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Spor I muncă in 1962
Jeetivek de întreprinderi
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a subliniat tovarăș?1. ' 
Gheorghiu-Dej în cuvîr. 
;ă la posturile de radi 
ziune cu prilejul Anu 
că eroica noistră clasă 
re care își îndeplinești 
misiunea dc clasă coiid 
societății, țărănimea no 
a pășit cu hotărîre pe c 
îulturii socialiste, oamen 
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creștere a j 
industrie soi 
fată de 1961

pepianul de stat 
stabilește creșteri

»uo, a, Larii 
în curs 
iare în industria siderurgi- 
n ramura construcțiilor de 
— pivot principal al indus- 
rstre grele. In mod con- 
rurgiștii patriei sînt che- 
dea bătHia pentru cele 
1,6 milicane tone fontă, 

> milioaie tone oțel — 
ri mai mult decît în 

și 1,9 milioane tone 
late finte prevăzute în 
pe aces an ; petroliș- 
pentru 11 milioane 850 

j țiței și sporirea în conti- 
vâlorii obținute pe tona 
muncibrii, tehnicienii și 
din iniustria chimică — 
obțineîn acest an o pro-
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I“ cu 25 la >ută mai mare de- 
zati în 1961 ; fores
ee) ce lucrează în in- 
nuui - pentru a 
-ui metru cub de 
să produse în valoare 
■.imare decît în anul
i însemnate au de 
nest an și construc-
ii din industria ma- 
construcții, colecti- 

jstria ușoară și ali- 
î toate ramurile de 
anul 1962 va fi sem- 
naștere al unor noi 
obiective industriale.

îstițiilor — în sumă 
de lei — este aproape 
mire decît cel reali- 
Reilizarea unui ase- 

i- cere muncă susți- 
gospodăresc și multă 
pentru ca fiecare leu
—o o o-----

alocat în acest scop să fie folosit 
cu maximum de eficacitate.

Anul 1962 este anul cînd vor fi 
construite și date în folosința oa
menilor muncii încă 46.000 apar
tamente — cu circa 30 la sută 
mai mult decît în 1961 —
cînd vor fi electrificate încă 700 
de sate, cînd pentru diferitele ac
țiuni social-culturale se vor chel
tui din fondurile statului uriașa 
sumă de 17 miliarde lei.

Cunoașterea din vreme, cu a- 
proape 6 luni înainte de începerea 
anului, a sarcinilor de plan pe 
1962, dezbaterea amănunțită a 
acestor sarcini în toate colectivele 
de întreprinderi au creat condiții 
ca din prima zi a noului an să se 
asigure o desfășurare^ ritmică a 
producției, să se treacă la muncă 
temeinică și organizată pentru în
deplinirea exemplară a planului. 
Anul 1962 va trebui să marcheze 
deci ridicarea, în continuare, a 
activității de producție și gospo
dărești a fiecărui colectiv de în
treprindere în vederea creșterii 
producției în proporțiile stabilite 
prin planul de stat, realizării în 
întregime a tuturor indicatorilor 
planului. Prin grija organizațiilor 
de partid și sindicale din întreprin
deri, inițiativa creatoare a oame
nilor muncii trebuie să se îndrepte 
spre identificarea și punerea în 
valoare a noi și noi rezerve in
terne. Experiența de pînă acum 
constituie o bază sigură pentru 
valorificarea și mai intensă a po
sibilităților și a rezervelor fiecărei 
întreprinderi în noul an. Aplicarea 
întocmai, la termenele stabilite, a 
măsurilor înscrise în planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice, în
tocmite în urma dezbaterii cifrelor 
le plan, constituie o condiție prin- 
ipală a bunei desfășurări a mun- 
ii și a obținerii de noi succese.
In acest an, așa cum se prevede 

. rjo-nxii x>- 2/3 din sporul
ale prevăzute va 

.xizat pe seama 
x_. ^viuctl vită țll muncii, 

rentru aceasta este nevoie să se 
asigure folosirea cît mai din plin 
a capacităților de producție în tot 
cursul anului, prin îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-materiale, 
buna organizare a muncii, ridica
rea calificării muncitorilor și însu
șirea tehnicii moderne, moderni
zarea și ridicarea randamentelor 
în exploatare a unor mașini și uti
laje, folosirea largă de procedee 
moderne de lucru etc.

Este de asemenea important ca 
fiecare colectiv de întreprindere 
să dezvolte experiența dobînclită 
pînă acum în lupta pentru econo
mii la prețul de cost și pentru be-

-

mii anuale
,e vechime pentru mineri
BACĂU (coresp. „Scînteii"). Un 

lumăr de 1800 mineri din bazinul 
(arbonifer Comănești au primit zi- 
ble aceste: premii anuale de ve
chime în sumă totală de 1.400.000 
lei. Numai minerii de la mina 
' eorda au primit premii în valoa- 
e de 220.100 lei. Maistrul Simion 
Șîlbîie, cas are 25 de ani de mun- 
ă în mină a primit 5.000 lei, șeful 
î brigadi Mocanu Constantin a 
■imit 2.010 lei etc.

• o

n apartamente noi
AȘI (coresp. „Scînteii“). — Recent 

terminat recepția unui număr de 
)2 apartamente construite în Piața 
mirii de către muncitorii, inginerii 

tehnicienii Trustului regional de 
mstrucțli-iași. De 
tcluat recepția a 

ante în cvartalul 
seu, pecum și a
ne.
Noile apartamente vor 

curînd i. folosință. în 
respectiv, organizația 
locală aînceput să instaleze mobilie
rul nec6ar.

asemenea, s-a mai 
încă 64 aparta- 

Tudor Vladimi- 
două noi maga-

fi date în 
magazinele 
comercială

iîn anul ce a trecut Reșița — puternic cei.

— s-a îmbogățit cu noi obiective industriale im 
și cu un nou furnal modem de 700 m.c. în fotx 

Sj țială a combinatului metalurgic din Reșița. k
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produ-

• D. Minculescu — Azi vă 
prezentăm: Centrala automată- 
sud (pag. 3-a).

Prsmel® zile 
primele soccese

uă epoci 
a).

al tării 
re care 
e par- 
eescu)

® Alexandra Sidorovici, Silviu 
Brucan — „Madison Avenue“ 
(pag. 3-4).

• Răsfoind presa străină : 
„Complotul tăcerii" (pag. 4-a).

• „Sintern ferm convinși de 
triumful deplin și definitiv al co
munismului“ — Răspunsurile 
lui N. S. Hrușciov la întrebările 
lui H. Tierring (pag. 4-a).

0 Rafinăria de la Gauhati — 
rod al colaborării romîno-indiene 
(pag. 4-a).

PITEȘTI (coresp. 
ocazia dezbaterii 
colectivele întreprinderilor din regiu
nea Argeș au hotărît să asigure în
deplinirea 
producție 
noului an. 
zile arată 
respectată 
five de aici, lată cîteva fapte :
La fabrica de fananți „Argeșul", 

bilanjul primei zile a anului 1962 
arată că toate secțiile și-au îndepli
nit sarcinile de plan. T 
onoare s-a împrospătat 
fruntași : Constantin 
Ion Bralu, operatori, 
locator, Tudor Florea, 
difuzoare.

La uzina de sodă
nile și instalafiile au funcționat neîn
trerupt atîl în noaptea de revelion, 
cît și în prima și a doua zi ale noului 

I an. In ziua de 1 ianuarie sarcinile de 
‘ produefie la sodă calcinată și sodă 

. caustică au fost nu numai îndeplinite, 
; dar și depășite. La fel și în ziua a 
i’ doua.

Schela de extracție Vedea. Din 
I prima zi a noului an sondele au pom- 
; pat mai mult |i|ei decît prevedea 
' planul. Sondorii de aici au ■ fost la 

datorie. Totuși aceste rezultate n-au 
fost obținute fără.,, emoții. In noaptea 
de Anul Nou, parcagiul Marin Preda 
a dat de veste sondorilor de linie 
Gheorghe Maxim, Constantin Stănescu 
și Nicolae Nicula că în parcul său 
de sonde se înregistrează o scădere 
a produefiei de țiței. Cei trei au por
nit în control. O sondă — nr. 470 — 
care încetase să mai producă, a fost 
depistată rapid. A trecut să-și facă 

j datoria brigada de intervenție con
dusă de Eugen Măcărescu. La o oră 
tîrzie din noapte, cei din brigada de 
intervenfie —■ sondorii Gheorghe 

1 Stan, Gheorghe Florescu, Ion Pro- 
J dan au realizat o intervenfie rapidă, 
t în urma căreia sonda 470 și-a reluat 
[ mersul.

„Scînleii“). — Cu 
cifrelor de plan,

exemplară a sarcinilor de 
încă din primele zile- ale 
Și, realizările acestor prime 
că această hotărîre va fi 
întocmai de multe colec-

Panoul 
t cu 

Ghițulescu 
Marin Soare, 
descărcător la

de 
noi

Govora mași-

?>0C

fe ra cuprinde planul de producție 

ă/ gospodăriei noastre
noastră
1961 cu

200 tone oțel peste
TIMIȘOARA (coresp. 

„Soînteii"). In timp ce 
în frumoasa Casă de 
cultură din Reșița sute 
do familii de siderur- 
giști și metalurgiști își 
sărbătoreau revelionul, 
pe platforma cuptoare
lor Martin se plă
mădeau primele șarje

de oțel din noul an. La 
ora 2,30 echipa de oțe- 
lari condusă de prim 
topitorul Constantin 
Moraru de la cuptorul 
nr. 5 a elaborat prima 
șarjă, în timp ce la ce
lelalte cuptoare se dă
dea bătălia ca din pri
mele ore ale noului an

să se obț 
deosebite.

Eforturile 
zile de muni 
an ale oțele 
țeni au fost 
de rodnice. 1 . 
zile ei au 
mai bine de 2 
de oțel peste 
planificată.
...

în portul Constanța In reqiunea Bacău
( coresp. „Scîn- 

Portul Constanța... în 
ianuarie 1962 s-au efec- 
operații de încărcare- 
pe un număr de 21 de 
de 18 cît erau planifi

CONSTANȚA 
teii"). — 
ziua de 1 
tuat aici 
descărcare 
vase, față
cale. In această zi au fost încărcate 
și descărcate 19.948 tone mărfuri, 
în vapoare și în vagoane. Folosind 
din plin utilajele de transport, 
echipa condusă de Nichifor Gheor
ghe a transportat 2.700 tone pro
duse. în această zi s-au evidențiat 
în muncă autostivuitorii Stere Za- 
haria, Ungureanu Ion și alții.

O nouă linie 
de 15 kiiovolți a fost 

pusă sub tensiune
BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Zi

lele acestea, muncitorii și tehnicie
nii întreprinderii regionale de elec
tricitate Bacău au dat în funcțiune 
linia de 15 kilovolți Galbeni-Secu- 
eni, Roman. Noua linie va alimenta 
cu curent electric unitățile gospo
dăriei agricole de stat Secueni, pre
cum și un număr de 15 sate.

Gospodăria 
încheiat anul 
succese în sporirea producției agri
cole, în consolidarea și mărirea pro
prietății obștești și creșterea veni
turilor colectiviștilor. Iată cîteva 
date. Am obținut în medie la hectar 
cite 2.023 kg. grîu pe o suprafață 
le 1.130 ha., 4.050 kg. porumb pe 

suprafață de 746 ha. Recolte bune 
n obținut și la culturile tehnice, 

cursul anului trecut s-a mărit 
țitor șeptelul, producția de 

pe vacă furajată a fost de 
2.700 litri la un efectiv de 332 
am îngrășat 900 porci.

