corespondentul 
nostru pentru regiunea 
Iași a avut o convorbire 
cu tovarășul CONSTAN
TIN AMARIEI, prim secre
tar al comitetului raional 
de partid Vaslui, care i-a 
relatat diferite aspecte din 
munca de colectivizare.

în raionul Vaslui, 35.920 
familii de țărani muncitori 
au unit în 77 gospodării 
colective o suprafață de 
98.860 ha. teren.

în munca politică pen
tru colectivizarea agricul
turii, comitetul raional de 
partid a folosit forme și 
mijloace variate printre 
care și vizite ale țărani
lor întovărășiți la gospo
dăriile colective fruntașe.

Peste 100 de întovără
șiți din satul Moara Dom
nească au vizitat gospo
dăria colectivă din Pri- 
bești — gospodărie frun
tașă pe raion. Pentru ca 
vizita să fie cît mai e- 
ficace, la gospodărie s-au 
expus la loc vizibil gra
fice și panouri care oglin
deau dezvoltarea gospo
dăriei. S-a făcut și o ex
poziție ilustrînd recoltele 
obținute de colectiviști. 
Președintele gospodăriei, 
tov. F. Cotea, cît și alți co
lectiviști au arătat întovă- 
rășiților cum s-a dezvol
tat gospodăria colectivă, 
cum trăiesc colectiviștii, 
întovărășiții au aflat că 
gospodăria obține un venit 
anual de 147.000 lei la 
suta de hectare. Valoarea 
zilei-muncă a fost de 30 
lei. Mult le-a plăcut înto- 
vărășiților ferma zopteh- 
nică. întovărășiții au vă

zut că în sat peste 200 de 
colectiviști și-au făcut 
case noi.

La înapoierea acasă, la 
căminul cultural s-a orga
nizat o adunare la care 
au participat aproape toți 
întovărășiții din sat. Cei 
care au fost în vizită au 
povestit cele văzute la 
Pribești și au răspuns la 
întrebările puse de înto
vărășiți.

Astfel de vizite am or
ganizat cu întovărășiții și 
la gospodăriile colective 
Roșiești, Tanacu, Gher- 
gheleu, Chircești și altele.

Rezultate bune au dat și 
alte forme ale muncii po
litice și educative de masă, 
cum au fost: întîlniri ale co
lectiviștilor cu întovărășiții, 
organizarea unor seri de 
calcul și de întrebări și 
răspunsuri, ținerea cu 
regularitate la căminele 
culturale a unor conferințe 
și expuneri consacrate co
lectivizării agriculturii, o 
vie agitație vizuală cu pa
nouri și grafice compara
tive cu producțiile și ve- 

sniturile realizate de co
lectiviști și întovărășiți 
etc.

în prezent ajutăm gos
podăriile tinere la întoc
mirea planurilor de pro
ducție. Vom trimite pre
ședinți, brigadieri și con
tabili mai vechi să ajute 
direct pe noii colectiviști 
la organizarea muncii. 
Toate cadrele de condu
cere din gospodăriile noi 
le vom trimite zilele aces
tea la cursuri scurte de 
instruire la Casa Agrono
mului din Iași, iar pe plan 
raional vom organiza largi- 
•chimburi de experiență.

(Foto : Agerpres)
——OlO-----Construcții noi la Bala Maro

Organizarea controlului obștesc asupra 
fabricării, transportului și desfacerii piinii
După cum s-a anunțat, Consiliul 

de Stat al R. P. Romine a emis un 
decret prin care se organizează con
trolul obștesc asupra fabricării, 
transportului și desfacerii pîinii, pen
tru asigurarea unei producții de ca
litate superioară și satisfacerea cît 
mai deplină a exigențelor populației 
în acest domeniu. Consiliul de Mi
niștri a aprobat regulamentul pri
vind modul de organizare și funcțio
nare a controlului obștesc asupra fa
bricării, transportului și desfacerii 
pîinii. .Acest regulament a fost e- 
laborat pe baza unei largi consul
tări, la care au participat, în afara 
reprezentanților unor ministere, re
prezentanți ai unor sfaturi populare, 
precum și muncitori brutari și teh
nicieni din unele întreprinderi de 
panificație.

Prin instituirea acestui control se 
traduce în viață una din sarcinile 
cuprinse în scrisoarea C.C. al P.M.R. 
adresată participanților la concursul 
pe țară „Pentru plinea de cea mai 
bună calitate”. ’

Controlul obștesc se exercită de 
echipe care își desfășoară activitatea 
sub îndrumarea comitptelor execu
tive ale sfaturilor populare și cu 
sprijinul organizațiilor sindicale și al 
comitetelor de femei. Membrii echi
pelor de control obștesc sînt aleși în 
adunările sindicale din întreprinderi 
și instituții, în adunările comisiilor 
de femei pe circumscripții, din rîn- 
dul cetățenilor celor mai exigenți. 
Lor le revine sarcina de a urmări 
felul în care esté asigurată fabri

carea pîinii și a produselor de pani
ficație de bună calitate, în mod 
constant, modul în care sînt respec
tate normele în legătură cu volumul, 
aspectul, gustul, greutatea și coa
cerea, asigurarea sortimentelor ce
rute de consumatori.

în atribuțiile lor intră și verifi
carea respectării stricte a igienei în 
procesul fabricării pîinii, încărcarea 
și transportarea ei la unitățile de 
desfacere și altele. Membrii echipe
lor controlează felul cum se asigură 
aprovizionarea ritmică și în cantități 
suficiente a centrelor de desfacere a 
pîinii cu sortimentul minimal, dacă 
comenzile corespund necesarului de 
consum și dacă întreprinderile pro
ducătoare le respectă. Echipele veri
fică, de asemenea, felul în care se 
asigură buna deservire, urmăresc 
condicile de sugestii și reclamații și 
studiază propunerile cetățenilor, se 
consultă periodic cu consumatorii a_ 
supra calității plinii.

Cu sprijinul consiliilor locale ale 
sindicatelor și comitetelor de femei, 
sfaturile populare vor organiza pe
riodic ședințe de analiză a activității 
și de instruire a echipelor de control 
obștesc, schimburi de experiență, 
precum și consfătuiri ale acestor 
echipe cu consumatorii din cartiere. 
Se prevede, de asemenea, organiza
rea unor ședințe periodice de analiză 
a felului cum s-a ținut seama de 
sesizările primite și măsurile luate 
pentru remedierea lor de către uni-z 
tățile de producție și organizațiile 
comerciale. (Agerpres)

Tineri absolvenți la posturi
BAIA MARE (coresp. „Scînteii").— 

Zilele trecute, 37 absolvenți ai insti
tutelor agronomice din țară reparti-1 
zați să lucreze în regiunea Maramu
reș și-au luat în primire posturile. 
Marea majoritate a tinerilor specia
liști au cerut să lucreze în gospodă
riile colective nou înființate. Astăzi 
pe ogoarele regiunii Maramureș lu
crează peste 700 de ingineri agro
nomi, zootehniști și medici veteri
nari.

—o»o—-

Plăci aglomerate 
de calitate superioară

GALAȚI (coresp. „Scînteii’). îm
bunătățirea calității produselor con
stituie obiectivul principal al între
cerii pe care o desfășoară muncito
rii și tehnicienii de la fabrica d,o 
plăci aglomerate din lemn de la 
Brăila. Pe lingă o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice luate, condu
cerea întreprinderii, la recomanda
rea organizației de partid, a repar
tizat să lucreze în locurile-cheie cei 
mai buni muncitori membri și can
didați de partid. La așchietoare lu
crează acum comuniștii Anghel Sto- 
ian și Vasile Pirpiriu, la uscătoare 
— Alexandru Ghidescu etc.

Drept rezultat, în luna februarie 
calitatea plăcilor aglomerate s-a 
îmbunătățit simțitor. Schimbul con
dus de inginerul Octavian Anghel, 
de exemplu, q produs peste 63 la 
sută din cantitatea de plăci, numai 
de calitatea A.

UTILAJE MODERNE
La Fabrica de con

fecții și tricotaje Bucu
rești, la „Tînăra Gar
dă", și la alte între
prinderi se montează în 
prezent utilaje noi, mo
derne, de mare produc
tivitate. Printre acestea

sînt mașini circulare 
de tricotat treninguri, 
mașini de tricotat len
jerie fină cu desen în 
'relief etc.

Noile utilaje vor in
tra în funcțiune în

cursul lunii martie. Cu 
ajutorul lor, capacita
tea de producție a sec
torului tricotajelor din 
■cadrul industriei ușoa
re va crește cu circa 
1 milion bucăți pe an.

Curs de instruire, 
a activiștilor culturali

SIGHET (coresp. „Scînteii“). — 
La casa raională de cultură din.Și- 
ghet a avut loc un cùrs de instruire 
a activiștilor culturali la care . au 
participat directorii căminelor cul
turale și bibliotecarii din toate co
munele raionului. Cu acest prilej au 
fost predate o serie de. lecții privind 
îmbunătățirea activității zilnice a 
căminelor culturale și bibliotecilor. '

Activiștii culturali au luat apoi 
parte la o seară de calcul model 
privind popularizarea rezultatelor ■ 
obținute în' gospodăriile colective, 
organizată la căminul cujtural din 
Cîmpulung la Tisa.

■ -............ ■ - ■■' : —-----------------------------------

ôtal&ane aeeki șl noi
Unde nu-și gă

sesc întrebuințare 
rulmenții de la 
Bîrlad ? Perfora
toarele de la la- 
minoarele din Ro
man și Reșița folosesc rulmenți de la 
Bîrlad ; placa turnantă de la „Grivița 
Roșie“ din București se rotește tot 
pe rulmenți produși aici. La Bîrlad 
sînt fabricați rulmenți cu role co
nice pentru industria petrolieră, rul
menți axiali pentru ambreiajul mo
toarelor de la autocamioanele 
„Steagul Roșu', rulmenți pentru va- 
goane-marfă...

Pînă de curînd, la Bîrlad so,seau 
zilnic numeroși delegați să recep
ționeze comenzile. De la o vreme 
încoace, orașul moldovean nu mai 
este vizitat de recepționefi. în locul 
lor, beneficiarii trimit coresponden
țe în care arată : „Se socotește ino
portună trimiterea de delegați în- 
trucît în produsul fabricii se poate 
avea deplină încredere“.

Angajamentele luate recent în ve
derea îndeplinirii exemplare a sar
cinilor de plan pe anul 1962, ca și 
primele rezultate înscrise pe grafi
cele întrecerii, dovedesc că întreg 
colectivul de aici este hotărît să 
nu dezmintă încrederea beneficiari
lor.

în scopul creării de condiții cît 
mai bune pentru îndeplinirea anga
jamentelor, pentru descoperirea și 
valorificarea rezervelor interne ' a 
fost întocmit un plan amplu de mă
suri tehnico-organizatorice. în toate 
secțiile se desfășoară o acțiune 
intensă de îmbunătățire a tehnolo
giei de fabricație, se lucrează la 
modernizarea unor mașini, se ex
tind metodele înaintate de producție.

La secția sculărie calitatea pie
selor executate constituie criteriul 
principal al întrecerii. De curînd în 
secție a avut loc o discuție. în pau
za de masă oamenii au făcut cerc 
în jurul agitatorului Iordache Co- 
dreanu. Vorbind tovarășilor săi de 
muncă despre realizarea angaja
mentului de anul trecut, agitatorul 
le-a spus : „Faptul că am ajuns la 
zecimi și sutimi de procențe în cal
culul rebuturilor nu înseamnă că 
aici e limita noastră“.

Angajamentele luate de colectivul 
sculăriei au la bază realizările de 
pînă acum, experiența cîștigată. 
Deși realizările sînt cu mult sub 
procentul de rebut tolerat, acesta 
n-a fost schimbat. Oamenii îl soco
tesc însă un etalon vechi, depășit.

Secția strungărie e fruntașa fabri
cii. Și aici procentul tolerat de rebut 
(de 1 la sută) constituie un etalon 
învechit. Pe un grafic e urmărit fe
lul cum bate în re- _________
tragere procentul —...........
de rebut între anii 
1959—1962. în ia
nuarie 1959 pro
centul de rebut era 
de 4,65 la sută. 
Pînă în ianuarie 
1962 el a scăzut la 
0,68 la sută. Fi
rește, muncitorii vor acționa hotărît 
împotriva rebuturilor și de acum 
înainte. Ei și-au propus să econo
misească materie primă în valoare 
de 230.000 lei. O sursă importantă 
o constituie și reducerea rebuturilor.