■’d producții sporite, gos- 
astră a putut valorifica 

‘i de cereale, carne, 
statului 1.398 tone 

tone la suta 
carne, adică

■ : 'k hectare,

colectivă a 
însemnate

îi; ■
nti. 
aria .

_*,ai mult x
„ teren cu 4,5 tone

120 hl.
a se
. ăți

Din experiența G. A. C
Bîled-regiunea Banat

Acordînd o înaltă prețuire muncii 
și succeselor obținute de colecti
viști, cu prilejul consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști, Consi-

liul de Stat a decorat gospodăria 
noastră cu „Ordinul Muncii“ clasa 
I. Cu prilejul înmînării decorației, 
colectiviștii și-au manifestat dra
gostea și recunoștința față de 
partid și s-au angajat să muncească 
pentru a obține noi succese în spo
rirea producției agricole, în întă
rirea gospodăriei colective.

Ne propunem să sporim recoîta la hectar

are planul

(Continuare în pag. Il-a)

Sute de oameni ai muncii din Capital« au petrecut zilele Anului 
Nou în vilele și cabanele de pe Valea Prahovei. După o plăcută și 
meritată odihnă, ei se reîntorc acum, cu forțe proaspete. Ia locu
rile lor de muncă. (Instantaneu de pe peronul Gării de Nord din 
Capitală). (Foto : R. Costin)

Expoziție bucureșteană 
de artă plastică

în curînd se va deschide în sala 
Dalles din București o expoziție de 
artă plastică. Vor fi prezentate lu
crări de pictură, sculptură și gra
fică ale artiștilor plastici din Capi
tală. Această manifestare culturală 
face parte din seria de expoziții 
regionale de artă plastică, deschise 
în mai multe orașe din țară.

ci 

he
1,6 tone carne și 6,4 tone lapi 
față de 1955, de peste două ori n. 
multe cereale, de aproape 5 ori mai 
multă carne și de 10 ori mai mult 
lapte.

Toate acestea au făcut să crească 
veniturile bănești ale gospodăriei, 
avuția ei obștească și veniturile 
colectiviștilor. în anul 1961, gospo
dăria noastră a realizat un venit 
bănesc de 8.920.000 lei, iar fondul 
de 
în 
că 
lei

Din propria noastră experiență la hectar? Pînă acum s-a executat 
■r.c-a-ffl convins că în dezvoltarea 
gospodăriei colective, în desfășu
rarea activității ei de zi cu zi, o în
semnătate deosebită 
de producție.

în ultimele săptămîni, paralel 
cu pregătirea dării de seamă de 
sfîrșit de an, consiliul de conducere, 
inginerii, brigadierii și alți colecti
viști au participat la lucrările pre
gătitoare pentru întocmirea planu- 

de producție pe anul 1962. Deși 
'm definitivat încă proiectul de 

? urmează să fie prezentat 
generale, putem spune 

.1) care sînt cele mai im- 
prevederi ale lui.

ud seama de indicațiile parti
dului, de experiența cîștigată în 
cultura cerealelor, noi prevedem în 
planul de producție, pe de o parte, 
creșterea suprafeței cultivate cu 
porumb de la 746 ha. cit a fost anul 
trecut, la 1.000 ha. în acest an, iar 
pe de altă parte o seamă de măsuri 
pentru realizarea unei producții de

-arătură adîncă , sub care s-a 
îngropat gunoi de grajd pe ju- 
mătate din suprafață iar pe restul I 
vom da îngrășăminte chimice. în 1 
planul lucrărilor ce le va executa 
S.M.T.-ul am prevăzut amănunțit 
întregul complex de lucrări de pre
gătire a patului germinativ, de se
mănat și întreținere a culturii — în 
total 9 lucrări diferite executate de 
S.M.T. și patru prașile manuale. De 
asemenea, am planificat să i 
sămînța H.D. 409 căci, anul 
pe suprafețele cultivate cu 
"hibrid producția s-a ridicat 1 
kg. porumb boabe la ha. în 
ce pe suprafețele cultivate i 
rumb local s-au obținut 
3.000—3.500 kg. Ja hectar. Sp;, 
recoltă ce va fi obținut la d 
porumbului — circa 2.000 tone 
va da posibilitatea să valori

Economii de

Din' primele ore 
ieri, multe unități 
reluat activitatea, 
magazinele alimentare, centrele de 
desfacere a plinii și cărnii, halele. 
Pretutindeni consumatorii au găsit 
rafturile bogat aprovizionate, cu 
produsele de care au nevoie.

In plin centrul 
Capitalei,- maga
zinul universal 
„Victoria“ a atras 
și el numeroși vi
zitatori. Lifturile 
au transportat la 
toate etajele ma
relui magazin mii 
de cumpărători, 
■încă din .primele 
ore de la deschi
derea magazinu
lui -s-a vîndut o 
imare cantitate de 
produse. Mărfuri 
sînt din belșug. 
Unele stau încă 
■în stive, așa cum 
au fost aduse. în 
primul moment de 
răgaz vor fi și ele 
așezate în rafturi.

bază a ajuns la 10 milioane lei.
felul acesta, valoarea zilei mun- 5.000 kg. porumb boabe la hectar, 
s-a ridicat la 30 lei, din care 16 pe întreaga suprafață cultivată, 
în numerar. Cum vom obține 5.000 kg. porumb

SABIN BEC, președ 
D. GEAMBAZU, ing. agro 
GH. GRECU, ing. zootehn
G.A.C.-Biled, regiunea Bi

(Continuare în pag. II-a)

BRAȘOV (coresp. „Scînteii). — în 
prima zi a acestui an o parte din me
canicii și fochișfii de la depoul C.F.R. 
Brașov nu se aflau acasă, ci pe loco
motive. 48 perechi de trenuri de călă
tori și alte zeci de trenuri încărcate 
cu mărfuri au fost remorcate de ei și 
transportate în această primă zi în 
bune condiții ia destinație.

Concomitent cu preocuparea pentru

exactitatea sosirii trenurilor, în prima zi 
a anului 1962 ceferiștii brașoveni au 
acordat o grijă deosebită folosirii din 
plin a locomotivelor sub presiune. în 
zilele de 1 și 2 ianuarie ei au remorcat 
peste program, în bune condiții, 4 tre
nuri de călători și mărfuri. Pe această 
bază au economisit o însemnată can
titate de combustibil.

In fotografie :
La raionv' > 

vînzare a m 
lor aragaz 
magazinul „ 
ria“. Cumpă 
cercetează 
teres mărfur 
puse.

Marți, 2 ianuarie. în această zi însorită Orășelele copiilor
( Capitală au cunoscut o afluență deosebită. Iată în fotografia de jos 
( un aspect de la Orășelul copiilor din Piața Palatului.

prLni 
dini' Cap 
ale dimineții de 
comerciale și-au 
în primul rînd

O mare afluență de cumpără
tori au cunoscut și celelalte maga
zine ale Capitalei. S-au vîndut im
portante cantități de produse ali
mentare, tricotaje, confecții precum 
și televizoare, aparate de radio 
mașini aragaz și alte mărfuri.
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CONSTANTIN MORARU

o»<>

ALECU IVAN GHILIA:

ca :

Cîștiguri în numerar

(Urmare din pag. I-a)

mazărea fu-

1.834 TOTAL : 1.920.000

CÎȘTIGURILISTA DE

In afara

care e foarte

adevăr 
faptul 
meto- 

gospo-

>
J.

ne spune tovarășul 
I îi aparține albu-

tricotaje 
tricoturi

a co- 
clasi- 
acest 

Zmeu, 
care

din 
ce- 
au

la mineri vîrsfnici. 
fost făcute de că- 
Dumifrescu.

loc — fotografiile

fer
ele, 
ve-

Amintirile acestea-s 
> s-au vindecat, lată 

pare să fie făcută

din viața nouă

cultural, iar doi frați Ciu- 
Andrei și Mihai — au o 
cît se poate de semnifica- 

stcrția de radioficare

execută aceste 
chiar

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 
ianuarie : Vreme schimbătoare oi cer nor<

în rîndurile

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor de 
200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei și 25 
lei primesc </2, '/< respectiv l/g din cîștigu
rile de mai sus.

la obligațiunile C.E.C. ieșite la sorți 
LA TRAGEREA SUPLIMENTARA 

DIN 31 DECEMBRIE 1961

„Metaloglo- 
același : 

articole de bună

Vlaicu (15; 17; 19; 21). CAZ

LISTA DE CÎȘTIGURI
Ia obligațiunile C.E.C. ieșite la sorți 

LA TRAGEREA DE BAZA 
DIN 31 DECEMBRIE 1961

6
Vor cădea precipitații locale sul formă d< 
ploaie și lapoviță. In munți și în nordul 
țării ninsoare. Vînt slab pînă Ia 'Otrivit din 
sectorul nordic. Temperatura în ședere ușoa
ră. Minimele vor fi cuprinse întrț plus 2 la 
minus 8 grade, iar maximele întrj plus 5 la 
minus 5 grade.

14,30;
14,30;.
14,15;
14,30;
16,30; 

cinemascop: 
19; 21), , Elena

(9,45; 12; 14,30; 
înfrățirea între popoare

POVESTE ’ DESPRE Ö

IN EDITURA. POLITIC?

Vom spori cantitatea de produse contractate cu statul

19; 21,15),

18,45; 21).

>

Marca fabricii

Totuși, eu sus
țin : cei de la 
„Flacăra Roșie" 
le-au luat-o îna
inte. Pantofilor 
produși aici a- 
proape că nu le 
găsești cusur.

— Bine... 
nu uita 
despre 
mintea 
la Cluj 
spune 
lucru, 
clujeni
Veche tradiție.

Acest scurt 
dialog l-am au
zit recent, 
magazin <

dar 
că și 

încălță- 
fabricată 
se poate 

același 
Cizmarii 
au o

, între 
de în-doi tineri, într-un 

călțăminte din Capitală.
Cumpărătorul de astăzi a devenit 

foarte exigent ou mărfurile 
de industria noastră ușoară. El do
rește ca haina pe care o îmbracă, 
pantoful pe care-l poartă să fie re
zistente, de calitate și cu un aspect 
cît mai plăcut.

Acestea sînt părerile cumpără
torilor despre calitatea unor pro
duse. Reportajul de față își pro
pune însă să facă cunoscute păreri
le unor producători — colective de 
fabrici — despre propriile lor pro
duse.

TH" a început ne-am oprit chiar 
■“Ala întreprinderea bucureșteană 

„Flacăra Roșie“. Alegerea nu a 
fost întîmplătoare. Cu numai doi 
ani în urmă, unele sorturi de încăl
țăminte purtînd marca acestei fabrici 
lăsau uneori de dorit. Care e situa
ția acum ?

în atelierul de creație — locul 
unde se plăsmuiește „linia“ noilor 
modele de încălțăminte — l-am în- 
tîlnit pe tov. Constantin Pîrvulețu, 
inginerul-șef al întreprinderii. Ur
mărea îmbinarea mai multor șuvițe 
de piele, din care, peste puțin timp, 
avea să rezulte încă un model nou 
de pantof. (îl veți întîlni în maga
zine chiar în cursul acestei luni).

— Am observat că purtați pantofi 
„Flacăra Roșie“. Ni-i recomandați ?

— Din toată inima ! Produ
cem un mare număr de sortimente 
frumoase și ieftine. Ca să ajungem 
aici, n-a fost ușor. întregul colectiv 
a contribuit ca marca fabricii noas
tre să-și cucerească un binemeri
tat prestigiu. Aș putea să vă enu-

livrate

măr cîțiva factori care au contribuit 
la aceasta: ridicarea calificării crea
torilor de modele prin participarea 
acestora la cursuri speciale organi
zat? de minister; efectuarea unui mai 
eficace control al calității, pe faze 
de fabricație ; lucrări de finisare 
executate cu multă grijă etc. Ne-au 
preocupat fabricarea unei game 
variate de sortimente și folosirea 
cît mai eficientă a materiilor prime 
de care dispunem.