în aceste zile de întrecere au a-

ASPECTE DIN ACTIVITATEA 
FABRICII DE RULMENȚI-BÎRLAD 

PENTRU ÎNDEPLINIREA ANGAJA
MENTELOR

Mulți muncitori din secția forjă 
■trecut'în fiecare zi de cîteva ori 
lîngă presa de. 7,5 țoii. Li se părea 
că aici totul e obișnuit. Presa arată 

ca și pînă acum. 
Stiva de inele din 
spatele ei, la fel. 
Puțini au obser
vat însă că pe 
lîngă stivă mare 
de inele mai sînt 
și cîteva așezate 
într-o mică gră
madă, Acestea sînt 

deșeurile. Din capetele barelor de 
oțel, ele cad vrînd-nevrînd. Neo
bișnuit e aici ca deșeul din ca
pătul barei să cîntărească mai 
puțin de 4—5 kg. Și totuși, la pre- . 
sa de 7,5 țoii s-a reușit... La fie
care „cald“, în loc să se forjeze

au 
pe

se face 
pe linia 

se for- 
numai o 

mică parte din a- 
cesta. Cu alte cu- 

este acum mai bine

șeu (cum 
peste tot 
pieselor), 
jează

Brigada de strungari condusă, de Constantin Toderiță, din secția 
strungărie, deține drapelul de brigadă fruntașă în întrecerea pentru 
lucru de calitate cît mai bună. în fotografie : Aurel Ghimpu, Constantin 
Toderiță, conducătorul brigăzii, Ștefan Chlru șl Miron Ștefan măsoară 
cotele unul nou lot de Inele pentru rulmenți.

vinte, metalul 
valorificat. După primele încercări 
izbutite Teodor Vișan șl Constantin 
Maloș, forjori la presa de 7,5 țoii, 
și-au făcut cîteva calcule simple. Re
zultatul? La o singură bară de 4 me
tri, economia este de 10—12 kg. me
tal. Dar dacă ne gîndirn că într-un 
singur schimb ei forjează 25—30 
bare ? Peste puțin timp, pe linia 
preselor alte trei echipe în trei 
schimburi de lucru vor realiza — 
lucrînd după metoda celor doi for
jori — însemnate economii de me
tal. Aceasta va fi o contribuție im
portantă la realizarea peste plan, 
din material economisit, a 20.000 
bucăți rulmenți — cît prevede .an
gajamentul colectivului fabricii pen
tru anul 1962.

In fabrică, lupta pentru calitate 
este îmbinată cu grija perma
nentă pentru ridicarea calificării 
muncitorilor. Au fost organizate 
pentru forjori, strungari, rectificatori 
și alții, cursuri la care participă 
peste 700 salariați. în fabrică se 
desfășoară acum concursul „Să ne 
verificăm cunoștințele tehnice". E- 
tapa I-a la care au participat peste 
300 de muncitori a fost încheiată. 
De curînd au început să fie predate 
lucrările de control pentru etapa a 
Il-a a concursului. întrebările au 
fost de astădată mai grele ; mate
rialul bibliografic mai pretențios. 
Cu toate aoestea, numărul de parti
cipant! a crescut pînă acum la pes
te 400. A crescut și interesul pentru 
literatura tehnică. Unele lucrări de 
specialitate, deși la bibliotecă se 
aflau înainte în exemplare îndestu
lătoare, sînt acum greu de găsit.

★

Pentru colectivele secțiilor Fabri
cii de rulmenți de la Bîrlad, înde
plinirea întoomai a angajamentelor 
luate recent în lumina Directivelor 
C.C. al P.M.R. constituie o cauză 
de onoare. Și fiecare, la locul său 
de muncă, luptă pentru succesul 
jd.eplin .cd acestei cauze.

CONSTANTIN MORARU



(Agerpres)
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CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
De curînd a avut loc plenara lăr
gită a Comitetului raional de partid 
Negru Vodă, .regiunea Dobrogea, la 
care au luat parte și președinți ai 
gospodăriilor colective și ai sfaturi
lor populare comunale, directori de 
S.M.T. și gospodării de stat, secre
tarii organizațiilor de bază și orga
nizatorii de partid din S.M.T. și 
G.A.S., activiști de partid și de stat 
din raion. Plenara a luat în discuție 
stadiul pregătirilor pentru începerea 
însămînțărilor de primăvară și fe
lul în care se aplică măsurile luate 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
în sectorul zootehnic pe anul 1962. 
Cu acest prilej a reieșit că pregăti
rile pentru începerea însămînțărilor 
de primăvară au fost terminate. Anul 
acesta s-au efectuat reparații de mai 
bună calitate la tractoarele și mași
nile agricole. Au fost totodată criti
cate birourile organizațiilor de bază 
și conducerile unor stațiuni de ma
șini și tractoare și gospodării de 
stat ca cele din Albești, Chirnogeni, 
Maior Chiriacescu, Independența, 
unde au fost, efectuate reparații 
necorespunzătoare la uncie trac
toare și mașini.

Gospodăriile colective și de stat 
din raionul Negru Vodă au prevăzut 
în plan să obțină anul acesta o pro
ducție de 5.000 leg. porumb boabe la 
ha. în cultură neirigată de pe o su
prafață de 11.800 hd. De aceea ple
nara a dat o deosebită atenție sta- 

' diului pregătirilor pentru obținerea 
’■ unor recolte mari de porumb. Cu 

privire la realizarea sarcinilor de 
” plan în sectorul zootehnic pe anul 

1962 au fost luate în discuție pro
bleme ca creșterea efectivelor de ani
male, îndeplinirea planului de pro
ducție la lapte și carne, buna în
grijire a oilor in perioada fătării 
etc.

LUPENI (coresp. „Scînteii“). — 
Pînă nu de mult, în sectorul II al 
exploatării miniere Lupeni unele 
brigăzi nu-și îndeplineau sarcinile 
.de plan. Pentru îndreptarea situa
ției, biroul organizației de bază a 
luat o serie de măsuri menite să 
ducă la ridicarea tuturor brigăzilor 
la nivelul celor fruntașe. Astfel, con
ducerea tehnică a sectorului a fost 
îndrumată să reorganizeze brigăzi
le. în fruntea acestora au fost tri
miși să lucreze membri și candi
dați de partid cu vechime și ex
periență în muncă, oameni care se 
bucură de prestigiu în mină. Mi
nerii au fost îndrumați să urmeze 
cursurile de calificare sau de ridi

În fabricile de zahăr

fi

"fi fi'fi r>

Colectivul secției de credție a fabricii „Mătasea Populară" din 
București a creat pentru sezonul de primăvară 150 de desene noi de 
țesături din mătase naturală, vegetală și fire sintetice. De asemenea 
a,u fost introduse în fabricație 6 modele noi de baticuri din mătase 
naturală și relon în desene și culori variate. în fotografie : -Ana Len- 
ciuc și Elena Iancu, muncitoare in secția imprimerie mătase, fruntașe 
in întrecerea pentru o calitate superioară *a imprimeurilor.

(Foto : M. Cioc)

Gripa și combaterea ei
'Anotimpul rece este mai întotdeau

na favorabil îmbolnăvirilor de gripă, 
una dintre bolile cele mai conta
gioase. Ea este produsă de un virus 
care trăiește în secrețiile din nasul 
sau gîtul bolnavului de gripă, ca și 
în saliva acestuia. De aci, prin stră
nut. tuse sau chiar prin vorbire, 
virusul se răspîn- 
dește în aer și a- 
poi pătrunde, prin 
respirație, în cor
pul altei persoane 
care, la rîndul ei, 
se va îmbolnăvi.

în aer liber, pe
ricolul de contagiune e mai ______
cît în spațiile închise. De aceea, se 
recomandă ca în perioadele 
mie de gripă să fie evitate 
țiile și să se aerisească încăperile de 
locuit șl de lucru.

Caracteristic pentru bolnavii de 
gripă sînt : febra ridicată, durerile 
musculare și articulare, durerile în 
globii oculari, stare pronuhțată de o- 
boseală. De cele mai multe ori, la 
aceste simptome se adaugă guturaiul 
și tușea sau tulburări gastro-intesti
nale ca vărsături, diaree, colici (cram
pe) abdominale. în formele obișnuite, 
boala durează în medie 4—6 zile, după 
care bolnavul intră în convalescentă.

Pentru copiii sau adulții robuști și 
căliți, care nu suferă de boli cronice, 
gripa trece în general ușor, fără com
plicații sau alte urmări. în schimb, 
persoanele debile, bolnavii cu afecțiuni 
cronice, cardiacii și bolnavii t.b.c, ca 
și sugarii și bătrânii, o suportă mai 
greu; de aceea, este foarte important 
ca ei să fie feriți de a se îmbolnăvi.

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor de 
gripă, este indicat să se evite atît a- 
glomerațiile din săli închise, cSt îi

SFATUL MEDICULUI

redus de-
de epide- 
aglomera-

care a calificării. Au fost organi
zate schimburi de experiențe între 
brigăzi. La îndrumarea biroului or
ganizației de bază, conducerea teh
nică a sectorului a introdus în a- 
batajul frontal nr 2 de pe stratul 
5 armarea metalică.

Măsurile luate și-au dovedit din 
plin eficiența. în prezent, toate bri
găzile din sector își realizează rit
mic sarcinile de plan.

IAȘI (coresp. „Scînteii). — Biroul 
Comitetului regional de partid 
Iași a discutat recent felul cum 
se desfășoară învățămîntul de 
partid in regiune. A reieșit că 
în această direcție s-au obținut 
unele rezultate bune. Lecțiile se 
țin cu regularitate. Propagandiștii 
și cursanții se pregătesc în mod 
conștiincios. S-au organizat schim
buri de experiență între propagan
diști în legătură cu metodica predă
rii lecțiilor. Unele lecții și seminarii 
sînt însă insuficient legate de viață, 
de sarcinile actuale. Pentru îmbu
nătățirea continuă a desfășurării în- 
vățămîntului de partid s-au luat o 
serie de măsuri — organizarea unor 
schimburi de experiență între pro
pagandiștii de la aceeași formă de 
învățămînt, participarea membrilor 
biroului comitetului regional la 
pregătirea propagandiștilor, consti
tuirea de colective din activiști de 
partid care să controleze în marile 
întreprinderi felul cum se desfă
șoară învățămîntul de partid.

HÎRȘOVA (coresp. „Scînteii"). — 
Gospodăria colectivă din Topalu este 
una din cele mai mari și mai bogate 
din raionul Hîrșova. La cele mai im
portante locuri de muncă, în puncte 
cheie ale producției, se află membri 
și candidați de partid care, atît prin 
exemplul personal pe care-1 dau în 
muncă, cît și prin activitatea poli
tică pe care o desfășoară, mobili
zează pe colectiviști la îndeplinirea 
sarcinilor de producție.

O atenție deosebită acordă orga
nizația de bază din Topalu primirii 
în rîndurile sale a celor mai buni 
colectiviști, fruntași în muncă, care 
luptă pentru dezvoltarea continuă a 
gospodăriei colective. în anul 1961 
organizația de bază a primit 7 mem
bri de partid și 11 candidați de 
partid. De curînd au fost luate în 
discuție cererile de primire în rîn
durile candidaților de partid a co
lectiviștilor Gheorghe Legănel și 
Sora Legănel. Organizația de bază 

în 
a-

contactul cu cei bolriavi, mai ales 
primele două zile de boală, cînd 
ceștia sînt deosebit de contagioși. Cei 
ce prezintă simptome de boală tre
buie să strănute și să tușească numai 
cu batista la gură.

în perioadele de epidemie, la îngri
jirea copiilor mici sau la alăptare, 

persoanele adulte 
își vor lega la gură 
și nas o mască din 
5—6 straturi de ti
fon. De asemenea, 
copiii cu febră sau 
cu simptome de 
gripă nu vor fi tri

miși la școală, grădiniță sau creșă ; ei 
vor fi opriți acasă și va fi chemat 
medicul la domiciliu. De asemeneș, 
vor trebui să rămînă acasă artfulții 
bolnavi.

Cei bolnavi cu formă ușoară nu au 
nevoie de un tratament complicat ; ei 
trebuie să stea în pat, la căldură, căci 
așa cum se spune de mult, gripa e o 
boală care se vindecă „la gura sobei”, 
Cînd e fără complicații, poate fi tra
tată cu : aspirină, antinevralgice și 
piramidon pentru combaterea febrej 
și durerilor, sirop de tuse, fedrocaină 
pentru guturai, vitamina C 2-3 tablete 
pe zi, ceaiuri bine îndulcite și regim 
alimentar ușor.

Sulfamidele, penicilina sau alte an
tibiotice nu sînt necesare ; ele sînt 
recomandate de medic numai la anu
mite complicații ale bolii.

Merită să fie luat în considerație 
faptul că un organism alimentat rațio
nal și obișnuit cu o viață echilibrată, 
cu plimbări în aer liber, cu spălatul 
zilnic cu apă rece, cu locuința des aeri
sită, este mult mai ferit de îmbolnă
virea de gripă.

Dr. ION SPÎNU

a hotărît primirea lor în rîndurile 
candidaților de partid.

CLUJ. Organizația de bază de la 
fabrica de tricotaje din Cluj acordă 
o mare atenție primirii în rîndurile 
partidului a celor mai bune femei. 
ID.e la începutul anului curent, în a- 
ceastă organizație au fost primite 
candidate de partid un număr de 
șapte muncitoare fruntașe în pro
ducție, tovarășe care se bucură de 
prestigiu în fabrică. Pentru educarea 
membrilor și candidaților de partid 
au fost ținute conferințe și expuneri 
pe teme economice, politice și cultu
ral-educative. S-a organizat un ciclu 
de lecții despre statutul P.M.R. la 
care au fost invitați și tovarăși din 
activul fără partid și utemiști.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Zilele acestea, la Timișoara s-a înche
iat cursul de pregătire a organizato
rilor de partid din gospodăriile de stat 
și S.M.T.-urile regiunii Banat. Timp de 
două săptămîni, peste 100 de organi
zatori de partid au fost însfruifi în pro
bleme legate de căile de sporire a 
producției vegetale și animale, apli
carea agrotehnicii pentru obținerea a 
5.000 kg. porumb boabe la hectar în 
condiții de neirigare, eficiența intro
ducerii mecanizării în zootehnie, im
portanța creșterii păsărilor etc.

Comitelui regional de partid s-a 
îngrijit ca în cadrul cursului să se or
ganizeze schimburi de experiență. 
Cursanții au vizitat complexele zoo
tehnice din gospodăriile de stat Giar- 
mata, Sîntandrei și Becicherecu Mic.

VIDELE (coresp. „Scînteii"). — 
Cele mai multe gospodării colective 
din raionul Videle sînt tinere și de 
aceea comitetul raional de partid 
și-a îndreptat atenția mai mult spre 
aceste gospodării. Organizațiile de 
bază au fost îndrumate să-și creeze 
un activ fără de partid format din 
cei mai buni colectiviști^ ingineri și 
tehnicieni agronomi și zootehniști. 
etc. Din rîndurile utemiștilor și ale 
activului fără partid, organizațiile 
de bază din gospodăriile colective au 
primit în ultimele șase luni 180 can
didați de partid din care 74 femei. 
In aceeași perioadă au fost primiți 
ca membri de partid 100 de tova
răși. în prezent, fiecare gospodărie 
colectivă din cele 77 existente în ra
ion are organizație de bază.

Zilele trecute biroul comitetului 
raional de partid a confirmat pri
mirea în rîndurile candidaților și 
membrilor de partid a încă 17 colec
tiviști.

Zilele acestea s-a încheiat cam
pania de prelucrare a sieclei de 
zahăr din recolta anului trecut. în 
această campanie, care a durat mai 
puțin decît cea precedentă, planul 
de producție a lost depășit cu 30.000 
de tone de zahăr.

In prezent, în fabricile de zahăr 
au început lucrările de reparații și 
revizii generale. Totodată, fabricile 
încheie contracte cu unitățile agri
cole socialiste pentru cultivarea cu 
sfeclă de zahăr a unor suprafețe 
care să asigure cantități suficiente 
de materie primă pentru viitoarea 
campanie.

(Ag&rpres)'

La prima vedere un ac, un dege- 
tar, un fermoar, o mănușă sau niște 
nasturi sînt lucruri mărunte. Dar 
cît de necesare sînt aceste „mărun
țișuri“ în fiecare gospodărie. Indus
tria produce din ce în ce mai mul
te produse de galanterie și mărun
țișuri. Calitatea lor se îmbunătățeș
te mereu, se îmbogățesc continuu și 
sortimentele.

Ne-am interesat de felul în care 
sînt aprovizionate magazinele cu 
unele articole de galanterie și mă
runțișuri. Iată oîteva din constată
rile făcute.
A

In depozite și în magazine
Vrei să faci un cadou soției. La ce 

să te oprești ? Magazinele sînt pline 
cu de toate. Firește, și cu poșete 
frumoase. Uneori, însă, se întîmplă 
și așa : Intri într-un magazin de ga
lanterie.

— O poșetă verde...
— N-avem, răspunde vînzătaruL 
In timp ce în unele magazine din 

București femeile nu găsesc întot
deauna poșete și genți în culorile 
și modelele căutate, în depozitele 
întreprinderii comerciale cu ridica
ta, ICRTI-București se găsește în 
stoc o mare cantitate de poșete și 
genți într-o gamă de peste 100 mo
dele și culori, pe care merceologii 
organizațiilor comerciale le-au ce
rut în perioada contractărilor de la 
fabricile producătoare. De ce’ oare 
mărfuri care există în cantități su
ficiente nu pot fi găsite în toate ma
gazinele ? Pentru că unii gestionari 
ridică de la depozite doar două, 
trei modele de mărfuri. Firește că 
un asemenea procedeu nesocotește 
interesele cumpărătorilor.

Afă albă, ajă neagră
deGospodinele sînt mulțumite 

calitatea aței fabricate la „Firul 
Roșu' din Tîlmaciu. In magazinele 
de mercerie ața de la „Firul Roșu“ 
ește foarte căutaiă. Trebuie spus 

,4nsă că gama de culori e încă prea 
săracă.

In ultima vreme întreprinderile 
■ textile produc stofe, mătăsuri șl 
alte țesături în culori din ce în ce

Cursuri de specializare
Pentru a corespunde cerințelor 

impuse de continua modernizare a 
rețelei noastre feroviare, aproxima
tiv 1.000 de ceferiști — muncitori, 
tehnicieni și ingineri — urmează în 
prezent cursuri de specializare pen
tru profesiile de mecanici și elec
tricieni de locomotive Diesel, mai
ștri pentru întreținerea și repararea 
acestor locomotive, pentru deservi
rea instalațiilor de centralizare elec- 
trodinamică etc.

Cursurile organizate în centrele 
feroviare București, Craiova și Bra
șov sînt predate de cadre didactice 
din învățămîntul superior și alți 
specialiști cu multă experiență în 
aceste domenii. Cursanții au la dis
poziție biblioteci înzestrate cu lu
crări de înaltă tehnicitate, studii, 
planșe, mașini și utilaje.

Pînă la sfîrșitul acestui an se pre
conizează ca toți specialiștii din di
recțiile regionale C.F.R. să termine 
asemenea cursuri de însușire a teh
nicii noi.

Schimb de experiență între 
crescătoare de păsări

„Scînteii"). 
stat din Buziaș

LUGOJ, (coresp. 
La gospodăria de 
a avut loc un schimb de experiență 
la care au participat colectiviste 
crescătoare de păsări din raioanele 
Deta și Lugoj. Colectivistele au vi
zitat cu acest prilej puiernițele și 
hala aparținînd sectorului avicol al 
gospodăriei, au stat de vorbă cu în
grijitoarele de păsări, însușindu-și 
o serie de metode practice, privind 
buna îngrijire și hrănire a păsări
lor. De asemenea, cadre tehnice de 
specialitate ale gospodăriei au ară
tat oaspeților cum se alcătuiesc ra
țiile, cum se previn și se combat 
bolile la păsări, cum se pot construi 
adăposturi ieftine și igienice.

Se extinde utilizarea izotopilor radioactivi 
în industria petrolieră

Izotopii radioactivi capătă o utili
zare tot mai largă în industria noas
tră petrolieră. Prin folosirea ener
giei nucleare petroliștii reușesc să 
rezolve cu mare precizie și într-un 
timp scurt o serie de probleme com
plexe privind tehnica forajului, ex
tracției și prelucrării țițeiului. La 
numeroase sonde de pe Valea Pra
hovei, din Moldova, Oltenia și din ___ 
alte bazine petroliere ale țării s-au 
stabilit stratele productive, zonele de 
infiltrare a apei în zăcămînt etc. 
asigurîndu-se astfel o exploatare ra
țională a zăcămintelor și creșterea 
producției. Anul trecut, de pildă, au 
fost efectuate peste 220 de aseme
nea operații de determinare cu izo
topi radioactivi, care au ajutat pe
troliștilor să obțină un spor de pro
ducție de peste 50.000 de tone de ți
ței. însemnate cantități de țiței au 
fost extrase de la unele sonde vechi, 
abandonate în trecut de societățile 
capitaliste ca fiind „epuizate" și care 
au fost redate acum producției în 
urma determinărilor cu surse radio
active.

Izotopii radioactivi sînt folosiți cu 
succes și la urmărirea transportului
—.................. ■■■ : =

și matUMlițuii
mai multe, în nuanțe variate .E așa
dar firesc să găsești pentru cusut și 
ață care să se asorteze pe deplin 
cu materialul. Cea mai mare parte 
din ața produsă este însă de culoa
re albă și neagră. Ne-am interesat 
care este cauza. Fabrica „Firul' 
roșu" — cea mai mare producă
toare de ață — dintr-un sortiment 
de 50 de autori cerute de comerț 
livrează doar 17. în plus, dacă la 
contractare nu se întrunește o anu
mită cantitate de ață dintr-o culoare 
sau alta, ața de culoarea respec
tivă nu se mai fabrică deloc.

Gospodinele sînt de altă părere. 
In mercerii trebuie să se găsească 
ață de cusut, brodat sau croșetat 
nu numai de bună calitate, dar 
într-o gamă coloristică largă.

și

Certaji cu calitatea
Multe din articolele de galanterie 

și mercerie sînt produse și de între
prinderile de industrie locală. Nu
meroase întreprinderi locale produ
cătoare de bunuri de larg consum 
și-au cîștigat în fata cetățenilor un 
bun renume.

Pe alocuri însă sfaturile populare 
tolerează fabricarea unor mărfuri 
necorespunzătoare. Un asemenea 
exemplu îl oferă întreprinderea oră
șenească de industrie locală din 
Arad. Printre altele, aici se fac mi- 
lieuri din masă plastică și umbrele. 
Milieurile sînt livrate cu defecte. Mî- 
herele umbrelelor produse la Arad 
fiind din lemn verde, — crapă și 
cad. S-a propus să se facă minere 
din masă plastică, dar 
rea amintită nu a pus 
această idee bună.

întreprinde^ 
în practică

Sortimente mai variate
„Prin toate merceriile 

meu am căutat să-mi 
degetar. Nici unul nu mi s-a potri
vit. Toate erau de aceeași mărime" 
— ne-a scris o gospodină din Con
stanța Oare conducerea cooperați, 
vei meșteșugărești din Oradea, pro
ducătoare de degetare, nu știe că

din orașul 
cumpăr un

In Editura Politică a apărut

Broșura cuprinde Comunicatul Direcției Centrale de Statistică cu privire \\ 
îndeplinirea planului de sfat al Republicii Populare Romîne pe anul 1961. //

Textul Comunicatului este însoțit de numeroase grafice care redau creșterea << 
producției globale și pe rarrrvi industriale mai importante, ritmul anual de SS 
creștere a producției, dezvoltarea sectorului socialist al agriculturii la sfîrșitul // 
anului 1961, înzestrarea tehnică a sectorului agricol, producțiile medii obținute 
la hectar de G.A.S.-uri, G.A.C.-uri și întovărășiri. Broșura cuprinde și grafice 
ilustrînd creșterea volumului de investiții, a desfacerilor de mărfuri, a sala
riului real, precum și a cheltuielilor social-culfurale destinate ridicării nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

CREȘTEREA VOIUMULUI PRODUCȚIEI MIJ
LOACELOR DE PRODUCȚIE SI A BUNURI
LOR DE CONSUM ÎN 1961 FATA DE 1960

41 000
APARTAMENTE AU FOST ATRIBUITE SS?

OAMENILOR MUNCII ÎN 1961 JfeTW
(din fondurile sfatului)

30 000
APARTAMENTE AU FOST ATRIBUITE

prin conducte a produselor petro
liere, la prospectarea de noi zăcămin
te de țiței etc.

Anul acesta, aplicațiile izotopilor 
se vor extinde și mai mult îndeo
sebi în domeniul prospectării de noi 
zăcăminte și al prelucrării țițeiului. 

(Agerpres)

Un nou centru stomatologic 
în Capitală

La parterul și etajul I al noului 
bloc din Calea Victoriei nr. 1—5, colț 
cu Splaiul Independenței, s-a deschis 
ieri un centru modern de stomatolo
gie cu 9 cabinete ce lucrează în 2 
ture. Noua unitate sanitară dispune 
de aparatură modernă pentru trata
mente stomatologice, de laboratoa
re proprii pentru efectuarea lucrări
lor dentare și de un serviciu de ra
diologie. Programul centrului de 
stomatologie este de la ora 8—20, ur- 
mînd ca în curînd să se organizeze 
serviciul neîntrerupt de 24 de ore.

oamenii au degete de grosimi dife
rite

De multe ori găsești mai curînd 
în magazine o mașină de cusut 
decît în mercerii — ace sub
țiri pentru ele. Gospodinele le cer 
cu insistență mai ales pentru că sînt 
foarte necesare la țesăturile fine 
din fire sintetice, produse în canti
tăți tot mai mari. Fabrica de ace 
București, în loc să producă astfel 
de ace, ' „livrează“ comerțului pro
misiuni. Promisiunile nu se pot vin
de și nici nu pot fi folosite în loc 
de ace. Un alt sortiment solicitat 
sînt acele de canava, care lipsesc 
și ele din mercerii.

Unele lipsuri semnalate în privința 
aprovizionării magazinelor cu arti
cole de galanterie și mercerie re
clamă poate și revizuirea cu aten
ție a catalogului care cuprinde 
aceste mărfuri. Sînt încă insufi
ciente, bunăoară, sortimentele de 
catarame, nasturi, fermoare, pan
glici și elastic de diferite mărimi și 
culori. Gospodinele solicită de ase
menea în număr mai mare cordoane 
care să se asorteze cu poșetele și 
mănușile existente în comerț. Pen
tru copii ar trebui să se producă 
bretele în mai multe culori și curele 
de pantalon pe măsura lor.