— Pentru 1962, intervine în discu
ție modelierul Marian Obretin, ce
rințele sînt mai mari. Le vom satis
face. în plus, vom mai face alte 
modele din hunting, în combinație 
cu fețe din piele corectată sau con
tractată. Vor fi pantoii ușori și re- 
zistenți. în 1962, numărul mode
lelor noi de pantofi bărbătești și 
de copii va fi de peste 100. Măsu
rile tehnico-organizatorice preconi
zate pentru noul an — mecani
zarea unor lucrări de finisaj, vop
sirea și apretarea prin șprițuire, pre
lungirea benzilor de la finisaj 
călțăminte etc. — ne vor ajuta 
executăm produse de calitate 
mai bună.

£n magazinul bncureștean 
„Confecția“ de pe Calea Vic
toriei e zilnic o mare afluență de 
cumpărători. Aici sînt desfăcute 

produsele Fabricii de tricotaje și 
confecții din București. Cantitatea 
mare de produse vîndute prin ma
gazin dovedește că marca acestei 
fabrici este larg cunoscută, avînd 
un mare prestigiu 
cumpărătorilor.

Părerea celor care 
produse am aflat-o 
lor de muncă...

Sectorul 8 al Fabricii de 
și confecții. Aici se produc 

bumbac și supraelastice 
primă pentru linjerie de 
plisate, jachete, veste, 
pentru copii etc. Urmă-

în
să
Și

din fire de 
— materia 
corp, fuste 
costumașe 
rind cu multă atenție mersul mași
nilor, tricoterele veghează ca nici 
un defect să nu treacă neobservat.

— Datorită mașinilor modeme cu 
care a fost dotată întreprinderea 
noastră — ne spune maistrul Ilie 
Clintoc, un „veteran" al industriei 
de tricotaje, reușim să obținem 
articole tricotate în contexturi va
riate și într-o largă gamă de cu
lori. Astfel, acum putem asigura o 
producție de tricoturi din care se pot 
confecționa zilnic circa 40.000 bu
căți de diferite articole din bumbac

'ere din Vulcanul de azi. In medalion : așa arăta o „locuință" în vechea așezare minîoră.

(Urmare din pag. I-a)

neficii peste plan, i aceasta fiin.3 tr 
fțui’să principală de a spori resur
sele financiare ale statului. înde
plinirea întocmai a sarcinilor pe 
care planul de stat pe 1962 le pre
vede în legătură cu reducerea pre
țului de cost cere să fie continuată 
în ritm susținut lupta pentru mic
șorarea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, dimi
nuarea procentului de rebuturi, eli - 
minarea oricăror cheltuieli inutile, 
negospodărești.

Răspunzînd chemării partidului, 
oamenii muncii din fabricile și uzi
nele tării au desfășurat, în anul 
ce s-â încheiat, o acțiune susți- 
nută pentru ridicarea sistematică 
” calității produselor. Această ac

me trebuie continuată, dezvol
tată .în 1962. Lupta pentru înalta 
calitate, a produselor este o sar
cină est "1’’ală a .’.^trêgii- noastre 
economicJ / ca trebuie să se afle 
mereu pe^primul plan în preocu
pările și activitatea fiecărui co
lectiv.

Viata a confirmat marea efica
citate a întrecerii socialiste în 
lupt?, pentru transpunerea în 
viața a sarcinilor de plan. In anul 

’1962, prin grija organizațiilor sin
dicale, întrecerea socialistă să cu
noască un si mai mare avint, să-și

sporească continuu eficiența, de
venind o și mai largă tribună, de 
stimulare și răspîndire a inițiati
velor și metodelor valoroase, de 
într-ajutorare tovărășească în 
muncă.

Anul 1962, care va încheia prima 
jumătate a planului de 6 ani,, are 
o însemnătate deosebită pentru 
îndeplinirea în bune condiții a 
Directivelor celui de-al III-lea Con
gres al partidului. Muncind cu 
elan și abnegație, sub conducerea 
partidului, des'fășurînd o rodnică 
activitate în toate domeniile, să 
facem ca noul an de muncă să în
semne un an de noi și mărețe în
făptuiri în lupta pentru înflorirea 
economică și culturală a țării, pen
tru desăvîrșirea construcției socia
lismului în’patria noastră.

și fire supraelastice. Pentru a asigura 
calitatea corespunzătoare a tricoturi
lor produse, muncitorii din sectorul 
nostru acordă o mare atenție func
ționării mașinilor.

— Cît privește ciorapii — a- 
daugă muncitoarea Constanța Ene, 
se poate spune că și aceștia 
se bucură de aprecieri. Sînt buni 
ciorapii fabricați de noi, dar pot fi 
mai buni. Mă refer la cei din fire 
supraelastice. Ne preocupă găsirea 
unei soluții pentru evitarea deșirării 
acestora la călcîi și vîrf.

Scurte convorbiri cu Maria Stoi
ca, Viorica Drăghici și aille mun
citoare, precum și cu inginerul șef 
al întreprinderii ne-au dezvăluit cî
teva din „surprizele" pregătite de 
colectivul acestei uzine a tricotaje
lor și confecțiilor în anul 1962. Să 
anticipăm cîteva : apariția în ma
gazine a tricoturilor samforizate și a 
tricoturilor scămoșate ; fabricarea 
unui sortiment bogat de îmbrăcă
minte din fire sintetice supra
elastice ; producerea unor noi mo
dele de ciorapi și din fire de bum
bac mercerizat. Ne oprim deocam
dată aici.

TT n legătură cu calitatea produ- 
selor am vrut să aflăm și pă

rerea tovarășilor din conducerea 
întreprinderii „Metaloglobus". La 
această fabrică se realizează un 
mare număr de articole de uz cas
nic și industrial, de la mașina de 
gătit cu petrol pînă la ferodourile 
utilizate la autocamioane și trac
toare. La întrebările noastre tova
rășii din conducerea 
bus"-ului au răspuns cu 
„Producem numai 
calitate !"

Oare chiar așa 
produse de bună 
tru a 
supra 
tind marca 
abătut de pe firul 
și am recurs la părerea... 
părătorilor. ( Am poposit într-un 
magazin de încălțăminte. Numeroa
se cumpărătoare probau noile mo
dele — potrivite pentru anotimpul 
rece — șoșoni, ghete, cizmulițe etc. 
Multe din aceste modele plac, com
binațiile de culori sînt reușite, dar... 
ce păcat : la unele nu se închid 
fermoarele.

O altă pereche de ghete adusă 
din raft prezintă același defect. De 
aici bătaia de cap a vînzătorului 
și nemulțumirea cumpărătorilor. 
Probabil că cei din conducerea în
treprinderii producătoare consideră 
calitatea fermoarelor ca o chestiu
ne neînsemnată.

La această întreprindere, pla
nul M.T.O. pentru anul 1962 cu
prinde o serie de măsuri 
îmbunătățirea suportului textil pen
tru fermoare, fabricarea dinților 

„dințr-un . material mult mai rezistent 
la frecare, producerea unor, 
moare fine pentru tricotaje 
Toate acestea sînt măsuri bine 
nite. înfăptuirea lor va peimite co
lectivului de aici să obțină produse 
de calitate. Numai că rezultatele 
concrete ale muncii desfășurate în 
această direcție-ar fi trebuit anali
zate și pînă acum de către tovară
șii de la/„Metaloglobus" cu mai 
multă ' exigență. în lupta pen
tru , îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor — totdeauna este aici 
loc pentru mai bine — automulțu- 
mirea este un rău sfetnic.

să fie ? Numai 
calitate ?! Pen

ne edifica pe deplin a- 
calității fermoarelor pur- 

„Metaloglobus" ne-am 
pe firul interviurilor 

cum-

Are scoarțele îmbrăcate în
pînză. E aproape Constantin
Dumitrescu îi ridică coperta. Pe 
prima filă a albumului sînf scrise, 
îngrijit și caligrafi.c trei cuvinte : 
„Vulcan — oraș r-e;născuf".

întoarcem o filă. 'O stradă dreaptă. 
Pustie. De o parte ș,j de alfa, ca prin- 
fr-o ceață se văd cîteva clădiri pi
tice. Multe din e»|e au obloanele 
trase. Plouă. Dinfr-C) ștreașină ciuruită 
se preling firicele d-e apă. O femeie îm
brobodită, cu o btoccea în mînă, des
culță, pășește grăbită pQ trotuar. Ur
cați pe treptele vjnei case — punîn- 
du-se la adăpost — doi oameni zgri
buliți de frig sfatj înghesuiți unul în- 
.fr-alful. Brațele l;e cad inerte de-a 
lungul trupului. Alături, un altul, și-a 
vîrîf mîinile pîiiă-n coate în buzuna
rele panfalonil-pr. Cine-s acești oa
meni ? Toți FrUrtau același nume : 
făceau parte din familia șomerilor. 
Dar orașul pe, care-l înfățișează a- 
ceastă ilustrată; îngălbenită de vreme, 
cu marginile Roase ? El este Vulcanul 
de altădată ; centru minier pe care 
burghezia îl poreclise în batjocură 
„oraș al pensionarilor“. Aici le-au 
fost distribuite șomerilor — ca să nu 
moară de foame — certificate de 
cerșetor.

Așa arȘfg actul de condamnare la 
moarte a' orașului Vulcan.

Pe spatele vechii fotografii citim : 
„Vulcan. Anul 1934“. Astăzi aici este 
strada „Republicii“.

Mai întoarcem o filă din album și 
apoi îgcă una. Amintiri întunecate. 
Ne frec prin fața ochilor pozele în
vechite. ale unor case cu firme. Pe 
spafelfe lor pot fi citite numele pro-

priefarilor. Nume de foști cîrciumari. 
(Vulcanul avea în anul 1931, 91 de 
cîrciumi. Și nici o bibliotecă). Sub 
nume, au fost notate alte explicații : 
„Acum blocul D cu 76 apartamente“.

Nu zăbovim. . 
dureroase. Rănile 
o fotografie care 
recent.

— E veche — i 
Dumitrescu, căruia 
mul. El are păreri competente. E doar 
tehnician constructor, de mulți ani 
pe șantierele Vulcanului. Am făcut-o 
în 1959. Este fosta stradă a Romani
lor. Strada aceasta ca și strada Ghe
țarilor a dispărut acum. Aceste străzi 
aveau la un loc 8 case mici, afumate. 
Deabia se mai țineau.

în față avem o alfa fotografie.
— lată cartierul cel mai fînăr 

oraș. A crescut în 1961, pe locul 
lor opt case dispărute. Blocurile 
balconașe, ferestre mari, luminoase, 
în ele locuiesc 154 familii de mineri.

Răsfoim mai departe albumul. Ima
gini ale Vulcanului de azi. în fiecare 
filă — o construcție nouă, un maga
zin modern, spațios. Vitrinele — 
pregătite parcă pentru o expoziție — 
sînf încărcate cu mărfuri. Se văd 
constructori surprinși de acest fofo- 
amator pasionat lucrînd pe schele, 
pe planșeele blocurilor. Se zăresc 
macaralele-turn cu brațele lor întinse.

Comunistul Dumitrescu ne poate da 
lămuriri mai largi decît cele pe care 
te aflăm din album. El cunoaște de-a 
fir a păr fot ce s-a făcut aici.