*
întreprinderile producătoare, or

ganizațiile comerciale trebuie să-și 
unească eforturile pentru a pune la 
dispoziția oamenilor muncii produ
se de galanterie și mărunțișuri în 
sortimentele cerute și de bună cali
tate. Cerințele populației vor trebui 
niai bine, mai atent studiate. Se pot 
organiza în acest scop consfătuiri 
cu gospodinele, anchete printre 
cumpărători, expoziții cu prototipuri 
de articole noi.

O problemă care așteaptă de a- 
semenea o rezolvare mai bună în 
unele orașe este aceea a ampla
sării judicioase, în toate cartierele, 
a magazinelor ou astfel de articole.

Așa-zisele mărunțișuri sînt, prin 
valoarea lot de întrebuințare, lu
cruri foarte utile. Ele trebuie să fie 
gărite la timp șl pretutindeni.

I. PLEAVĂ

Numărul 2, pe luna februarie 1962, 
al revistei „Lupta de clasă“ cuprin
de următoarele articole : „Epoca 
contemporană, epoca trecerii de la 
capitalism la socialism“ de CORNEL 
ALMĂȘAN, „Creșterea continuă a 
eficienței economice a investițiilor, o 
preocupare permanentă” de ION 
TULPAN, „Din experiența muncii de 
partid în rîndul intelectualilor” de 
GH. PANĂ, „Mișcarea de eliberare 
națională, parte a procesului revo
luționar mondial” de V. TEODO- 
RESCU, „Unele probleme ale me
canizării agriculturii în etapa actua
lă” de GH. .CONST ANTINESCU, 
„Cercetarea științifică oglindită în 
analele universităților (seriile de ști
ințe sociale") de I. TIBERIAN, „Cri
tica cinematografică” de MIRCEA 
DRÄGAN.

Revista 
greșul al

publică raportul „Con-
XXII-lea al P.C.U.S. și

\&J//

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMINE : AIDA — (orele 19).

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : DISCIPOLUL 
DIAVOLULUI — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : NAPASTA — (orele 19,36).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : AL PATRULEA — (orele 19,30). ~ ' 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 
COPIII SOARELUI — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" 
Magheru) : CIOCÎRLIA — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLËE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 20).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN

(Sala
76) :

(Sala

MIERCURI 28 FEBRUARIE 
tiu : „Ruy Blas“ de Victor Hugo 
orele 10,08— I • Din folclorul popoarelor 
sovietice — orele 12,00 — I o Muzică 
simfonică — orele 12,15 — II » Cîntece 
studențești și de tineret — orele 14,30 — 
I o Programe muzicale alcătuite de as
cultători — orele 15,10 — I ® „Capriciu 
italian" de Ceaikovski — orele 15,40 — II
• Muzică din opereta „Farmecul unui 
vals" de Oskar Strauss — orele 17,00 — II
• In slujba patriei — orele 17,30 — I 
e Noi înregistrări de muzică populară 
primite din partea Radioteleviziunii din

CINEMATOGRAFE : Filmul documen
tar NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV 
rulează la cinematograful Munca (16; 
18,15; 26,30). 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), Ma- 
gheru (10; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Flo-
reasca (15,30; 18; 20,30). PACE NOULUI 
VENIT : Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
PERLE NEGRE : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). DRAGOSTEA LUI ALIOtÿA : 
M. Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18.30; 
20,30), înfrățirea între popoare (cinema
scop — 10; 18; 20), Miorița (10; 12; 15; 
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). IN 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. Roaltă (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 Timpuri 
Noi. ULTIMUL MEU TANGO : 13 Sep
tembrie (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
PRIMEL,E ÎNCERCĂRI - ambele serii : 
Tineretului (16; 19,30). INSULA — cine
mascop : Gh. Doja (10: 12; 15; 17; 19: 21). 
T. Vladimirescu (16; 18; 20). CER
SENIN : Grivița (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 

sarcinile catetlrelor de științe socia
le” prezentat de tov. M. A. SUSLC V, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., la con
sfătuirea unională a șefilor catedre
lor de științe sociale diij. instituțiile 
de învățămînt superior, care a avut 
loc la Moscova între 30 ianuarie și 
2 februarie a.c.

Rubrica' „Din mișcarea comunistă 
internațională'’ conține materialele : 
„A XX-a aniversare a Partidului 
Muncitoresc Polonez”, „O nouă eta
pă a luptei pentru eliberarea Alge
riei” de LARBI BUHALI.

Revista mai cuprinde 
„Pe urmele materialelor 
în legătură cu articolele : 
bazelor marxism-leninismului 
școala medie1', 
țările în științele juridice” și „Pen
tru folosirea cu mai multă eficiență 
a resurselor din industrie”.

O» O-------------

și rubrică 
publicate” 
„Predarea 

în
„Cu privire Ia cerce-

RĂZBOI MONDIAL

PENTRU TINERET ȘI 
pentru tineret) ; PIGU- 

------- (orele 20). 
MUNCITORESC

AL DOILEA 
(orele 19,30).

TEATRUL 
COPII (Sala 
LETE PLUS CINCI FETE

TEATRUL MUNCITORESC C. F. R.- 
GIULEȘTI : DOI TINERI DIN VERONA
— (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : UN 
MILION PENTRU UN SURÎS — (orele 
20).

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICA „I. L. CAP.A- 
GIALE“ t DISCIPOLUL DIAVOLULUI
— (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE". (Sala Șavoy) : REVISTA 62
— (orele 20). (Sala Victoriei 174)) : CON
CERT IN RE... HAZLIU — (orele 20).

R.D. Germană — orele 18,00 — I • Dll. 
poezia cubană — orele 18,56 — II • Suita 
a IH-a „Săteasca" de George Enescu — 
orele 19,00 — II • Program de cîntece șl 
jocuri populare romînești — orele 19.25 
— Io Mari cîntăreți interpretînd arii 
din opere șl operete — orele 19,40 — I 
<? Cîntă corul Combinatului metalurgic 
Reșița — orele 20,40 — II e Din viața de 
concert a Capitalei — orele 21.15 — II 
e Cine știe, cîștlgă — orele 21,16 — I • 
Prime audiții de muzică sovietică — 
orele 22,00 — II o Muzică de cameră de 
compozitori preclasici — orele 23,07 — I.

16,45; 19; 21,15). MUZICAN- 
rulează la cinematografele 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 
Bălcescu (15; 17; 19; 21).
cinemascop : Popular (16; 
B. Delavrancea (16; 18; 20).

C-tln David (15,30; 18; 20,30), M. Eminescu 
(11,30; 14,30; " ------------------ ---------------
TUI, ORB 
Alex. Sahla 
21), și N; 
FĂCLII — 
18,15; 20,30),
CIRCUL FĂRĂ CUPOLA : Moșilor ()6; 
18; 20). CAIDUL rulează la cinemfțj, 
graful Donca Simo (15; 17; 19; 21). u, . 
FURAT O BOMBA : Iile Plntilie (15; 17; 
19; 21), G. Bacovla (16; 18; 20). RAIDUL 
VĂRGAT : 8 Mai (15; 17; 19; 21). FII
FERICITA, ANI ! : Luceafărul (15;. 17; 
19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 16,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul 
săptămînii. Procedee avansate în ex
ploatările petroliere. Oameni oblșnuiți. 
Un sport nou în țara noastră. Recital 
vocal-coregrafic susținut de soliști ai 
Teatrului muzical „Gheorghe Dima" din 
Brașov. Orele 18,00 — EMISIUNEA PEN
TRU SATE. Din cuprins : Reportaj fil
mat „Cronică sătească". Tribuna meca
nizatorilor : Pentru executarea lucrări
lor de primăvară la timp șl de calitate. 
Medicul vă sfătuiește... Cîntece șl jocuri 
populare romînești pentru colectiviști 
fruntași. Interpretează o formație in
strumentală condusă de Traian Tircolea. 
Soliști : Ana Pop-Corondan și Moise 
Belmustață. „Lică la concurs" — scenetă 
de Dorin Moga.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

șl 3 martie : Vremea rămine umedă șl 
va continua să se încălzească ușor. Cer 
schimbător mal mult acoperit. Temporar 
precipitații. Vint slab pînă la potriv.t. 
Temperatura in creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între plus 4 șl 
minus 6 grade, iar maximele între 0 șl 
plus 10 grade.



TELEGRAME

Plenara C.C. al P. C. din Suedsa

neutralitate.

Prlmirea ambasadorului 
Guineei de către ministrul 

Afacerilor Externe 
al R. P. Romine

Marți 27 februarie, ministrul Afa-|, 
cerilor Externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, a primit în au
diență pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Guineei 
București, Barry Boubacar Biro, 
legătură cu apropiata depunere 
scrisorilor de acreditare.

o®

Campania elecioraiă din U.R.S.S.

n
*'**•>»<

De la atelierul 
Otopeni al între
prinderii de cons
trucții metalice și 
prefabricate nr. 7, 
pornesc noi tron
soane ale stîlpilor 
metalici pentru li
niile de înaltă 
tensiune.

(Foto : Agerpres)

MOSCOVA 27. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Campania 
electorală pentru alegerile în So
vietul Suprem al U.R.S.S. care vor 
■avea loc la 18 martie a intrat în 
faza finală. în prezent în orașele și 
satele Uniunii So-vietice au loc adu
nări electorale în cadrul cărora 
icandidații de deputați se întâlnesc 
cu alegătorii.

In circumscripția electorală a ra
ionului Kiev din Moscova a avut 
loc întîlnirea între alegători și can
didatul lor mareșalul Rodion Mali- 
navski, ministrul Apărării al U.R.S.S. 
De asemenea, s-a întî-lnit cu alegă
torii săi vestita filatoare Valentina

Petrișeva de la Fabrica „Frunze" 
din Moscova. La Orehovo Zuevo, în 
apropiere de Moscova, a avut loc 
adunarea elecioraiă la care au luat 
cuvântul în fața alegătorilor săi 
Viktor Grișin, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S.

P. A. Satiukov, redactor-șef . al 
ziarului „Pravda“, s-a întîlnit cu ale
gătorii din circumscripția electorală 
Voronej care l-au propus drept can
didat al lor. Adunări electorale ase
mănătoare au mai avut loc și în di
ferite alte circumscripții electorale.

Marți a avut loc la Palatul Pionie- cultural dintre R. P. Romînă și R. D. 
rilor din Capitală vernisajul unei 
expoziții de desene executate de co
pii din R. D. Vietnam. Expoziția este 
organizată de Ministerul învățămîn- 
tului și Culturii în cadrul planului 
anual pentru aplicarea acordului

Vietnam.
Au participat reprezentanți ai Mi

nisterului Invățămîntului și Culturii, 
cadre didactice, pionieri, precum și 
membri ai ambasadei R. D. Vietnam 
la București și reprezentanți ai al
tor misiuni diplomatice. (Agerpres)

ASTÀ-SEARÀ IN SALA FLOREASCA

Marți dimineața, trimisul extraor
dinar și ministru plenipotențiar al 
Iranului la București, Tahmuress 
Adamiyatt, care și-a prezentat re
cent scrisorile de acreditare, a de
pus o coroană de"îlori la Monumen
tul Eroilor Patriei.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Sfatului 
Popular al Capitalei și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre armate.

(Agerpres)
•O-----iti.il

Oaspeți sovietici 
în Capitală

Marți dimineața au sosit în Capi
tală G. G. Sotnikov, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mîne, Și I. V. Zotikov, adjunct al șe
fului secției țărilor socialiste euro
pene din cadrul Uniunii asociațiilor 
sovietice de prietenie și legături cul
turale cu țările străine, care vor 
semna planul de colaborare dintre 
A.R.L.U.S. și Asociația de prietenie 
sovieto-romînă pe anul 1962:

Marți la amiază oaspeții sovietici 
au făcut o vizită la Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S., unde au fost pri
miți de acad. P. Constantinescu-Iași 
și Marin Florea Ionescu, vicepre
ședinți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S. și de alți membri ai Con
siliului General A.R.L.U.S.

(Agerpres)

Amatorii de handbal bucureșteni 
vor avea prilejul să asiste astă-sea- 
ră la un nou meci internațional. Cu 
începere de la ora 19, sala Floreasca 
va găzdui partida dintre reprezen
tativa feminină a R. D. Germane și 
o selecționată divizionară romîneas- 
că, alcătuită în majoritate din ju
cătoare de la Știința-București. Me

ciul prezintă interes pentru ambele 
formații : handbalistele germane vor 
să se revanșeze în urma înfrîngerii 
suferite luni în fața reprezentativei 
țării noastre, iar jucătoarele de la 
Știința să-și verifice posibilitățile 
înaintea meciului retur de la Bel
grad din cadrul semifinalelor „Cu
pei campionilor europeni“.

ÎN OÎTEVA R ÎNDURI
Marți la Montecatini, în cadrul 

turneului internațional de fotbal pen
tru echipele de juniori, s-a disputat 
meciul retur dintre Jnternazionale Mi
lano și Progresul Bucureșty Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate 
3—3. în primul meci victoria revenise 
echipei italiene cu 2—1. Iată alte re
zultate înregistrate : Lanerossi — Sei. 
Budapesta 1—0 ; Torino — Partizan 
Belgrad 1—1 ; Genua — Dukla Praga 
3—1 ; Bologna — Barcelona 3—1 ; Mi
lano — Rîjeka 1—0 ; Juventus — 
Ț.D.N.A. Sofia 2-1.

*
Campionatele internaționale de te

nis de masă ale R. P. Romîne au con
tinuat marți în sala sporturilor din 
Constanța cu probele de simplu. Cam
pionul țării noastre, Radu Negulescu, 
a jucat bine în meciul cu Halpert 
(R. P. Ungară) pe care l-a învins cu 
3—1. Saunoris (U.R.S.S.) a cîștigat cu 
3—0 partida cu Bottner (R.P.R.) iar 
Fahazi (R. P. Ungară) l-a eliminat cu 
3—0 pe Gh. Cobîrzan. Cu mult succes 
a evoluat juniorul Dorin Giurgiucă, 
învingător cu 3—0 în fața polonezu
lui Kalinski. în proba de simplu fe
mei Marta Erdreich (R.P.R.) a dispus 
cu 3—2 de Balaișite (U.R.S.S.), Maria 
Alexandru a întrecut cu 3—1 pe Bosa 
(R. S. Cehoslovacă), iar Geta Pitică cu 
3—0 pe Veliu. De remarcat că în pro-

ba de dublu femei, perechea Balaișite,
Paisivar (U.R.S.S.) a întrecut cu 3—O 
pe Folea.
ră au loc

Erdreich (R.P.R.). Astă-sea- 
finalele.

*
în sala Floreasca au fost 
echipele cîștigătoare ale

Aseară, 
cunoscute 
competiției de handbal pentru juniori 
dotată cu „Cupa Sportul Popular*. La 
feminin pe primul loc s-a clasat Trac
torul Brașov urmată de Școala spor
tivă de elevi din Ploiești și Școala 
sportivă de elevi Timișoara. Echipa 
Clubului sportiv școlar din București 
a ocupat primul loc în clasamentul 
masculin. Pe locurile următoare s-au 
clasat Școala sportivă de elevi nr. 2 
București și Clubul sportiv școlar Cluj.

★

în cursul lunii martie amatorii de 
box vor avea prilejul să asiste la mai 
multe gale interesante în cadrul că
rora vor evolua cei mai buni pugiliști 
din țară. Sîmbătă de la ora 19 sala 
de sport Dinamo din Capitală va 
găzdui meciul dintre echipele bucu- 
reștene Dinamo și Metalul. între 7 
și 10 martie în sala Floreasca- vor 
avea loc două reuniuni de selecție 
vederea întâlnirii pe care echipa R. 
Romîne o va susține la 1 aprilie 
Berlin cu echipa R,

în 
P. 
la

D. Germane.
(Agerpres)

Cu agricultura colectivizată
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Raionul Băilești
(regiunea Oltenia)

(Urmare din pag. I-a)

realizări. Cum s-a făcut 
acest lucru?

Sintern în satul Tîrna- 
va. Duminică 25 februarie 
a avut loc inaugurarea gos
podăriei colective, cea mai 
'nară din raion. Cu cîțiva 

utii în urmă, țăranii de aici 
s-au unit într-o întovără
șire agricolă. Recoltele au 
crescut, dar erau departe 
de cele realizate de către 
gospodăriile colective. în 
1961 s-au obținut 1.260 kg. 
grîu și 1.500 kg. porumb 
la hectar, față de 1.860 kg. 
și 2.480 kg. cît au realizat 
gospodăriile colective din 
raion.

La căminul cultural din 
sat s-a organizat cu aju
torul comitetului raional 
de partid o expoziție de 
fotografii avînd ca subiect 
succesele gospodăriilor co
lective din regiunea Olte
nia. La aceasta s-au adău
gat conferințele și convor
birile despre succesele gos
podăriilor colective. A ve
nit aici și tov. Marin 
Segărceanu, Președintele 
G.A.C. din Raștu, care le-a

spus că gospodăria a ob- 
ținut în medie 
2.146 kg. grîu și 
porumb.

— Veniți în 
noi și vă veți convinge — 
le-a spus președintele.

Și au mers. Ceea ce au 
văzut acolo au întrecut 
toate așteptările. Ferme cu 
vaci frumoase, construcții 
din care nu mai văzuseră 
si satul cu case noi și fru
moase. Au fost în vizită și 
acasă la colectiviști. Și 
au văzut mobilă ca la oraș, 
casele îndestulate. S-au 
mai organizat vizite și la 
Urzicuța, la Afumați și la 
Catane Vechi; peste tot au 
văzut rezultate ^frumoase.

Participanții la vizite au 
devenit apoi cei mai buni 
agitatori pentru gospodă
ria colectivă.

*

Acum în raionul Băilești 
există 35 gospodării colec
tive în care 23.860 familii 
de țărani lucrează laolaltă 
aproape . 78.000 hectare

încheierea colectivizării 
agriculturii în raion este 
urmată de o muncă susți-

la hectar
3.174 kg.

vizită la

nută pe care o desfășoară 
comitetul raional de partid, 
comitetul executiv al sfa
tului popular raional pen
tru consolidarea gospodă
riilor colective.

In aceste zile, în gospo
dăriile colective mai tine
re și în cele în care au in-

trat noi membri se defini
tivează planurile de pro
ducție, s-a trecut la orga
nizarea muncii pe brigăzi 
și echipe etc. Colectiviștii 
s-au angajat ca să obțină 
în acest an recolte mari 
pentru a consolida succe
sele obținute.

Raioanele: Tîrgoviște, 
Cîmpina, Cislău 

(regiunea Ploiești)

(Urmare din pag. I-a)

pe colectiviștii 
Romîni în ziua 
ajutorului pen- 
și cei inapți de 

nu numai că au

au vizitat 
din Băleni 
împărțirii 
tru bătrîni 
muncă,
făcut cereri, dar au deve
nit agitatori pentru gospo
dăria colectivă. De ase
menea au fost invitați la 
sărbătorirea colectiviștilor 
fruntași, la expoziții de 
produse agricole ale gos
podăriei respective. Pe 
panouri mari, așezate în 
locuri frecventate, erau 
scrise zilnic numele celor 
care făceau cereri pentru 
G.A.C.

în rîndul țăranilor mun
citori din raioanele regiu
nii au fost difuzate plian
te, foi volante, broșuri ; la

căminele culturale s-au 
organizat seri de caicul, 
seri de întrebări și răs
punsuri. Filmul documen
tar „Prin satele colectivi
zate ale regiunii Ploiești" 
a fost văzut de zeci de mii 
de oameni. Numeroase e- 
chipe artistice șl brigăzi 
de agitajie ale căminelor 
culturale și din întreprin
derile acestor raioane 
prezentat spectacole 
gate de transformarea 
cialistă a agriculturii.

Un puternic răsunet
rîndul țărănimii l-au avut 
documentele Consfătuirii 
pe țară a țăranilor colec
tiviști.

Toate acestea au con
tribuit la încheierea colec
tivizării în raioanele amin
tite.

au 
le- 
so-

in

Creșterea costului
ANKARA 27 (Agerpres). — în 

Turcia costul vieții crește în perma
nență. Potrivit calculelor unor eco
nomiști turci, pentru asigurarea unui 
minimum de trai al unei familii com
puse din patru membri sînt nece
sare 2.229 lire, în timp ce salariul 
lunar al majorității covîrșitoare a 
muncitorilor din Turcia nu depă
șește 350—400 de lire.

Turcia ocupă unul din primele 
locuri din lume în privința creșterii 
costului vieții. în anul 1961, costul 
vieții a crescut cu 922 la sută față 
de anul 1938. în aceeași perioadă 
prețurile alimentelor au crescut cu

vieții în Turcia
1.176 la sută, ale îmbrăcămintei cu 
935 la sută, ale încălțămintei cu 
1.032 la sută. în acest timp salariile 
muncitorilor și funcționarilor au 
sporit numai de 2—2,5 ori.

în afară de acestea, muncitorii din 
Turcia locuiesc în condiții' foarte 
grele. întrucît chiriile reprezintă 
mai mult de o treime din salariul 
unui muncitor turc, majoritatea 
muncitorilor sînt nevoiți să locuiască 
în cocioabe. Potrivit chiar datelor 
oficiale, numai la Istambul există 
60.000 de cocioabe, în care locuiesc 
peste 450.000 de oameni, adică circa 
o treime din numărul total al popu
lației orașului.

Zilele acestea la Stockholm a 
avut loc plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Suedia. Plenara a 
ascultat comunicarea făcută ’ de că
tre delegația P.C. din Suedia cu 
privire la lucrările Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. și a adoptat o 
rezoluție care salută cu satisfacție 
aprobarea unanimă de către Con
gres a politicii coexistenței pașnice 
și linia spre dezarmarea generală 
ca un mijloc dintre cele mai impor
tante pentru asigurarea unei păci 
trainice.

Rezoluția condamnă acțiunile 
conducătorilor Partidului Muncii din 
Albania, care slăbesc frontul păcii 
și nu ezită de a rupe fățiș cu miș
carea comunistă din celelalte țări. 
Acest lucru, declară C.C. al P.C. din 
Suedia, nu poate să dăuneze decît 
poporului Albaniei și să bucure pe 
dușmanii comunismului.

în rezoluție se arată că lupta 
P.C.U.S. împotriva cultului persona
lității și a urmărilor lui demon
strează forța lăuntrică a mișcării 
comuniste.

Programul P.C.U.S. — programul 
construirii societății comuniste, — 
se subliniază în rezoluție, constituie 
un izvor de inspirație nu numai 
pentru comuniștii din toate țările, 
dar și pentru întreaga omenire pro
gresistă.

Plenara a examinat și a apro
bat programul electoral cu care 
Partidul Comunist din Suedia se 
prezintă la alegerile comunale care 
vor avea loc în toamna acestui an.

Principalele sarcini ale campaniei 
electorale constau în întărirea for
țelor care se pronunță pentru apă
rarea păcii, năzuiesc spre dezvol
tarea multilaterală a democrației, 
organizează rezistența împotriva 
reacțiunii burgheze.

Alegerile comunale, se subliniază 
în rezoluție, trebuie să se transfor
me într-o demonstrație împotriva 
aventurismului în politica externă, 
pentru continuarea politicii de 
neparticipare a țării la diferite a- 
lianțe, a politicii de

O cuvintare a lui Maurice Thorez
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La „rugămintea“ lui Adenauer, 
Oberländer a reapărut pe scenă
BONN 27 (Agerpres). — Guvernul 

de la Bonn și-a întins din nou aripa 
ocrotitoare asupra binecunoscutului 
criminal de război Oberländer, care 
a ocupat ani de-a rîndul postul de 
ministru pentru problemele persoa
nelor strămutate și a fost înlăturat 
în urma protestelor opiniei publice.

După cum relatează „Die Welt am

Sonntag", Oberländer a preluat, „la 
rugămintea“ cancelarului vest-ger- 
man, Adenauer, funcția de președinte 
al așa-numitei „Organizații de land 
Oder-Neisse a U.C.D.-U.C.S.". Ziarul 
arată că procesul intentat lui Ober
länder, ca urmare a activității pe 
care a desfășurat-o în timpul răz
boiului, a fost clasat.

o co

Reziduuri ale industriei atomice din S.U.A 
infectează apele Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). — Ziarul mexican „Prensa 
Libre“ relatează că, recent, pe lito
ralul statului mexican Vera Cruz 
niște pescari au scos cu năvoadele 
un obiect șemănînd cu o tobă meta
lică. Acest obiect s-a dovedit a nu 
fi altceva decît un conteiner din 
oțel, pe care Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A. l-a folosit pentru 
a arunca în mare reziduurile indus
triei atomice.

După cum relatează ziarul, potri
vit tuturor legilor fizice, aceste con- 
teinere nu pot rezista timp îndelun
gat presiunii apelor, acțiunii lor 
chimice și loviturilor provocate de 
pietre și de stînci. „Toate acestea 
creează pentru noi o situație alar
mantă. De îndată ce o astfel de tobă 
cu încărcătură radioactivă aducătoa
re de moarte se va sparge, apele 
mării vor fi infectate și se va ivi un 
grav pericol pentru sănătatea mexi-

canilor, întrucît totodată vor fi in
fectați peștii și flora marină folosită 
pentru producția de medicamente“.

întreaga opinie publică din Mexic 
manifestă o vie îngrijorare în legă
tură cu știrea că Golful Mexicului a 
fost transformat de către S.U.A. în 
ladă de gunoi pentru reziduurile in-. 
dustriei sale atomice.

Maurice Thorez, secretar general 
al Partidului Comunist Francez, a 
rostit o cuvîntare cu prilejul inau
gurării Casei partiddlui din orașul 
Avignon (Departamentul Vaucluse).