— Pînă acum, minerii au primit 
numai în centrul orașului peste 1000 
de apartamente. în 1962 vor fi „afa-

café“ alfe 500. Greșește cel care 
crede că numai centrul Vulcanului a 
crescut din temelii. Morișoara și 
Dealul Babii sînf cartiere noi pe harfa 
orașului. Ne oprim privirea pe o altă 
fotografie. Pe creasta unui munte 
cîțiva muncitori și-au făcut o poză.

— Nu-s în excursie — ne lămu
rește autorul fotografiei. Ei au mun
cit la conducta de apă. Cale de opt 
kilometri, apa de izvor limpede și 
rece e condusă pînă la Vulcan.

Albumul este gros. Are zeci și 
sute de fotografii. Mulfe sînf vechi, 
îngălbenite de vreme ; ele au fost 
colecționate de 
Altele, noi — au 
tre fofoamaforul

Luate la un
vechi și noi reprezintă două epoci 
care se confruntă în acest album.

GH. PETRESCU 
S. UTAN

FI DEL CASTRO — Cuvine 
tari alese.

INFORMAȚI
® Pe Călea Republicii din 

s-a deschis un nou magazin al’
Magazinul face șarte din ce 

40 unități comerchle moder’ 
specializate anul trecut ? 
Oradea.

® Rezultatele tragerii sp 
Central din 31 XII È61. Pr 
nulte : 70 41 76 78 67 59 3 3

Premiile speciale: Premi 
67 59 70; Premiul Special 1>. 
Premiul Special C 7« 34 41. 
bani0"1’1 sapliment^e iu , Voiecù 

Fazanii 124 I%a2i-^aza 11 66 49 62 
65 iVln- w 4 25- -8 40; Faza IV 12 » 
VI 3 49% V 45 3 61 60 47 ; Fazv

Fond ci - ■ Faza VIÎ 1 25 65 35 57 
* premii 3.840.581.

de modele al la- ] 
Arad. Desenatoa- j 
Vereș, lucrînd laj

In atelierul 
bric» „Teba" 
rea EUsabeta 
realizarea unor noi modele pen-j 
tru anul 1962. 1

mai multe cereale și să dezvoltăm 
creșterea animalelor. Și la cultura 
griului și la celelalte cereale s-au 
prevăzut (și aplicat în parte) mă-

suri de sporire a producției la hec
tar.

Trebuie să arătăm că și la 
aceste culturi se prevăd metode 
agrotehnice avansate pentru spori
rea recoltei la hectar.

Preveckri pentru creșterea numărului de animale 
și a producției lor

Colectiviștii noștri acordă o 
atenție dezvoltării sectorului 
tehnic, pentru că el asigură

mare 
zoo- 

veni- 
turi bănești mari gospodăriei în 
tot cursul anului, contribuind tot
odată prin îngrășămintele natu
rale ce le furnizează la sporirea re
coltelor. Prevedem ca în acest an 
să ajungem la 900 taurine, din care 
400 vaci (adică 28 taurine din care 
12,3 vaci la suta de hectare) cu o 
producție de 3.000 litri lapte de fie
care vacă furajată ; să îngrășăm 
2.000 de porci — de două ori și ceva 
mai mult decît anul trecut, să mă
rim numărul scroafelor fătătoare la 
300, să creștem 450 batali și 12.000 
de păsări. Efectivele de animale 
prevăzute pot fi realizate fără prea 
mari greutăți, aproape în între
gime din prăsila proprie. Construc
ții avem și sîntem pregătiți să ri
dicăm încă două grajduri și dife
rite alte construcții. Avem de re
zolvat însă probleme importante în 
legătură cu sporirea productivită
ții animalelor, reducerea volumului 
de muncă la ferme, a costului pro
duselor. în acest scop am luat o 
serie de măsuri pentru întărirea 
disciplinei în muncă, răspîndirea și 
aplicarea experienței fruntașilor. 
Vom trimite circa 200 de vițele spre 
a fi ținute pe timpul verii pe pă
șunile de la munte, vom pășuna 
porcii tineri, și vom extinde me
toda ținerii tineretului taurin în 
stabulație liberă, 
avantajoasă. Mari schimbări se vor 
produce la ferme în urma introdu
cerii electricității : se va mecaniza

aprovizionarea animalelor cu apă și 
furaje, mulsul vacilor, tunsul oilor 
etc. Fonduri bănești avem, dar se 
simte nevoia unui sprijin mai 
eficace din partea organelor regio
nale pentru executarea lucrărilor 
care cer muncitori calificați.

Avînd de hrănit efective mai 
mari de animale și trebuind să

Tragerea Ia corii 
a libretelor C.E.C. 

cu cîștiguri
tragerea la sorți trimestrială a 

de economii C.E.C. cu 
decembrie 1961, au 

ale căror 
terminații 
cu 200 la 
013 cu 50 
305, 
cu 25

La
libretelor 
cîștiguri din 31 
ieșit cîștigătoare libretele 
numere au următoarele

589 cu 250 la sută ; 673 
sută ; 212 cu 100 la sută ; 
la sută ; și 129, 176, 227,
446, 497, 670, 753, 807, 949 
sută.

Sumele cuvenite drept cîștig 
calculează față de soldul mediu 
mestrial al libretelor ieșite cîștigă
toare.

le asigurăm rații cît mai echi
librate, am prevăzut o serie de 
măsuri atît pentru sporirea pro
ducției de furaje cît și pentru 
îmbunătățirea calității lor. Astfel 
introducem în cultură 
rajeră pe o suprafață de 100 hec
tare, ținînd seama că atît boabele 
cît și vrejii de mazăre conțin sub
stanțe hrănitoare valoroase necesa
re animalelor. O mare atenție acor
dăm în același scop sporirii pro
ducției de trifoi și lucernă, borcea- 
guri. Pentru asigurarea unor canti
tăți sporite de furaje am prevăzut 
extinderea culturilor intercalate 
(dovleci prin porumb) pe 250 ha., 
a culturii de porumb pentru siloz 
în cultură dublă după borceag de 
toamnă etc. Vom cultiva sfecla fu
rajeră pentru vaci și sfeclă de za
hăr pentru porci, economisind ast
fel însemnate cantități de concen
trate.

1 08452 25

1 20776 45
1 36289 43
1 49909 31
1 21030 36
1 23082 03
1 26673 26
1 44792 33
1 •01966 28
1 03819 26
1 06972 20
1 13199 13
1 15009 46
1 18030 35
1 19460 02
1 25855 28
1 29433 42
1 35469 25
1 54965

Termi
nația 

seriei

12

55 225 02
55 736 20
55 958 33

550 47 28
550 58 30
550 61 11

Valoarea 
cîștiguriloi

parțială totală

75 000 75.000
50 000 50.000
25 000
25 <100 50.000
10.000 
10 000 
10 000 
10 000 40.000

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.00Û 
5.000 
5 000 
5.000 
5.000 55.000

2.000
2.000
2 000 330.000

800
800
800 1.320.000

în bani s-au acordat
în plus cîștiguri in obiecte următoarelor
obligațiuni C.E.C. :

Seria Nr. Seria Nr.
00316 41 45775 35
39955 39 50834 21
52307 04 25370 44
30244 36 05959 19
21385 03 18846 28

Printre volumele de reportaje a- 
părute iii ultimul timp în vitrinele 
librăriilor se numără și cel a>l lui 
Alecu Ivan Ghilia : „Asaltul timpu
lui“; Autorul romanelor „Cuscrii“ și 
„Ieșirea din Apocalips“ este Șj,un 
pasionat al drumeției. Străbătînd 
drumurile țării, autorul înregistrează 
cu sensibilitate, nuanțat, transformă
rile petrecute de la un an la altul 
în viața și configurația satelor și 
orașelor noastre, creionează adesea 
'cu- mtriesirie figuri de muncitori,' ță^ 
răni colectiviști, activiști de partid.

Ciclul „Scrisori din Bărăgan“ e o 
încercare izbutită 
de a trage con
tururile unei mo
nografii a satului 
de astăzi din cîm- 
pia dunăreană. 
Sînt relatate aici 
diferite episoade 
a colectiviștilor din comuna Dra- 
galina. A devenit un 
bine cunoscut pentru ei 
că pămîntul lucrat după 
de agrotehnice moderne, în 
dăria colectivă, rodește mult mai 
bine decît atunci cînd fiecare își 
lucra cu mijloace rudimentare pete
cul lui de pămînt. Viața sătenilor e 
și ea acum alta. Gospodăria colec
tivă le asigură venituri mari. Un 
badea Iordache a citit toate cărți
le mai importante din biblioteca_că- 
minului 
rea — 
discuție 
tivă la 
munel în legătură cu muzica 
că. E firesc deci ca în 
nou context social Gheorghe 
unul dintre puținii „individuali“ 
au mai rămas în sat, să nu mai 
găsească nici un argument pentru 
a justifica față de el însuși rămî- 
nerea „de o parte“.

înțelegerea faptului că merg îm
preună pe același drum îi apropie 
pe oameni și sub raport sufletesc, 
dezvoltă în ei minunate calități mo
rale. Intr-o noapte de toamnă, un
deva în mijlocul cîmpiei, departe 
de orice așezare omenească, unul 
dintre cei doi tineri despre care e 
vorba în reportajul „A fost salvat 
un om" suferă un accident de mași
nă. Tovarășul său face tot ce ome
nește e posibil pentru a-1 salva. In- 
tîmplarea e reconstituită cu mijloa
ce Tealiste, relevîndu-se prietenia

d‘i iră și emoționantă dintre 
jr tineri.

do itr'-un alt reportaj — „Pe druuiv 
unețară" — urmărim, de-a lungi 
vari zile din campania de prim1 

ă, munca unui activist de pc 
caßdin agricultură. Chibzuință 
citaiul în luarea hotărîrilor, ca;; 
târîiea de a intui și de a lua. 
s î operative în cele mai dive 
munBiu<*tii, bogata experiență 
care' înfr^meni^sîn  ̂h^.ătr 
ra activistului de partid dese 
reportajele lui Ghilia.

■illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM afecUiiyIU1 în 1

. . s ... rile relate
8n vitrinele librăriilor entuziasme 

preună
'MlllllllllllllllllljlIllllllllllllllllïllïlTilHllîTlIilllllllillllllilllllllllllllllllW'1 5ăi.

Nu to 
tajele înmănuncheate î 
sînt însă la același 
terar și publicittic. în t 
ele — și mai ries cele 
dustrie — autorU nu re 
pătrundă cu desulă profi 
esența fenomenebr pe cai 
crie. Rămîne totțși merite 
duința scriitorulii de a t 
mediul industrial, cu care s. 
că e deocamdată mai puțin 
liarizat. în alte țîteva repo 
cum ar ii „Et in ircadia Ego 
„Cuvînt înainte“, țornind de 1 
täte celebre, reporerul rămîii 
unele pagini, la nițelul genera 
lor. De asemenea, ișe mai poa 
proșa o anume siperfipiaîijtate 
caracterizarea unorț dintre pers 
najele descrise (bunroară, în cara 
terizarea lui Triță Fmiță, director 
unei mari gospodări agricole c 
stat, autorul se oprește doar ! 
două „pasiuni“ ale acestuia: iotb' 
lui și șoferia. Primul care își ler^i 
șează — la cîțiva ani distanță 
această apreciere de suprafață 
chiar autorul).

Recentul volum de reportaje 
lui Ghilia se înscris, alături de o 
cărți de reportaje apărute în 
timul timp, printrt realizările 
rituoase ale scriitailor noștri în 
glindirea promptă ;i directă a no- 
lui. Cunoașterea nemijlocită a reț 
lităților noastre cintemporane, c 
reporter, contribuie fără îndoială t 
la îmbogățirea experienței de via' 
a scriitorului Al. Ivcn Ghilia.