Analizînd actuala situație internă 
din Franța, Maurice Thorez a spus 
că, judecind după știrile oficiale, în 
prezent se pregătește încheierea unui 
acord între guvernul francez și gu
vernul provizoriu al Republicii Al
geria, acord care va pune capăt a- 
cestui război nejust, nimicitor și cos
tisitor, care a vărsat atîta sînge mai 
ales în rîndurile poporului algerian. 
Dacă se va ajunge la un astfel de 
acord, a subliniat Maurice Thorez, 
dacă peste cîteva zile se va afla 
despre încetarea focului, nimeni nu 
se va bucura mai mult decît comu
niștii. Conducătorii țării sînt nevoiți, 
în sfîrșit, să ajungă la singura re
zolvare rațională și posibilă a pro
blemei, rezolvare pentru care Parti
dul Comunist Francez insistă din 
noiembrie 1954.

Pentru această poziție fermă, a 
subliniat M. Thorez, Partidul Co
munist Francez a fost persecutat, ac
tiviștii lui au fost aruncați în închi
sori, ziarele lui confiscate, pe sea
ma comuniștilor au fost debitate 
minciuni, ei au fost înfățișați ca duș
mani ai Franței.

Toate guvernele franceze care s-au 
succedat după 1954 s-au pronunțat manifestații, în timpul cărora po-

-o®o

pentru continuarea 
colonial, și, folosind 
au ținut poporul algerian sub jugul 
colonial. Nici guvernul lui De 
Gaulle nu constituie o excepție.

în continuare, Maurice Thorez a 
arătat prin exemple elocvente că 
proclamînd lozinca autodeterminării 
Algeriei, guvernul De Gaulle nădăj
duia că se va putea limita la acea
sta. El a fost însă nevoit să 
tratativele.

Războiul din Algeria a 
urmare faptul că în țară a 
stituit regimul de putere personală, 
de fapt dictatura, a fost desființat 
sistemul parlamentar. Și iată că azi, 
a declarat Maurice Thorez, conducă
torii țării încearcă să-i facă pe oa
meni să creadă că în Algeria se 
apropie pacea datorită lui De Gaulle, 
că el, generalul De Gaulle, a instau
rat pacea, deși, în realitate, el a 
continuat timp de patru ani răz
boiul.

De Gaulle propune, iar poporul 
dispune, a subliniat Maurice Thorez, 
și în primul rînd poporul algerian, 
care a dus o luptă curajoasă, eroică 
și plină de abnegație.

Vorbind de provocările fasciste și 
de crimele „Organizației armate se
crete“, Maurice Thorez a subliniat 
amploarea. uriașă a numeroaselor

acestui război 
diferite forme,

înceapă

avut ca 
fost in-

Păreri realiste
NEW YORK. După cum anunță a- 

genția Associated Press într-o cu
vîntare rostită la Rochester, senate- întîmplă în prezent în această țară 
rul republican american George -,nu constituie produsul unei inter- 
Aiken a recunoscut că „Cuba nu venții«; Q a ,arâtat c- cei CQre 
a comis pînă acum vreun act de ... .
război care, în baza dreptului inter- P^admesc intervenția în Cuba, ]Us- 
național, să justifice o intervenție jincînd-o pnntr-un Pr®lins „amestec* 
de-a noastră“. Referindu-se la afir
mațiile unor politicieni nord-ameri- 
cani în legătură cu o pretinsă „in-

tervenție" a Uniunii Sovietice în 
Cuba, el a declarat că ceea ce se

dl Uniunii Sovietice în treburile in
terne ale acestei țări, dau dovadă 
de „prea multă ușurință“.

porul -francez și-a exprimat hotă- 
rîrea de a nu admite ca fascismul să 
vină la putere în țară.

M. Thorez a arătat de asemenea 
că, cu cît se apropie pacea în Alge
ria, cu atît se intensifică mai mult 
campania dușmănoasă împotriva 
Partidului Comunist Francez care 
spune poporului numai adevărul.

M. Thorez a arătat necesitatea in
tensificării acțiunilor forțelor popu
lare unite în vederea înfăptuirii po
liticii de pace și prietenie cu poporul 
algerian.

DOCUMENTAR I Rhode si a
în comisia de tutelă a O.N.U. au 

luat sfîrșit dezbaterile asupra situa
ției din Rhodesia de Sud.

Zilele trecute, Adunarea Generală 
a adoptat cu 57 voturi pentru (ță
rile socialiste și un mare număr de 
țări afro-asiatice), 21 voturi contra 
(țările occidentale și alte țări strîns 
legate de ele) și 24 de abțineri, o 
rezoluție prin care se dă sarcină 
unei comisii formate din 17 membri 
să ancheteze situația din Rhodesia 
de Sud. După cum relatează agen
țiile occidentale, delegatul britanic 
s-a străduit zadarnic să dovedească 
în Adunarea Generală că Rhodesia 
de Sud de fapt nici nu este un te
ritoriu dependent și că el se bucură 
de autoguvernare din 1920.

Care este, pe scurt, istoricul a- 
cestui teritoriu înrobit de colonia
liști ?

Era prin anul 1888...
Cu fața luminată de un zîmbet 

de bucurie, Lobengula, căpetenia 
tribului Matabele, așezat pe o cu
tie cu sticle de Brandy (primită în 
dar de la „pașnicul" sol al înde
părtatei Britanii, Cecil Rhodes), 
contemplează cu îneîntare perspec
tiva pe care i-o deschide „sem
narea" unei concesiuni ce va per
mite companiei engleze British 
South Africa Company să prelu
creze toate metalele și mineralele 
din regiunea sa.

...Așa a început una dîn cele mai 
tragice pagini ale istoriei acestei 
regiuni — perla Africii de Sud, cum 
o numesc colonialiștii englezi.

Nici nu s-a uscat bine cerneala 
cu care Rhodes semnase, cu Lo
bengula, „tratatul de prietenie", 
cînd a început să fie vărsat sângele 
băștinașilor din tribul Matabele. 
Printre primele victime ale înrobi
torilor s-a numărat și Lobengula 
și, alături de el, alte zeci și zeci 
de mii de compatrioți de ai săi, 
secerați de gloanțele detașamente
lor de urmărire 
Jameson. întregul 
de acest trib, a 
transformat într-o
— Rhodesia, după numele lui Cecil 
Rhodes.

Bogățiile din această colonie au 
devenit un punct de atracție pen-

tru tot soiul de afaceriști și aven
turieri dornici de îmbogățire. Ei au 
răpit africanilor pămînturile cele 
mai roditoare, le-au jefuit bogății
le subsolului și i-au transformat în 
sclavi.

Acest jaf a fost „legalizat" prin 
legea „repartizării proporționale a 
pămîntului" din 1930, potrivit că
reia celor 2.500.000 de africani le-a 
fost lăsat doar 42 la sută din su
prafața totală a pămîntului, acesta 
fiind în general un pămînt nepriel
nic pentru agricultură, situat în re
giuni bîntuite de musca fețe — 
în timp ce 220.000 de europeni, din
tre care doar 1/12 sînt fermieri, 
au acaparat 50 la sută din supra
fața totală a pămîntului.

Colonialiștii au devenit de ase-

de Sud

de 
ie
de 
de 
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als generalului 
teritoriu, locuit 

fost acaparat și 
colonie britanică

menea stăpîni pe bogățiile subso
lului (fier, aur, cărbune, crom, be- 
riliu). Mai mult chiar, africanii au 
fost închiși în rezervații (un fel de 
terenuri împrejmuite cu sîrmă ghim
pată), pe care nu au voie să le pă
răsească. „în timp ce venitul- me
diu anual al unui european din 
Rhodesia de Sud este de 614 lire 
sterline, scrie corespondentul zia
rului „Observer“, venitul unui dfri- 
can nu depășește 25 de lire ster
line".

în această țară sînt în vigoare 
peste 60 de legi discriminatorii, în

baza cărora sînt lipsiți de dreptul 
de a participa la vot toți cei ce nu 
au avere imobiliară (de cel puțin 
500 de lire sterline); vețiituri ridicate 
(cel puțin 240 lire sterline anual), 
sau nu știu să scrie și să citească. 
„Africanii — relatează John Stone
house, membru al parlamentului 
britanic — nu pot folosi autobuzele 
care circulă în orașe, nu au drep
tul să frecventeze cinematografele 
și restaurantele".

Sub cele mai stranii motive, afri
canii sînt arestați și întemnițați sati 
deportați în lagăre de concentrare, 
fără nici un fel de judecată.

Rhodesia de Sud face parte din- 
tr-o federație cu Rhodesia 
Nord și Nyassaland. în fruntea 
derației a fost numit; în funcție 
premier, Roy Welensky, un om 
casă al colonialiștilor, partizan
unei politici ostile oricăror reforme 
în favoarea negrilor. El a spri
jinit pe secesionistul Chombe în 
lupta sa împotriva guvernului legal 
al Congoului, prin furnizarea de 
arme și muniții, prin încuviințarea 
dată mercenarilor de a trece pe te
ritoriul Rhodesiei.

Scopul urmărit de colonialiști 
prin crearea acestei federații era 
de a pune la dispoziția Rhodesiei 
de Sud — unde europenii sînt mai 
numeroși 
dentă și 
materiile 
Nord.

Numai 
teritorii care 
nu s-au declarat de acord cu a- 
ceastă nouă manevră tipic colo
nialistă și au pornit hotărît la luptă 
pentru a o lichida. Zeci de mii de 
africani au demonstrat pe străzile 
orașelor pentru a cere independen
ța. Au fost organizate numeroase 
greve și acțiuni, care au culminat 
cu răscoala din februarie 1959 din 
Nyassaland. Această luptă a deve
nit deosebit de încordată în cursul 
anului 1959—60. Incercînd să inti
mideze populația africană care ac
ționează tot mai hotărît împotriva 
rînduielilor coloniale, guvernul din 
Rhodesia de Sud a inițiat demon
strații de forță în cartierele africane 
ale orașelor Salisbury, Bulawayo și

— mîna de lucru abun- 
ieftină din Nyassaland și 
prime din Rhodesia de

că popoarele celor trei 
alcătuiesc Federația

Gwelo. Aceste cartiere au fost 
transformate în adevărate tabere 
militare.

Speriate de amploarea pe care 
a luat-o mișcarea de eliberare na
țională, autoritățile colonialiste au 
promis africanilor din Rhodesia de 
Sud o nouă constituție care să le 
asigure drepturi mai largi. Astfel la 
5 decembrie 1960, guvernul britanic 
a început tratative cu fiecare din 
cele trei țări care alcătuiesc fede
rația. Aceste tratative au eșuat din 
cauza opoziției africanilor față de 
soluțiile néocolonialiste ale engle
zilor, cît și din cauza încăpățînării 
rasiștilor albi care nu vor să facă 
nici un fel de concesii populației de 
culoare. Pînă la urmă, poporului din 
Rhodesia de Sud i-a fost impusă, 
împotriva voinței sale, „noua consti
tuție“, care nu era în realitate decît 
o reeditare a celei vechi. Ea nu a- 
cordă celor peste două milioane și 
jumătate de africani decît 15 din 
cele 65 de locuri în Adunarea le
gislativă. „Noua constituție — scrie 
ziarul englez „Daily Mirror" 
consfințește dominația albilor, 
cru cu care africanii nu se 
împăca niciodată".

Evenimentele din Rhodesia 
sînt decît o verigă în lanțul de ma- 
șinațiuni prin care colonialiștii caută 
să-și mențină privilegiile în 
Africa. „Referendumul organizat 
cu forța în Rhodesia de Sud (pentru 
adoptarea constituției la care au 
participat doar 84.000 de oameni — 
n. r.) — arată ziarul „Ethiopian
Herald" — asuprirea nemiloasă și 
uciderea în masă a patrioților în 
Angola, agresiunea împotriva Tu
nisiei, războiul colonial din Alge
ria, politica de discriminare rasială 
dusă în Republica Sud-Africană — 
toate acestea arată adevărata față 
a „democrației occidentale !".

Noua manevră a colonialiștilor 
nu a obținut efectul scontat.

Populația s-a ridicat la luptă îm
potriva simulacrului de constituție. 
In întreaga țară au fost organizate 
manifestații de protest. „Constitu
ția elaborată de Londra — a de
clarat Joshua Nkomo, președintele 
partidului național-democrat — va 
putea fi tradusă în viață numai 
paste trupurile noastre“.

Populația din Rhodesia de Sud 
este • hotărîtă să continue lupta 
pînă la obținerea independenței 
naționale reale și lichidarea regi
mului rasist.

lu- 
vor

nu
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Dezarmarea - cerință arzătoare
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Nelegiuiri sîngeroase ale bandelor O.A.S,

a omenirii iubitoare de pace
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Deputați laburiști 

critică poziția 
guvernului Macmillan

LONDRA 27 (Agerpres). — La 27 
februarie, în Camera Comunelor 
din Anglia un grup de deputați la
buriști și-au exprimat nemulțumi
rea în legătură cu poziția guvernu
lui față de propunerea sovietică ca 
șefii de guverne (de state) să parti
cipe la lucrările Comitetului celor 
18 țări pentru dezarmare.

Ei au cerut primului ministru să 
se pronunțe în legătură cu posibili
tatea unei întîlniri a șefilor de gu
verne într-un viitor apropiat.

Primul ministru Macmillan a de
clarat că el nu are nimic de adău
gat la răspunsul pe care l-a adre
sat lui N. S. Hrușciov.