FL. WRAMESCIT

Gospodăria noastră a planificat și aprobării adunării generale a co
să valorifice prin contractele înche- lectiviștilor.

Dar nu este deajuns să întoc
mești un plan de producție bun ci 
trebuie desfășurată o intensă muncă 
politică și organizatorică pentru 
antrenarea tuturor colectiviștilor la 
înfăptuirea lui. După ce va fi 
aprobat de colectiviști-, noi vom 
defalca planul pe brigăzi și echipe, 
stabilind, în funcție de terenul sau 
animalele ce le au în primire, ce 
producții trebuie să realizeze și cu 
ce cheltuială de muncă, semințe, 
furaje etc., ce metode trebuie să 
folosească pentru realizarea sarci
nilor.

Colectiviștii noștri sînt hotărîți să 
muncească cu înshflețire pentru 
realizarea prevederilor arătate mai 
sus, știind bine că sporind produc
ția agricolă și dezvoltînd proprie
tatea obștească ei fac din gospodă
ria colectivă izvor de belșug și fe
ricire.

iate cu statul, în afară de mari can
tități de cereale, și 135 tone 
floarea-soarelui, 5.000 tone sfe
clă de zahăr, 280 tone carne, 11,5 
tone carne pasăre, 5740 hl. lapte, 
3,2 tone lînă precum și alte pro
duse. Producția de carne la 100 ha. 
crește la circa 9 tone, fiind cu a- 
proape 4 tone mai mare decît în 
1961 iar cea de lapte la 17,7 tone.

Nu am făcut toate calculele pri
vind veniturile bănești ce se vor 
realiza în anul acesta, dar ele vor 
fi desigur mai mari decît anul tre
cut căci sporește simțitor cantita
tea de produse valoroase valorifi
cate de gospodăria noastră.

★

în momentul de față noi defini
tivăm proiectul de plan de produc
ție pentru ca pînă la mijlocul a- 
cestei luni să-1 supunem dezbaterii

bJ) ’n
U

a Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

Seria Nr. Parțială Totală

1 31495 02 100.000 100.000
1 27734 30 50.000 50.000
1 04447 20 25.000
1 26345 33 25.000 50.000
1 00832 49 10.000
1 05848 03 10.000
1 08606 29 10.000
1 18203 47 10.000
1 22405 23 10.000
1 45603 33 10.000 60.000

Ternii-
nația
seriei

55 103 20 5.000 275.000
55 092 14 2.000

. 55 169 10 2.000
55 247 23 2.000
55 455 44 2.000
55 800 04 2.000 550.000

550 08 44 800
550 73 15 800 880.000

1.440 TOTAL : 1.965.000
Talon nr. 8 (1962) întreg

PORTO-FRANCO : Patria (10; 12,15; 
16,45; 19; 21), București (10; 12,15; 
16,45; 19; 21,15), Gh. Doja (10; 12; 
16,30; 18,45; 21), 23 August (10; 12,15; 
16,45; 19; 21,15), Libertății (10; 12; 14; 
18,30; 20,30). AGENTUL X 25 
Republica (10; 12; 15; 17;
Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21). ÎNTILNIRE 
PE CABLU : I. C. Frimu .............................
16,45; .....................
(15,30; 18; 20,30), Alex. Sabia (9,45; 12; 14,15; 
16,30; --------- -------------- ------------ ~
FATĂ : Magheru (10,10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Donca Simo (16; 18; 20), N. Bălcescu (15; 
17; 19; 21). CAIDUL, rulează la cinemato
grafele : V. Atecsandri (10; 12; 15; 17; 19; 
21), V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19- 21), Mio
rița (10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Volga 
(9,30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). SO
SEȘTE CIRCUL, rulează la cinematografele; 
8 Martie (15; 17; 19; 21), Flacăra (15; 17; 
19; 21). CAVALERII TEUTONI (cinema
scop) — ambele serii : rulează la cinema
tograful Lumina (10; 13,15; 16,30; 20). FLĂ
CĂRI IN TAIGA : Maxim Gorki (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Popular (15; 
17; 19; 21). ALEXANDR NEVSKI : Central 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). ULTIMUL 
MEU TANGO : Victoria (9- 11,30; 16,30; 19; 
21,30). RAPSODIA UCRAINEANA : Tinere
tului (16; 18,15; 20,30). VIKINGII : Grivița 
(14,20; 16,30; 18,40; 20,50). CIRCUL FARA 
CUPOLĂ : rulează la cinematograful Timpuri 
Noi (9,45; 11,25; 12,55; 14,30; 16,05; 17,40; 
19,15; 21). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : rulează în continuare de la orele 
13 la cinematograful 13 Septembrie. REVISTA 
VISURILOR : 13 Septembrie (15; 17; 19; 21). 
CAZACII i Cultural (16; 18,15; 20,30), Q.

Coșbuc (16; 18; 20). ZECE PIȘI SPRE RĂ
SĂRIT : Unirea (15; 17; 19; 21. Olga Bane 
(15; 17; 19; 20,45). RAIDUL ’/ARGAT : r_ 
lează la cinematograful T. Vlidimirescu (15 
17; 19; 21). CASTELUL UN BASMF 
Munca (15; 17; 19; 21). SPECTATORI i
OFSAID : Moșilor (15; 17; 19; 21). CE' 
400 DE LOVITURI : 16 Febnarie (11;
17; 19; 21). CARMEN DE LA RONDA : ) 
lează la cinematograful M. Ersinescu (11 
15- 17; 19; 21). VINT DE LIBERTATE : 1 
Pintilie (16; 18; 20). EL IIAKIM : 8 Mai ( 
17; 19; 21). SONATE : rulează la einem: 
grafiile G. Bacovia (11,30; 15; ’ 17; 19; 
Aurel
GLEIWITZ : Drumul Scrii (16. 18; 20). CI 
PRIMĂVARA E FIERBINTE : 30 Decern 
(16; 18,15; 20,30). DEFILEUL : B. D 
vrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. . Orele 16,01 - EMISII 
NEA PENTRU CLUBURILE DIN 1NTR1 
PRINDERI. Din cuprins : Teleumalul săpt 
nunii. Ce dorim să realizăm îr. acest : 
Respectarea sarcinilor de colabiraro, condi 
de bază în îndeplinirea planulii de prodi 
tie. Muzică ușoară.

CUM VA FI VREMEA
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' Pe o străduță itită din area“ durează cîteva frac-
> București se înf o clă- .iuni de secundă.
> dire nouă. De ră pare știți cine transmite to-
, un bloc moderb 6 efa- nul ? Registrul. Tehnicienii
. je, ale cărui fere sînt centralei l-au denumit...

prevăzute cu pele al-„dirijorul". într-adevăr re
nie deo- gistrul îndeplinește func-
IS®> ,ceLe l'unl multiple. De el de- 

pind în mare măsură o- 
perațiunile ce se efectu
ează pentru stabilirea unei 
legături telefonice. Regis
trul, asemeni unui „diri
jor“, supraveghează în 
permanență toate dispozi
tivele care contribuie la 
stabilirea legăturii. Acesta 
primește de la abonat nu
mărul dorit. Tot el îl „în
registrează“ și-l transmite 
selectoarelor. Selectorul e

. .. două, 
plus mezanindeoarece 
camerele sînf falte 
două etaje. I

Convo (rea 
telefcțpă 

Deschizi o ă și 
trunzi în „inf centra 
lei. Așa-i deriită earner 
centralei aulate, mai 
cît o sală drfsorturi. Si 
prafața ei : 500 m.p. 
Automatele —rășinile că
lătoare, regele, sele- 
toarele — l^ază alinia 
în cea mai plectă ordin. 
Sînt înmănuheate în <a 
fel îneît foiează rîndii, 
rînduri de ,pereți“, n 
dreptul lor ici o felea- 
nistă. Totu funcționeră 
automat. (iva spea- 
li?fi — flori, reglri, 
mecanici diuzină —ir- 
măresc circtele electee, 
reglează căătoarele, re
gistrele, sectoarele, în
trețin insfaliile.

Abonafula ridicat re
ceptorul patru a form un 
număr. Ungrup de cirtă- 
foare — carate tonale 
din diferit piese : dieuri, 
„perii“ (laie metalic« — 
caută în imensitatea de 
fire a rețlei pe abnaful 

re a rideat receporul. 
' circliful de la abo- 
d foi stabilit, perii- 

/• se opresc si 
legătura 
grup de 
continuare 
complexité 
rotește pî 
țeanul cai 
neze prin

pă

comandai și el de regis
tru, care îi transmite numă
rul de impulsii corespunză
tor cifrei formate. La rîn- 
dul său, selectorul „selec- 
ționeară“ numărul coman
dat din noianul de nume
re ale centralei și trimite 
legătura electrică altor se
lectoare, pînă cînd abona
tul chemat este găsit de 
seledorul final. Soneria 
telefonului căutat face a- 
pelul ți... urmează convor
birea. „Căutarea", „înre
gistrarea“ și „selectarea“ 
se palrec în mai puțin de 
15 secunde.

Repartitorul
Miile de fire aeriene 

subterane care pornesc
Și 

de

la telefoanele abonafilor 
se înfîlnesc în camera re
partitorului — aparatul 
care face legătura electri
că (prin cabluri și fire) în
tre centrala automată și 
abonați. Ele se înmănun- 
chiază pe niște reglete 
(suporturi de lemn sau 
material izolant pe care se 
fixează firele). Aceste re
glete sînt prevăzute cu 
dispozitive de protecție e- 
iectrică. Legătura între ca
blurile centralei și firele 
venite din rețea se face 
prin „firele săritoare“, fire 
din mase plastice care îm
bracă un conductor din 
cupru.

In camera repartitorului 
lucrează 5—6 specialiști. La 
o masă de verificare 
urmăresc funcționarea te
lefoanelor din centrală 
restabilesc deranjamentele 
ce se ivesc la abonați.

în aceeași cameră 
și contorii de abonați. Nu
meroasele tablouri de 
mensiuni mici, formate 
cutii metalice prevăzute cu 
geamuri plastice, ascund în 
interiorul lor cîte 100 de 
confori. Din secundă în 
secundă se aude cîte un 
țăcănit scurt. Asemeni unei 
mașini cje calculat, conto
rul marchează durata con
vorbirilor. Cifrele de pe con- 
tori se schimbă rapid. La 
10.000 de linii telefonice, 
cîte are centrala, e și fi
resc să fie convorbiri atîf 
de dese.

*

Noua centrală telefoni
că automată-sud a intrat 
de curînd în funcțiune, cu 
două luni mai devreme 
decît era prevăzut. Ea în
locuiește munca a cel pu
țin 125 de telefoniste și 
îmbogățește rețeaua tele
fonică a Capitalei cu încă 
10.000 de numere.

în scopul strîng'erii relațiilor de 
prietenie dintre Republica Populară 
Romînă și Uniunea Birmană, gu
vernul romîn și guvernul birman 
au căzut de acord să ridice la ran-

gul de ambasadă reprezentanța di
plomatică a
Romîne la Rangoon și aceea 
Uniunii Birmane la București.

-o® o------------

Republicii Populare
a

ei

sînt

iu
fr.nsmit

D. MINCULESCU

Și

ră internațio- 
lintre echipele

di- 
din

Aspect din sala circuitelor automate.

TELEGRAME EXTERNE----------  . — —»

Din jurnalul de bord al cosmonaufilor 
Gagarin și Titov

In cel ( 
lecționată. 
Romîne a 
prezentat* 
cheiștii i 
tori cu s<

ci echipa se- 
,rheață a R.P. 
1 Ia Kiev re- 
rainene. Ho- 
inat învingă- 
1 ; 4—0 ; 1-1).

Intîlni

(U.R.S.S.) și Bisguier (S.U.A.) se află 
pe locurile următoare, fiecare cu cite 
â’/s puncte. In continuare clasamentul 
se prezintă astfel : 4. — Penrose (An
glia) 3 puncte și o partidă întreruptă ;
5. — Gligorici (Iugoslavia) 2J/? puncte ;
6. — Littlewood (Anglia) 2 puncte și
o partidă întreruptă ; 7. — Wade (Noua 
Zeclandă) 2 puncte ; 8—10. — Barden
(Anglia), Aaron (India) și Robatsch 
(Austria) cîte 1 punct.

*
a maghiară de fotbal Ujpest 

Budapesta și-a început turneul 
sta Rica întîlnind Ia San Jose 

a Sport Herediano de care a 
cu scorul de 1—0 (1—0). Unicul 
a fost marcat de Lenkel în 

minutul 33.
La cat, mijloci; 

l-a învins la- punce . 
cia). In cel mai important meci al ca
tegoriei grea Kapan (Turcia) a termi
nat la egalitate ci Shurvarzi (Iran).

★

Turneul internțional de șah de la 
Hastings a progimat partidele între
rupte din prime! 5 runde. Campionul 
lumii Mihail Btvinnik (U.R.S.S.) a 
remizat (U Gligrici (iugoslavia) și a 
cîștigat lartida cu Barden (Anglia): 
El a freut în fruntea clasamentului 
totalizîm Vh puncte. Salo Flohr

pe Gumgur (Tur-
★

Pe pista hipodromului de trap din 
Moscova s-a disputat la 1 ianuarie 
„Marele premiu al anului nou", rezer
vat cailor de rasă Orlov. Cursa a fost 
câștigată de calul Hipnoză. învingăto
rul, condus de P. Andreev (Permsk), 
a realizat pc distanța de 2.400 m tim
pul de 3’19”l/10, stabilind un nou re
cord al U.R.S.S. Vechiul record era 
deținut de calul „Bravo“ (3’19”2/10), 
aparținînd hergheliilor din Moscova.

Competiția internațională de sări
turi cu schiurile „Cele 4 trambuline" 
a continuat la Garmisch Partenkir- 
chen (R.F. Germană) cu desfășurarea 
celui de-al treilea concurs care a fost 
cîștigat de Georg Thoma (R.F.G.), cu 
240,5 punote. Cele două sărituri ale 
sale au măsurat 87 și 88 m. înaintea 
ultimului concurs programat la Bisc- 
hofshofen (Austria) în clasament con
duce finlandezul Eino Kirkonen.

★

Intre 6 și 8 ianuarie va avea loc la 
Cluj întîlnirea internațională de te
nis de masă dintre echipele C.S.M. 
Cluj și Borussia Düsseldorf! R.F. Ger
mană), contînd pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni“.

In acest meci echipa clujeană va fi 
alcătuită din Radu Negulescu, Gh. Co- 
bîrzan, Ad. Rethi și Dorin Giurgiucă. 
După disputarea întîlnirii 
echipa Borussia va mai susține 
un meci amical cu o chipă de

Echipa Borussia Düsseldorf 
plasa următoarea 
Wilhelm Gaeb, Werner Mueller 
Horst Terbeek.

oficiale 
la Cluj 
tineret, 
va de- 

formație : Hans
Și

(Agerpres)

Ambasadorul R. P. Romîne in Republica Mail 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

felicitări din partea președintelui 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a guvernului și po
porului romîn.

Președintele Modibo Keita a 
transmis mulțumiri președintelui 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, guvernului și po
porului romîn pentru felicitările și 
urările prietenești, arătînd că Repu
blica Mali nutrește sentimente prie
tenești față de R. P. Romînă.

După solemnitate președintele Mo
dibo Keita s-a întreținut cordial cu 
ambasadorul Gheorghe Popescu.

O9O--------------

BAMAKO 2 (Agerpres). — La 30 
decembrie, Gheorghe Popescu, am
basadorul R. P. Romîne în Repu
blica Mali, cu reședința la Konakri 
în Republica Guineea, a prezentat 
președintelui Modibo Keita scri
sorile de acreditare. La solemni
tate au participat miniștri de stat 
și înalti funcționari din Republica 
Mali.

Ambasadorul romîn a exprimat 
în cuvîntul său dorința guvernului 
R. P. Romîne de a dezvolta relațiile 
cu Republica Mali și a transmis 
președintelui Modibo Keita, guver
nului și poporului Republicii Mali

Amănunte in Legătură cu încercarea nereușită 
de Lovitură de stat din Liban

Ziarul „KRASNAIA 
ZVEZDA“ a publicat noi 
documente în legătură 
cu faptele de eroism ale 
cosmonauților sovietici 

Iuri Gagarin și Gherman 
Titov. Au apărut foto
grafiile fe(ei și versou- 
lui planșetei lui Gagarin, 
pagini din jurnalul de 
bord al 
tov. Pe 
văzute 
semnări 
omului în spațiul cosmic, 
deocamdată încă necu-

lui Gherman Ti- 
planșetă pot fi 

primele în- 
făcute de mina

noscute cercului larg de 
cititori.

Literele precise, fra
zele laconice, scrie 
„Krasnaia Zvezda", vor
besc de la sine : în 
timpul zborului său cos
monautul a păstrat lu
ciditatea judecății, ca
pacitatea de muncă.

în paginile jurnalului 
de bord al lui Gherman 
Titov s-au făcut în
semnări printre care se 
întîlnesc de cîteva ori 
imagini de stele și șpi-
-----------o o O----------

rale. Potrivit sarcirift 
primite de la oameni de 
știință, cosmonautul tre
buia din timp în timp să 
deseneze figuri simple 
pentru a se putea stabili 

cumva i s-a 
coordonarea

dacă nu 
dereglat 
mișcărilor.

Judecind 
scrie ziarul, totul s-a do
vedit a fi normal. Stel'le 
și spiralele sînt aproape 
la fel ca și cum cosmo
nautul le-ar fi înfățișat 
pe pămînt.

după desene,

„Organizații^ revoluționare integrate reprezintă 
avangarda clasei muncitoare din Cuba“

BEIRUT 2 (Agerpres). — Agen
țiile de presă transmit amănunte 
în legătură cu încercarea nereușită 
de lovitură de stat din Liban. Inspi
ratorul imediat al acestei încercări 
este partidul popular social, urmaș 
al partidului popular sirian, cu ra
mificații în Liban, Siria și Iorda
nia și de tendințe net fasciste. 
Partidul popular social are ca 0- 
biectiv constituirea unei „Sirii 
mari“ cuprinzînd Siria propriu-zisă, 
Libanul, Iordania și Irakul. Se știe 
că acest plan, cunoscut și sub nu
mele de „Semiluna fertilă“, este 
unul din proiectele favorite ale im
perialiștilor britanici. Metodele a- 
cestui partid sînt teroarea și asasi
natul.

Comentînd evenimentele din Li
ban, agenția M.E.N. afirmă că ele 
sînt în strînsă legătură cu mișcă
rile forțelor militare britanice în 
Orientul Mijlociu. Agenția sublinia
ză că scopul loviturii de stat era 
readucerea la putere a fostului pre
ședinte al Libanului, Camille Cha- 
mun, partizan al planului „Semilu- 
nei fertile“.

Ziarul

„S-a stabilit cu cea mai mare pre- 
ciziune că această încercare a fost 
organizată de imperialismul en
glez și executată de interpușii săi. 
Acum este evident că deplasarea 
forțelor armate engleze în Orientul 
Apropiat a fost făcută pentru a 
sprijini acest complot“.

în comentariile sale presa siriană 
ajunge la concluzii asemănătoare. 
Ziarul „AL NASR“ arată că lovitu
ra de stat a fost pregătită în urma 
unei înțelegeri între Camille Cha- 
mun, partidul popular social și am
basadorul britanic la Beirut. Eșecul 
rebeliunii din Liban constituie o 
nouă lovitură dată imperialiștilor, 
arată ziarul.

HAVANA 2 (Agerpres). — „Prin
cipiile organizatorice ale Partidului 
Unic al Revoluției Socialiste Cu- 
bane“ — acestei teme i-a fost con
sacrată o conferință ținută la Uni
versitatea populară de Anibal Es
calante, membru al conducerii 
Uniunii organizațiilor revoluționare 
integrate din Cuba.

Această conferință 
misă la posturile de 
viziune din întreaga 
te a declarat că în prezent în țară 
există două partide — partidul re
voluției și partidul reacțiunii, 
partid care acționează în special 
de peste graniță. Programul parti
dului revoluționar, adică al organi
zațiilor revoluționare integrate, 
este construirea socialismului; pro
gramul partidului reacțiunii este 
reîntoarcerea Cubei la regimul co
lonial cu toate consecințele sale.

Organizațiile revoluționare inte
grate reprezintă avangarda clasei 
muncitoare, partidul marxist-leni- 
nist al țării noastre, partidul între-

a fost trans- 
radio și tele- 
țară. Escalan-

gului popor. El se bazează pe prin
cipiile organizatorice leniniste ale 
construcției de partid, pe principi
ile centralismului democratic. Ma
joritatea partidului o vor forma 
muncitorii, țăranii săraci, oamenii 
simpli de la oraș.

Din punct de vedere organizato
ric, organizațiile revoluționare in
tegrate sînt construite după urmă
torul sistem : conducerea naționa
lă în frunte cu Fidel Castro, comi
tete de provincie cu birouri execu
tive, comitete municipale locale și 
organizații revoluționare de bază. 
Organizațiile revoluționare de bază 
se constituie după principiul locu
lui de muncă. Există, de aseme
nea, celule revoluționare în orga
nizațiile fără de partid — ale fe
meilor, sindicale, de tineret -și al
tele.

Anibal Escalante a subliniat uriașa 
însemnătate a principiului con
ducerii colective și a întăririi orga
nizatorice a rîndurilor revoluției.

„AL-GUMHURIA" scrie :

mesaj belicos
2 (Agerpres). — TASS 

transmite : Președintele Franței, De 
Gaulle, a adresat un mesaj armatei 
cu prilejul Anului nou. în mesaj ge
neralul De Gaulle pune în fața for
țelor armate ale țării două sarcini 
pentru anul 1962 : să continue „paci
ficarea" în Algeria, adică să înăbușe 
mișcarea de eliberare națională a 
poporului algerian și „în principal 
să se pregătească în Europa pentru 
mari operațiuni" cu caracter militar 
care „ar putea fi impuse“ Franței și 
aliaților ei.

Comentînd acest mesaj belicos al 
președintelui francez, ziarul „L'HU
MANITÉ“ subliniază că el nu face 
decît să confirme caracterul pericu
los al politicii duse de De Gaulle.

Ziarul „Liberation“ subliniază că 
De Gaulle agită sperietoarea războ
iului pentru a justifica refuzul său 
de a duce tratative cu Uniunea So
vietică cu privire la reglementarea ' 
problemelor internaționale urgente.