Propunerea guvernului sovietic
este sprijinită de toate popoarele

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS: 
Răspunsul Occidentului la mesajul lui 
N. S. Hrușciov este nu numai necon
vingător, ci este de natură să te pună 
în gardă, scrie într-un editorial ziarul 
„Izvestia", referitor la răspunsurile pre
ședintelui Kennedy și primului ministru 
Macmillan la mesajul din 21 februarie 
al lui N. S. Hrușciov, Răspunsul lor, 
arată „Izvestia", dovedește că Statele 
Unite împreună cu Anglia — care calcă 
pe urmele lor — continuă să considere 
tratativele pentru dezarmare nu ca un 
mijloc de rezolvare a acestei probleme 
afît de importante, ci ca un paravan 
sub care ei ar dori să camufleze spori-

I

Occidentul reia un plan compromis
WASHINGTON 27 (Agerpres). - 

Luni au început la Washington 
consultări ale experților celor cinci 
țări occidentale membre ale comite
tului de dezarmare. Potrivit decla
rației purtătorului de cuvînt al De
partamentului de Stat, reprezen
tanții S.U.A., Angliei, Franței, Ita
liei și Canadei fac ultimele pregă
tiri în 
acestui 
neva.

vederea începerii lucrărilor 
comitet la 14 martie la Ge-

' Corespondentul din Londra al 
agenției U.P.I. anunța că puterile 
occidentale ar fi căzut de acord să 
prezinte ca „bază comună de ple
care“ în lucrările comitetului celor 
18, planul american prezentat în 
1960 la conferința de la Geneva de 
atunci și care a fost apoi prezentat 
și la O.N.U. Se știe că acest plan a 
fost el însuși cauza eșecului respec
tivei conferințe în primul rînd prin 
modul în care 
trolului.

rea înarmărilor în țările lor și reluarea 
experiențelor nucleare în atmosferă.

Ideea tnfîlniril șefilor de guverne 
pentru a da un puternic Impuls trata
tivelor cu privire la dezarmare se 
râspindește in lume cu o viteză atît 
de mare Incit pînă șl ziarul american 
„New York Times“ a caracferizaf-o 
drept o „epidemie".

Această idee este sprijinifă de toate 
popoarele. Mesajul lui N. S. Hrușciov 
a fost salutat de opinia publică inter
națională ca un indiciu important al 
năzuinței U.R.S.S. spre o reală rezol
vare a problemei dezarmării.

Respingerea de către Occident a 
propunerii sovietice contravine fla
grant cererilor popoarelor din toate 
țările lumii, subliniază ziarul.

Conducătorii puterilor occidentale 
își asumă o gravă răspundere refuzînd 
să țină seama de aceste cereri.

PARIS 27 (Agerpres). — Organi
zația ultracolonialistă O.A.S. în
cearcă cu ajutorul terorii și al cri
mei să intensifice starea de încor
dare existentă pe teritoriul Franței 
și Algeriei, pentru a zădărnici tra
tativele în problema algeriană. Sîm- 
bătă seara teroriștii din O.A.S. au 
organizat în cartierul arab din Al
ger o serie de atentate de o sălbă
ticie rar întîlnită. Parcurgînd cu 
automobilele străzile acestui cartier, 
într-un „raid sîngeros“ după cum îl 
denumește agenția France Presse, 
huliganii din O.A.S. au deschis foc 
de arme automate asupra populației, 
omorînd și rănind grav zeci de per
soane.

în cursul zilei de luni, relatează 
aceeași agenție, pe întreg teritoriul 
algerian numărul atentatelor s-a ri
dicat la 64. Aceste atentate au pro
vocat moartea a 36 de persoane și 
rănirea gravă a altor 49.

în dimineața zilei de 27 februarie 
O.A.S. și-a reluat activitatea tero
ristă concentrîndu-și operațiunile în 
centrul Algerului și pe principalele 
sale artere. Folosind din nou meto
dele gangsterești de a trage focuri 
de arme automate din automobile în 
plină viteză, O.A.S.-iștii au ucis și 
rănit zeci de persoane. Aproape Ia 
fiecare 50 de metri, scrie corespon
dentul agenției France Presse, se 
puteau vedea pe străzi oameni răpuși 
de gloanțele ultracolonialiștilor.

După acest nou „raid singeros“, jan
darmeria, sprijinită de care blindate, 
a întrerupt întreaga circulație din 
oraș pentru a permite ambulanțelor 
să ridice morții și răniții.

Atentatele O.A.S. au continuat și 
la Paris. în cursul zilei de luni a 
explodat o bombă la vila particulară 
din apropiere de Paris a lui Pierre 
Messmer, ministrul de Război al 
Franței, provocînd pagube materiale.

Avioane franceze 
au bombardat din nou 

teritoriul Tunisiei

pune problema con-

0»0

Rezultate preliminare 
ale alegerilor din India

TUNIS 27 (Agerpres). — Autorită
țile franceze din Algeria au comis 
un nou act de agresiune împotriva 
Tunisiei, După cum relatează co
respondentul din Tunis al agenției 
France Presse, care citează un co
municat dat publicității de Ministe
rul Informațiilor al Tunisiei, dumi
nică 25 februarie patru bombardiere 
franceze de tip „B—22“, care își au 
baza pe teritoriul algerian, au bom
bardat teritoriul Tunisiei în regiu
nea Haidra. Acest bombardament, 
susținut și de artileria franceză din 
Algeria, se spune în continuare în 
comunicat, a durat două ore. A 
fost ucisă o femeie, iar alta a fost 
grav rănită.

în cercurile democratice franceze 
se subliniază că acest nou act pro
vocator a fost pus la cale de cercu
rile ultracolonialiste din Franța care, 
prin agravarea relațiilor franco-tu- 
nisiene, urmăresc să ridice noi pie
dici în calea instaurării păcii 
Algeria.

MOSCOVA 27.— Co
respondentul Agerpres 
transmite : Alunizarea 
omului, precum și în
toarcerea lui de pe 
Lună pe Pămînt este 
una dintre cele mai 
importante probleme 
ale cuceririi Cosmosu
lui. Dar înainte de a 
putea fi rezolvată a- 
ceasță problemă este 
necesară studierea a- 
mănUnțită a Lunii cu 
ajutorul tuturor meto
delor pe care oamenii 
le au astăzi la dispozi
ție.

Unul din mijloacele 
care va îngădui cerce
tarea detaliată 
litului natural 
mîntului este 
unui om în 
Lunii. înfăptuirea 
cestui zbor se apropie. 
V. Demin, candidat în 
științe fizico-matema- 
tice, scrie în ziarul 
„Ekonomiceskaia Ga
zeta“ că rezolvarea 
tehnică a acestei pro
bleme este la ordinea 
zilei.

Observațiile persona
le ale cosmonautului 
vor îmbogăți simțitor 
cunoștințele pe care le 
avem despre Lună și 
care sînt necesare 
pentru pregătirea zbo
rului omului pe acest 
corp ceresc.

Omul de știință so
vietic analizează amă-

nunțit problema ale
gerii celor mai avan
tajoase trasee spre 
Lună, precum și me
todele de alunizare a 
unei nave cosmice sau 
a unui conteiner cu 
aparataj științific.

In articol se arată 
că cu ajutorul unor 
radiotelescoape astro
nomii sovietici au 
efectuat o sondare a- 
dîncă a Lunii, consta- 
tînd că stratul ei su
perior constituie o 
masă omogenă, zguri- 
ficată, dură și poroa
să. Undele de radio 

ne-au informat, de a- 
semenea, că în Lună 
există gheață. Totuși, 
compoziția chimică a 
stratului superior pre
cum și datele referi
toare la gheața luna
ră rămîn încă o 
enigmă.

Pentru cosmonauți 
este extrem de impor
tant să cunoască pro
prietățile mecanice ale 
stratului superior 
Lunii, 
gheață 
prima 
pinde 
înfăptuire tehnică a 
alunizării fără șoc, iar 
de cea de-a doua — 
necesitatea unei rezer
ve de apă la bordul 
navei cosmice.

Ca cel mai adecvat 
loc pentru alunizare,

autorul citează „mă
rile“ lunare. Aluniza
rea este imposibilă pe 
fața opusă din cauza 
încetării legăturilor 
radio cu Pămîntul.

V. Demin amintește 
că cea de-a doua ra
chetă cosmică sovieti
că, care a fost lansa
tă în 1959 și a atins 
suprafața lunară, a 
permis să se dovedeas
că absența unui cîmp 
magnetic cit de cît 
perceptibil în jurul 
Lunii. Aceasta 
seamnă că Luna 
poate dispune de 
turi de radiație 
mănătoare celor iden
tificate în preajma 
Pămîntului de savan
tul sovietic Vernov și 
savantul
Van Allen. De aceea 
concluzia cu privire 
la caracterul cîmpului 
magnetic lunar nu nu
mai că prezintă un 
interes științific, ci 
este legată și de pers
pectivele zborurilor 
cosmice, întrucît de 
intensitatea centurilor 
de radiație, dăunătoa
re cosmonauților, de
pinde alegerea cons
trucției cosmonavei.

Autorul articolului 
se ocupă de metodele 
de alunizare care au 
fost elaborate în cos
monautică.

cantitatea 
din acesta, 
chestiune 
procedeul
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® Partidele de• Succesele înregistrate de Partidul comunist 
dreapta suferă o grea înfrîngere

DELHI 27 (Agerpres). — TASS, 
în India continuă numărătoarea vo
turilor alegătorilor în alegerile gé
nérale pentru adunările legislative 
ale statelor și pentru Camera Popu
lară a Parlamentului Indiei. Potri
vit datelor preliminare, în alegerile 
pentru adunările legislative ale sta
telor, în cele 1.360 de circumscripții 
electorale, unde rezultatele votării 
au fost anunțate, partidul de guver- 
nămînt, Congresul Național Indian, 
a întrunit 761 mandate. Primul mi
nistru Nehru și ministrul Apărării, 
Krishna Menon, au întrunit în cir
cumscripțiile lor electorale aproxi
mativ cu 25.000 de voturi mai mult 
decît adversarii lor. La aceste ale
geri, Partidul Comunist din India a 
înregistrat un succes considerabil. 
Candidații comuniști au obținut 71 
de mandate în adunările legislative 
ale statelor, respectiv 
Andhra Pradesh — 37 
Bengalul de vest — 16 
Pundjab — 9 mandate.

Rezultatele alegerilor în statul 
Kerala au confirmat din nou marea 
influență și larga popularitate de 
care se bucură partidul comunist în 
rîndurile populației acestui stat.

Datele preliminare ale Comisiei 
centrale electorale dovedesc că în 
cursul alegerilor forțele de dreapta 
au suferit o grea înfrîngere. La 
Delhi, de pildă, partidul reacționar 
„Jan Sangh“ nu a putut obține pen
tru candidații săi nici un loc în Ca
mera Populară a parlamentului.

★

DELHI. Agenția Associated Press 
relatează că Partidul comunist își

L-au crezut algcrîan

în statele 
mandate, în 
mandate, în

Răsfoind presa străină

menține poziția sa dominantă în 
statul Kerala. Rezultatele neoficiale 
ale alegerilor din acest stat arată 
că comuniștii și candidații sprijiniți 
de ei au obținut 10 din cele 18 locuri 
în parlament ale statului Kerala. 
Acesta reprezintă același număr de 
locuri cîștigat de Partidul comunist 
în alegerile din 1957.

în statul Pundjab, comuniștii și-au 
întărit de asemenea forțele, cîști- 
gînd pînă acum 9 locuri, față de 6 
locuri în 1957.

®o------

Zilele trecute în 
fața clădirii Co
misiei pentru e- 
nergia atomică 
din New York a 
avut loc o de
monstrație a par
tizanilor păcii ca
re cer înfăptuirea 
dezarmării.

„Dolce vita“ - de là Baumholder piuă la Bamberg

mai

I

Sub titlul de mai sus, revista 
americană „THE NATION“ a pu
blicat un articol privitor la com
portarea militarilor din unitățile 
americane aflate în R. F. Germană.

„Intr-o zi • — scrie ziarul — doi 
militari americani, staționați în 
micul oraș ‘ industrial vest-german 
Hdnau, au-dispărut de la unitate 
și au plecat să bea cite ceva. După 
consumarea unei cantități aprecia
bile de bere și coniac, s-aU întors 

■ în- tabără, - s-au urcat într-un ca
mion.de 20 tone, destinat transpor
tului trupelor, au ambalat motorul 
și, trecînd în goană prin fața sen
tinelei înlemnite, s-au îndreptat 
spre oraș. Stîrnind panică printre 
pietoni, automobiliști și comer- 
cianți, ei au trecut în mare viteză 
pe strada principală. In drumul 
lor a apărut o elevă de 16 ani, 
care se întorcea, pe bicicletă, acasă. 
Camionul a trecut peste tînăra. 
fată. Ea a decedat pe loc.

Deși’ reprezentanți ai armatei și 
ambasadei americane au prezentat, 
după aceea, scuze autorităților 
vest-aermane. în Germania occi
dentală prestigiul armatei S.U.A. a 
avut din nou mult de suferit. In 
următoarele 24 de ore, deputați ai 
Bundestagului au cerut cancelaru
lui Adenauer luarea de măsuri în 
vederea „apărării populației vest- 
germane“.