Un
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Eram instaiți de cîteva zile in
tr-un cutiei lin Washington, cînd 
într-o dmlnsță a sunat la ușa 
noastră o damna bine pusă, pur- 
tînd înnîlăun coșuleț cochet, îm
podobit sirlătorește cu panglică 
verde. Mejuioscuta ne-a urat în 
primul rîid un foarte cuviincios 
„bun-vait, apoi s-a prezentat 
drept vsgrnhostess l)> descendentă 
spiritucă a soțiilor unor coloniști 
de pe rrmiri, temei îndrăznețe și 
cu iniw jddă, care ieșeau înain
tea covgfelor de noi coloniști, 
ducîndîncăruțe cu coviltir leacuri 
și hraă jatît de necesare celor 
care trdisră pe drumuri nesfîrșite, 
îndrepitespre legendarele ținuturi 
din vă. ,Dv. ați venii aici în cu 
toiul desondițiuni, dar îmi veți 
permit tuși, sper, să vă înmînez 
mici crș din partea comercian- 
ților crtiuluî“, recita grăbită și 
surîzăaij femeia, trimisă, după 
cum «rșșit din discuție, de ca
mera 3 omerț locală, care adop
tase daptase frumosul obiceiu 
de derl văzînd în el o excelentă 
formu e reclamă. Așezată con
fortât îtr-un fotoliu, vizitatoarea 
noasta început să scoată pache
țele boș : „A te muta e întot- 
deau|rilej de dureri de cap — 
de ci farmacia X vă trimite 
cîtevrastile de aspirină. Poate 
că olerdut în grabă cheile dv. 
_  jiia Y așteaptă comenzile 
dv. eocamdată vă trimite com
plin; și o cheiță-miniatură". 
Din ieșeau mereu alte mici o- 
bierJntruchipînd diferitele nego- 
țuris deservesc și domină car- 
tieiorașelor americane. Mîna 
dar rămase o clipă suspendată 
derb coșului : „Religia dv. ? 
La riserică sînteți afiliațl ?“. Un 
mo de surpriză și dezamăgire, 
prrie de răspunsul nostru „La 
niö l". N-am aflat prin urmare 
cu Iar simbolic aveau de gînd 
sir) diferitelor culte să se re- 
cae nouă, noi veniți în raza 
poor lor. Totuși zîmbetul a- 
mfeapăru și scoțînd din coș 
W1 obiect, doamna îl reținu 

zdă din căruță“ (cu ooviltir).

1) Sp-iruor — ori caro patronează, finan
țează,

•agmente din cartea „Ame- 
văzută de aproape" în curs 

. zpariție la „Editura Tinere- 
■l ■

ALEXANDRA SIDOROVICI 
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puțin, s,punînd cu o privire șăgal
nică : „O, sper că niciodată, NICI
ODATĂ nu veți avea nevoie de a- 
ceastă întreprindere din cartierul 
nostru 1 Totuși nu se știe ce ne 
aduce viitorul l Vă transmit deci 
salutările și micul dar al directo
rului pompelor funebre...“. Darul 
era o scurtă riglă gradată, cam 
incomodă pentru a te măsura din 
cap pînă în picioare, dar perfect 
valabilă ca simbol.

Da, în America reclama este în
tr-adevăr sufletul comerțului 1 Este 
uimitoare, atotprezentă, zgomo
toasă, de o insistență exasperantă, 
de multe ori de prost gust, dar in
discutabil plină de imaginație. Per
soane simandicoase nu se dau 
înlături cînd e vorba de a parti
cipa personal, pe față, și bineîn
țeles remunerativ, la scornirile ei. 
Deschide un ziar american și vei 
vedea chipul bine cunoscut al 
d-nei Roosevelt, surîzătoare și pur- 
tînd cît mai vizibil cu putință un 
dispozitiv de ajutorare a auzului, 
pe care-1 recomandă călduros tu
turor celor care ar avea nevoie de 
el și l-ar putea plăti.

Madison Avenue I Artera New 
York-ului unde s-au stabilit statele 
majore ale principalelor agenții 
specializate în reclamă — numele 
ei a devenit un simbol pentru stilul 
bombastic, plin de entuziasm și 
optimism de comandă, care carac
terizează reclama în S.U.A. Madison 
Avenue realizează venituri fabu
loase — în 1955, de pildă, 9 mi
liarde de dolari. Dar clienții ei, fa
bricanți, negustori, bancheri, politi
cieni și alții n-o plătesc ca să lu
creze la întîmplare. Cel puțin de 
ochii lumii trebuie să afișeze un 
aer doct și metode „științifice". Iată 
cum se explică folosirea unei ar
mate de pretinși oameni de. știință 
pentru elaborarea diferitelor specii 
șl subspecii de reclamă, fie că e 
vorba de vînzarea de conserve 
pentru oîlni, sau de popularizarea 
unui candidat care aspiră la o 
oarecare funcție politică electivă. 
Iată cum a apărut pe firmament o 
știință nouă, numită pompos analiza 

motivării, care trebuie în esență să 
răspundă la întrebarea : Ce poate 
determina pe un cetățean de cutare 
fel să cumpere cutare marfă (de 
care de fapt s-.ar putea foarte bine 
lipsi) sau să voteze pentru cutare 
candidat la postul de guvernator, 
deputat sau președinte (în absenta 
unui program care să corespundă 
intereselor alegătorului) ? Marii 
pontifi ai acestei noi științe sînt 
epigonii lui Freud, nelipsiți din 
viața socială americană — „Folo
sirea psihanalizei de masă pentru 
îndrumarea campaniilor noastre de 
convingere — spune sociologul a- 
merican V. Packard — a devenit 
baza unei industriix) de multe mi
lioane. Convingătorii de proiesie 
s-au agățat de ea în •iibuitile lor 
pentru găsirea de căi mai eficace, 
care să ducă la vinderea mărfu
rilor — fie că acestea sînt produse 
materiale, fie că sînt idei, candi
dați, țeluri, sau stări sufletești“. 
Potențialii cumpărători, alegători 
etc,, sînt grupați adhoc în categorii 
curioase, ca „oameni hiper-ner- 
voși“, „cu atitudine pasivă", „re
fractari“, „foarte conștienți de fizi
cul lor" etc., etc. Pentru cucerirea 
fiecărei categorii se elaborează o 
tactică adecvată. Și pentru cazul 
cînd psihanaliza singură nu ar 
putea răspunde la toate problemele 
pe care viața le ridică în fața re
clamei, participă la cercetările res
pective și unii prea respectabili 
profesori universitari de științe so
ciale 1 Nu știm în ce măsură suc
cesele dobîndite de reclamă li se 
datoresc lor, dar este cert că ea a 
reușit în America să creeze o ade
vărată psihoză a cumpărătorului, 
laconic și precis definită în limba
jul curent american prin expresia 
,to keep up with the Joneses“ — a 
ține pas cu familia Jones — această 
familie, presupușii vecini de peste 
drum, jucînd rolul morcovului atîr- 
nat peste capul și înaintea nasului 
unui măgar pentru a-1 face să a- 
lerge. Reclama a reușit să convingă 
pe cumpărători că un statut social 
superior se poate dobîndi achizi- 
țlonînd cine știe ce produse de 
utilitate dubioasă (și frecvent de 
calitate inferioară), iar că atunci

1) In mod curent ie vorbește în Statele 
Unite de „industria" reclamei. 

cînd nu dispui de mijloacele nece
sare, este recomandabil să faci 
datorii. Nevrozele atît de răspîn- 
dite în S.U.A. și care se datoresc 
în bună' parte veșnicii nesiguranțe 
în care se află cetățeanul care 
face echilibristică pe marginea fa
limentului sînt o nouă sursă de 
venit pentru cei care vînd, deoarece 
fac să crească în salturi consumul 
de tranquilizers — faimoasele sub
stanțe sedative cu care se îndoapă 
(și nu arareori își ■ curmă zilele) 
americanul copleșit de exigențele 
crescînde ale modului său de 
viață.

Trecerea lunilor, de la un capăt 
al anului la altul, este punctată de 
comemorarea comercială a diferi
telor „zile“, prilejuri de noi chel
tuieli obligatorii. Ziua Mamei e 
cîntată de barzii reclamei pe tonuri 
din ce în ce mai lirice cu cît se 
apropie data respectivă : „Mai ai fe
ricirea să ai o mamă ? Gîndește-te 
că nu sînt decît 15 zile pînă la 
Ziua ei !" ; „Vrei să vezi luminîn- 
du-i-se de bucurie chipul drag ? 
Nu uita că nu mai sînt decît 10 
zile...“. Și așa, ca la Cap Canave
ral, cu numărătoarea pe dos

Toate apelurile adresate memo
riei publicului se termină bineîn
țeles cu recomandarea produsului 
care în mod cert va face să se lu
mineze de îneîntare chipul mamei. 
A trecut Ziua Mamei, se pregătește 
Ziua Tatălui... și așa mai departe. 
Din etapă în etapă ajungem la 
Crăciun. Atunci reclama se întrece 
pe ea însăși, se urcă pe amvon, 
vorbește cu acompaniament de 
orgă, se bălăcește în duioșie, îi 
cresc aripioare cu care se ’nalță 
spre ceruri 1 Doar nu mai e vorba 
acum numai de mamă, de tată, de 
copii, mătuși, nepoței sau alte ru
bedenii — trebuie să-ți fie inima 
uscată ca o smochină ca să nu 
te grăbești să cumperi de sărbă
tori cîte o amintire pentru fiecare 
cunoscut 1

Cei care hotărăsc liniile pe care 
se va desfășura reclama, pornesc 
de la cîteva principii de bază, ca 
de pildă : „cumpărătorul este ne
maipomenit de credul" (adevărat 
pentru S.U.A.), „Convinge-1 pe cum
părător că primește mult mai mult 
decît un simplu obiect" (în cuvin
tele unui negustor : „Noi nu vin
dem numai lanolină, ci pe deasu
pra speranța frumuseții ; nu vin
dem numai portocale, ci promisiu

nea unei vitalități mărite...“), și, 
mai presus de toate, „publicul tre
buie convins că dacă cumpără 
realizează economii“,

declama pe ecran
Televiziune — program prezentat 

de o bine cunoscută firmă produ
cătoare de pastă de dinți. In fața 
unei comisii extrem de fotogenice 
trec oameni necăjiți, invitați să-și 
spună durerile ; dacă sînt elocvenți 
și cazul e destul de dramatic ca 
să atragă atenția unui public nu
meros asupra pastei de dinți, pri
mesc un premiu. O negresă apare 
pe ecran și izbucnește în plîns : 
„Lucrez de dimineață pînă noaptea 
tîrziu la curățenie, pentru a-mi 
putea crește cei cinci copii. Băia
tul de 14 ani a început să-și facă 
de cap și antrenează și pe cel de 
11 ani. A rămas în urmă la școală, 
hoinărește pe străzi... — „Și ați luat 
măsuri ?" — „Da. Mi s-a spus să 
trimit copilul la o școală particu
lară, unde se vor ocupa mai mult 
de el decît la școala de stat. 
L-am înscris ; a mers mult mai bine
— după un timp a ajuns printre 
primii elevi din clasă“. — „Ei bine
— vedeți. Se îndreaptă 1“ — „Da, 
dar nu am mai putut plăti, am 
rămas în urmă cu taxa. Și acum 
este dat afară". Femeia e scuturată 
de plîns, veritabil, sfîșietor. E dra
matic, e bine — și totuși nu prea ; 
parcă-ți trece și interesul pentru 
pasta de dinți. Din fericire intervine 
pauza pentru „comercial“1). Pe 
ecran apare o blondă frumusețe, 
care susține — și cine ar avea 
inima să n-o creadă ? — că farme
cul ei se datorește săpunului X, 
frate bun cu pasta de dinți 1 își în
tinde clăbucul pe față, se limpeze
ște — o minune 1 e tot atît de fru
moasă ca înainte și ruj-ul e ne
atins 1 Reapare negresa. Se anunță 
că a cîștigat un mic aspirator de 
praf.