Din păcâte, acest caz tragic care 
a stîrnit multă vîlvă nu este singu
rul. Dimpotrivă, el face parte 
dintr-o serie de grave incidente, 
provocate de militarii americani. 

<< Deși problema comportării mili
tarilor americani a devenit în 
toate țările europene în care 
sînt staționate trupe americane 
una din problemele cele 
grave, în Germania occidentală ea 
cunoaște o gravitate deosebită. In 
cursul anului 1961, militari ai tru-

această problemă va cunoaște o 
nouă ascuțime ca urmare a faptu
lui că în Germania occidentală au 
sosit 40.000 militari americani și că 
atunci cînd sosesc trupe noi, „nu
mărul incidentelor“ este întotdea
una mai mare...

-- -------  y. —......     In vara anului 1956, de pildă, în 
dat cu 6 asasinate. In toate căzu- timp de 45 de zile s-au înregistrat 
rile, victimele au fost germani.

Autoritățile americane afirmă că 
numărul „incidentelor“ este în des
creștere în Germania. Ele se 
referă la faptul că față de 1952, 
cind

pelor terestre și aviatori americani 
au compărut în fața tribunalelor 
(din R. F. Germană — n.r.) pentru 
următoarele infracțiuni : 60 violuri, 
21 jafuri, zeci de cazuri de atac 
armat și jefuire a unor șoferi de 
taxiuri, sute de atacuri pe stradă, 
în cafenele și baruri care s-au sol-

Scurte ștâri
MOSCOVA. Cu prilejul aniversării 

Tratatului de prietenie și asistență 
mutuală sovieto-mongoi, la Casa prie
teniei cu popoarele țărilor străine din 
Moscova, a avut loc o adunare festivă. 
Cu acest prilej a avut Ioc un schimb 
de telegrame între conducători^ de 
partid și de stat ai celor două țări.

WASHINGTON. în dimineața zilei 
de 26 februarie cosmonautul american 
John Glenn s-a întîlnit cu președin
tele John Kennedy în Florida și îm
preună cu el a plecat la Washington 
pe bordul avionului prezidențial. Da
torită timpului nefavorabil, festivita
tea primirii cosmonautului a avut loc 
în unul din hangarele aeroportului 
Andrews. După aceea, Kennedy și 
Glenn au plecat cu 
Casa Albă.

LONDRA, Oliver 
vernatorul general 
demisionat din 
Gapalawalla, ambasadorul Ceylonului 
la Washington, a fost numit guver
nator general al Ceylonului, Cores
pondentul din Colombo al agenției 
Reuter relatează că numele fostului 
guvernator a fost menționat în cursul 
investigațiilor în legătură cu încer
carea neizbutită de lovitură de stat 
din Ceylon organizată la 28 ianuarie 
de un grup de ofițeri superiori, în 
scopul instaurării unei dictaturi de 
tip fascist.

PARIS. în suburbia pariziană 
Palaiseau au avut loc la 25 fe
bruarie alegeri în Consiliul munici
pal. Lista electorală a „Uniunii anti
fasciste" care cuprinde 15 comuniști, 
trei membri ai Partidului socialist u- 
nificat și cinci fără de partid, au ob
ținut în primul tur de scrutin 53 la 
sută din voturi, iar lista guvernamen
tală a obținut 47 la sută. Conform legii 
electorale în vigoare, toate locurile 
din organul administrativ din Palai
seau vor reveni coaliției antifasciste.

automobilul spre

Goonetilleke, gu- 
al Ceylonului, a 

acest post. William
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Periferia orașului Lille... Libo- j 
rio Gr-avina ieșise de la cinema- J 
tograf și se îndrepta spre casă, J 
O mașină a trecut în goană pe 
lingă el, a cotit pe o stradă la
terală și a apărut din nou în 
spatele lui. Doi indivizi înarmați 
au coborît din mașină descărcîn- 
du-și în plin pistoalele. Liborio 
Gravina, străpuns de nouă gloan
țe de revolver s-a prăbușit pe 
caldarîm, într-un lac de singe.

Era sicilian și avea 25 de ani. 
Datorită chipului său smead fu
sese confundat de teroriștii 
O.A.S. cu un algerian.

Numai în cursul lunii ianuarie 
zece italieni aflați în Franța au 
fost omorîți în urma unor astfel 
de „erori" ale bandelor O.A.S.

Cum se vede, simpla pigmenta
ție mai închisă a chipului unui 
cetățean atrage mari riscuri as
tăzi în orașele franceze în care 
domnește dezmățul asasinilor din 
Organizația Armată Secretă.

Un om cu mintea întreagă n-ar găsi nimic râu în faptul că tinerii 
Syrus Singh și Charlotte Bloem s-au căsătorit. Syrus a fost chemat însă 
în fața tribunalului din Durban (Republica sud-africană) sub acuzația 
de a fi comis un „act de imoralifaie". Baza acuzației : Syrus e negru, 
iar Charlotte — de rasă albă. Deoarece tinerii nu s-au căsătorit în 
Republica sud-africană, tribunalul nu l-a putut condamna pe Syrus. 
în fotografie : populația de culoare aclamă pe cei doi tineri, manilestînd 
în felul acesta împotriva rasismului.

O nonă încercare de răsturnare
a regimului fascist din Vietnamul de sud

• Avioane ale răsculatilor au bombardat reședința lui Ngo
Dinh Diem ® S-au înregistrat morți și răniți • Lupte de 

stradă la Saigon

Consternare la Washington
Vestea despre noua încercare de 

răsturnare a lui Ngo Dinh Diem a 
provocat consternare la Washington, 
unde se credea că după sporirea sim
țitoare a „ajutorului” militar, poziția 
șubredă a regimului diemist s-ar fi 
întărit. Cu numai cîteva zile în urmă, 
Robert Kennedy, fratele președintelui 
S.U.A,, declara : „sintern pe cale să 
cîștigăm în Vietnam (este vorba de 
Vietnamul de sud — n.r.). Și ministrul 
american adăuga : „Nutrim o mare 
încredere față de președintele Diem”.

Dar „încrederea" Washingtonului 
în Diem nu a avut darul să schimbe 
părerea populației sudvietnameze des
pre regimul dictatorial fascist. Zi
lele trecute, „New York Times” scria 
„Seriozitatea nemulțumirii populației 
din Vietnamul de sud față de regimul 
lui Diem poate fi măsurată, prin 
dezaprobarea manifestată de ofițeri, 
oficialități și cetățeni de rînd. Se vor
bește foarte adesea despre o nouă lo
vitură de stat asemănătoare cu acțiu
nea nereușită pusă la cale în noiem
brie 1960 de ofițeri nemulțumiți”.- 
După cum se vede, lucrurile s-au 
petrecut întocmai.

Situația lui Ngo Dinh Diem a de
venit atît de șubredă, incit pînă și 
în S.U.A. se exprimă tot mai multe 
păreri realiste cu privire la perspec
tivele dictatorului fascist. Intr-un ar
ticol publicat la 21 februarie de 
„New York Times”, Robert S. Browne, 
fost membru al misiunii americane de 
„ajutor" pentru Vietnamul de sud, 
scrie : „Pe măsură ce ne afundăm în 
acest conflict (este vorba de lupta pa
trioților sud-vietnamezi împotriva lui 
Ngo Dinh Diem — n.r.), ar fi bine să 
ne reamintim că Franța, cu mașina, 
ei militară considerabilă și suplinjev- 
tată de uriașe cantități de echipa-, . 
și ajutor american, a fost înfrînta in 
mod umilitor la Dien Bien Fu și pe 
numeroase alta fronturi de luptă viet
nameze de către luptătorii de guerilă 
prost echipați, al căror atu principal 
a fost colaborarea cu populația țără
nească".

Deosebit de sceptic în ce privește 
soarta lui Ngo Dinh Diem este și pro
fesorul universitar american Frank 
Child. „Regimul lui Diem este atît de 
corupt — a scris 
York Times" — îneît 
mai dăinui mai mult

bardot palatul Iul Ngo Dinh Diem 
făceau parte din. efectivul foitelor 
aeriene sud-vietnameze. Aviatorii 
primiseră ordin de a ataca foițele 
patriotice din vestul Vietnamului de 
sud, dar au refuzat să execute or
dinul și s-au îndreptat spre Saigon.

Agenția Associated Press relatea
ză, citind știri neconfirmate încă, că 
avioanele aparțineau fo.rțelo<r mili
tare aeriene sud-vietnameze care 
s-au răsculat. Autoritățile diemiste, 
transmite agenția, au făout apel la 
forțele care le sînt credincioase să 
înfrîngă pe răsculați. Toate aerodro
murile din Saigon au fost închise 
pentru traficul obișnuit. Este a doua 
oară în decurs de 15 luni, precizea
ză Associated Press, cînd s-a pro
dus un atac împotriva lui Ngo Dinh 
Diem.

SAIGON 27 (Agerpres). — In 
noaptea de luni spre marți, în Viet
namul de sud s-a produs o încer
care de răsturnare a dictatorului 
fascist Ngo Dinh Diem.

Agenția Associated Press transmi
te că „avioane de construcție ame
ricană au zburat deasupra Saîgonu- 
lul și au bombardat palatul prezi
dențial. în urma bombardamentu
lui, o aripă a clădirii a fost distrusă. 
Potrivit relatărilor corespondentului 
agenției United Press International, 
au fost ucise trei persoane, iar alte 
20 rănite. Un „consilier" american a 
fost, de asemenea, ucis. Au fost a- 
variate și alte clădiri din apropie
rea palatului prezidențial, printre 
care clădirea radio'difuziunii.

Autoritățile sud-vietnameze au 
anunțat că avioanele care au bom-1ÄW

numărul proceselor la tribu-

Cu ajutorul S.U.A., clica lui Ngo Dinh Diem încearcă să înăbușe lupta crescîndă a patrioților 
sud-vietnamezi. Iată cum stau lucrurile : consilierul american colonelul Carl Schooley dă sfaturi unui 
ofițer sud-vietnamez (fotografia de sus) iar oamenii acestuia trec la fapte ucigînd (fotografia de jos.) Ima
ginile au fost luate de reporterul Chris Kindahl, care a însoțit unități de represalii ale trupelor diemiste, 
și publicate în revista vest-germană „Bunte Illustrierte".

Desen din revista americană 
„The Nation“.
nalele militare a fost de 30.000, în 
1961 el a scăzut la 23.000. Dar pro
cesele de la tribunalele militare nu 
constituie un barometru al „inci
dentelor“, pentru că la aceste pro
cese se cercetează și se sancțio
nează încălcări ale regulamentelor 
militare și ele nu se referă la rela
țiile dintre americani și germani.

Este semnificativ că presa vest- 
germană tratează într-un spirit 
tot mai critic comportarea militari
lor americani, și trebuie scontat că

3 violuri, explozia unei bombe în
tr-un bar care a rănit 16 oameni, 3 
asasinate. Această serie de crime a 
fost încununată de violarea, la 
Bamberg, a unei fete germane în 
vîrstă de 15 ani, de către șapte mili
tari americani. Cîteva ore după 
aceasta, consiliul municipal din 
Bamberg a cerut ca trupele a- 
mericane să părăsească orașul. 
Un consilier municipal a cerut 
chiar ca Germania occidentală să 
rupă relațiile diplomatice cu S.U.A. 
Generalul H. I. Hodes, comandant 
pe atunci al trupelor S.U.A. în 
Europa, a interzis ieșirea, după 
miezul nopții, a tuturor soldaților 
și ofițerilor americani, inclusiv a 
membrilor lor de familie, precum 
și a funcționarilor civili ai arma
tei americane.

Numărul crimelor n-a scăzut 
însă. S-au înregistrat mereu noi 
violuri, jafuri, atacuri săvîrșite îm
potriva șoferilor de taxiuri, bătăi 
în localurile publice. Bamberg-ul a 
devenit din nou un centru al inci
dentelor ; iar pe lingă el și Hanau, 
Augsburg, Baumholder. „Germanii 
încep, încetul cu încetul, să se în
doiască dacă cei ce poartă unifor
mă americană sînt într-adevăr 
ființe omenești — scria ziarul 
„Augsburger Allgemeine“.

Un ziar din Darmstadt a consta
tat pe bună dreptate că un cuțit 
american în spatele unui șofer de 
taxi pune, in ultimă instanță, sub 
semnul întrebării „relațiile de 
bună vecinătate între armata ame
ricană și populația vest-germană“.

el în ziarul „New 
nu cred că va 

de 18 luni”,
N. P.

„CorespondențiiLONDRA. —
din Saigon — transmite postul 
de radio Londra — relatează că 
tancuri și trupe păzesc palatul 
lui Ngo Dinh Diem. Ei spun că 
postul de radio Saigon și alte 
clădiri au 
atacate".

Trăgînd 
nea celor 
dentul postului de radio Londra 
arată că „Diem nu se bucură de 
sprijinul poporului".

fost de asemenea

concluzia pe margi- 
peirecufe corespon-
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