Ah — reclama la televiziune 1 
Inexorabilă, ea întrerupe din sfert 
în sfert de oră drama cea mai 
zguduitoare, programul politic cel 
mai captivant, vizionarea desfășu
rării evenimentului internațional cel 
mai senzațional. A reușit, hoțoma
na, să folosească în scopurile ei 
regia impecabilă a ceremoniei în
coronării reginei Angliei, ca să nu 
mai vorbim de nunta ca-n operete 
a prințului de Monaco. Tot, absolut 
tot ce apare pe ecran e pus acolo

1) Reclami făcută la televiziune «au radio. 

prin bunăvoința diferitelor firme șl 
trusturi care plătesc emisiunea și, 
se înțelege, n-o fac de dragul artei. 
Ne putem închipui de ce „libertate“ 
poate fi vorba în alcătuirea și mai 
cu seamă în orientarea programe
lor, cînd „sponsor“-iiJ) sînt trustul 
petrolifer Standard Oii, cauciucul 
Goodyear sau aluminiul Alcoa 1 
Lucrurile decurg americănește, prac
tic, fără inutile preocupări pentru 
salvarea aparențelor. Dar pentru 
tine, spectator venit din altă lume, 
este uimitor și incontestabil penibil 
să vezi și să auzi pe unii din cei 
mal iscusiți experți în organizarea 
discuțiilor televizionate pe teme în
tr-adevăr interesante, oameni culți 
ca Ed. Murrow, Susskind, Mike 
Wallace, întrerupînd un interview 
sau o convorbire captivantă, ca 
să-ți spună ce anume țigară să 
fumezi...

Huntley și Brinkley sînt doi vestiți 
comentatori de știri politice externe 
și interne ai rețelei de televiziune 
N.B.C. Programul lor zilnic de știri 
este patronat de marele concern 
petrolifer Texaco. Ei au ajuns să 
fie atît de mult identificați cu firma 
Texaco, îneît la începutul anului 
1961, cînd alt mare concern petro
lifer, Gulf, a patronat un program 
de previziuni pentru 1961, la care 
participau toți comentatorii N.B.C., 
Gulf a cerut ca Huntley și Brinkley 
să nu fie incluși în program, de
oarece imaginea lor amintea de 
firma concurentă — Texaco. Direc
ția N.B.C. s-a executat ; fără pa
troni nu există program.

Un aspect de-a dreptul revoltător 
al reclamei pe ecran e cea adre
sată copiilor. Ea se face pe baza 
unei mobilizări generale a tuturor 
figurilor capabile să cîștige încre
derea și simpatia celor mici : iepu
rași de catifea supradimensionați 
și vorbăreți, presupuși cow-boys 
cu pălării cît roata carului; pom
pieri de ocazie, educatoare d9 gră
diniță, bălane, cu voci ca șoapta 
izvoarelor, fetițe peltice și perma
nent cîrlionțate, băieței cu năsuc 
obraznic și pistrui... toți, toți, toți 
învață pe ascultătorii lor de o 
șchioapă și naivi, că adevărata fe
ricire constă în a bea nu știu ce 
zeamă sintetică de fructe, a-ți unge 
o anumită margarină pe pîine, a 
obține cutare jucărie, a te îmbrăca 
într-o ținută fantastică de piele 

roșie, procurabilă de la cutare ma
gazin, sau a-ți lega tovarășii de 
joc de mîini cu cătușe aproape 
adevărate, care se pot cumpăra la 
adresa indicată. Copiii, atacați pe 
toate posturile de personaje atît de 
respectabile și demne de încredere, 
se transformă în ceea ce o mamă 
americană a numit foarte potrivit 
„mici tirani ai marilor magazine“ 
— pitici răzgîiați, care pretind pă
rinților să le cumpere toate mărfu
rile care le-au fost înfățișate atît 
de stăruitor pe vrăjitele ecrane.

Madison Avenue vorbește 
alegătorilor

După cum am văzut, reclama nu 
răspunde numai de vînzarea auto
mobilelor, morții gîndacilor și a 
coca-colei, ci și de popularizarea 
diferiților candidați, fie că ei se 
închiriă elefantului republican, fie 
că slujesc pe măgarul democrat1). 
Analiza motivării, sau „știința“ re
clamei, a grăit încă cu ani în 
urmă ; Nu pozițiile respective în 
problemele politice vor fi decisive 
pentru orientarea; alegătorilor, ci 
atracția emotivă (după termenul 
tehnic creat de această „știință"). 
Rolul reclamei în campaniile elec
torale constă deci, în limbaj freu
dian, în crearea „imaginii“ candi
datului sprijinit, scop pentru care 
în ultimii cinci ani ambele partide 
burgheze .americane au folosit în 
mod curent tehnica și tehnicienii 
lui Madison Avenue. Despre o pe
reche de „convingători de profe
sie“, soț și soție, se spune că au 
cîștigat șaptezeci de campanii e- 
lectorale pentru candidați republi
cani mai mari sau mai mici și că ar 
fi cîștigat tot atît de bine campa
niile contracandidaților democrați, 
dacă serviciile lor ar fi fost cum
părate de aceștia 1 Revista „Time” 
a arătat că pe un candidat, astăzi 
guvernator al unui stat, l-au învățat 
cum să zîmbească în public și că 
au fost primii care s-au gîndit să 
folosească, pentru a-1 face simpatic 
alegătorilor, fotografiile familiei 
sale, compusă din membri cu fizic 
plăcut.

Nenorocirea este, declară spe
cialiștii reclamei politice, că rare

1) Este vorba de semnele electorale ale 
celor două partide burgheze amerioane.

(Continuare în pag. IV-a)
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Sintern ferm convinși de triumful deplin

O felicitare din pare^ipafelof 
avioanelor ÏL4I $40

Din Mirnîi (Antarctida). „Echi
pajul avioanelor I.L.-18 și A.N.-10, 
care au efectuat zborul Bloscova- 
Antarctida, felicită, pe cititorii 
„Scînteii“ cu prilejul Anului Nou. 
Urăm poporului Republicii Popu
lare Romine să obțină în noul an 
mari succese în construirea socia
lismului. Să sc întărească pricte-

i I
nia intri romîn șl P°" 
porii sovf

Tegràost transmisa 
din isări^cjiipajelor de 
Osipv și\v comandan
ții dor d0’ane, prin A- 
genți dix Novosti , 
Moscva.

DELHI 2 (Agerpres). — Corespon
dență specială : La 1 ianuarie, pri
mul ministru al Indiei, J. Nehru, a 
inaugurat la Gauhati, într-un cadru 
festiv și de mare entuziasm, prima 
rafinărie de petrol din India.

Rafinăria, proiectată și utilată în 
întregime de către R. P. Romînă, are 
o capacitate de 750.000 tone 
duse petroliere. Cei 
inaugurare au felicitat 
invitații și specialiștii 
festivități au participat
Stat în Ministerul Oțelului, Combus
tibilului și Subsolului, K. D Mala- 
viya, guvernatorul statului Assam, 
Shrinaghesha, ministrul principal al 
statului Assam, B. Chaliha, miniștri 
ai statului Assam, conducători ai 
întreprinderilor petroliere de stat 
indiene, oficialități, ziariști și poste 
douăzeci de mii de locuitori din 
Gauhati și localitățile apropiate. Au 
participat, de asemenea, tov. Mihail 
Florescu, ministrul Industriei Petro
lului și Chimiei, invitat al guvernu
lui indian, și tov. Iancu Horațiu, 
ambasadorul R. P. Romîne în India.

în cuvîntarea sa tov. Mihail Flo
rescu a transmis primului ministru 
al Indiei, Nehru, tuturor celor care 
au contribuit la punerea în funcțiu
ne a rafinăriei, poporului indian 
felicitări și urări de prosperitate din 
partea guvernului R. P. Romîne. El 
a subliniat că construirea acestei 
rafinării este rodul colaborării prie
tenești care caracterizează relațiile 
dintre cele două țări. Tov. Mihail 
Florescu a arătat totodată că po
porul romîn a urmărit cu multă 
simpatie și înțelegere lupta de eli
berare a poporului indian dusă îm
potriva colonialismului. In numele 
guvernului romîn el a spus : „As
tăzi, noi salutăm victoria obținută 
de India împotriva colonialiștilor 
portughezi în eliberarea străvechilor 
dvs. teritorii Goa, Daman și Diu a 
căror populație a reintrat în marea 
familie a poporului indian".

In cuvîntarea sa, primul ministru 
J. Nehru a spus : „Inaugurarea rafi
năriei de la Gauhati constituie un 
capitol și o trăsătură nouă în dez
voltarea economiei Indiei“. J. Ne
hru i-a felicitat pe specialiștii ro
mîni și indieni pentru ridicarea a- 
cestui obiectiv într-un timp record: 
22 lupi îmdiuda a numeroase greu- 
~'f ol a mulțumit ministrului Indus
ei Petrolului și Chimiei al R. P. 

Romîne pentru colaborarea și aju
torul acordat de guvernul romîn în 
construirea rafinăriei. J. Nehru și-a

Cuvîntărlle rostite la festivitatea de inaugurare de ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei al R. P. Romîne și de primul ministru al Indiei

exprimat bucuria că rafinăria a fost 
inaugurată în ziua de Anul Nou, 
care este considerată în general o 
zi de bun augur.

A urmat vizitarea rafinăriei de 
către oficialități și invitați. Instala
țiile funcționează în cele mai bune 
condiții. Randamentul și calitatea 
produselor obținute depășesc din 
prima zi prevederile planului. La 
instalația de distilerie primară, J. 
Nehru a scos probe din produsele 
obținute. La rampa de încărcare se 
umpleau primele cisterne cu produ
sele rafinăriei.

Cu ocazia inaugurării a fost or
ganizată o manifestare culturală în 
cadrul căreia au fost prezentate 
dansuri și cîntece romînești. Spec
tacolul a fost primit cu căldură de 
parlicipanții la inaugurare.

★

în ajunul inaugurării rafinăriei 
de la Gauhati, tov. Iancu Horațiu, 
ambasadorul R. P. Romîne în In
dia, a oferit o recepție în cinstea 
tov. Mihail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei. La 
recepție au luat parte primul mi
nistru, J. Nehru, ministrul de stat 
în Ministerul Oțelului, Combustibi
lului și Subsolului, Malaviya, pre
cum și alte personalități. Recepția 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

După recepție, tov. Mihail Flo
rescu a ținut o conferință de presă 
la care au participat ziariști de la 
cele mai importante ziare din India.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarul „Izvestia“ a publicat răs
punsurile lui Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Ü.R.S.S., la întrebările profesorului 
austriac Hans Tierring.

Arătînd că propaganda burgheză 
se străduiește să insufle o concep
ție greșită despre comunism, în- 
cercînd să semene neîncredere 
față de această măreață învățătu
ră, N. S. Hrușciov a subliniat : 
„Sîntem ferm convinși de trium
ful deplin și definitiv al comunis
mului". EI a arătat că comunismul 
vine să ia locul capitalismului „nu 
pentru că noi vrem aceasta, ci pen
tru că orînduirea comunistă asigu
ră în comparație cu toate celelalte 
formațiuni o dezvoltare superioară 
forțelor de producție, satisfacerea 
la maximum a necesităților mate
riale și spirituale ale fiecărui om, 
adevărata democrație, libertate de
plină societății și fiecărui membru 
al acesteia“.

Coexistența pașnică constituie li
nia generală a politicii externe so
vietice, a subliniat N. S. Hrușciov. 
Ea rezultă din însăși natura statu
lui sovietic în care nu există clase 
și grupuri sociale interesate în 
război, în acapararea bogățiilor al
tora, în subjugarea altor popoare.

Țările socialiste, a arătat N. S. 
Hrușciov, nu intenționează să se 
amestece în treburile altora și să 
exporte revoluția. Dar, a subliniat 
el, nu este nimănui permis să ex
porte în alte state nici contrarevo
luția.

Răspunsurile 
lui N. S. Hrușciov 

la întrebările lui H. Tierring

Țările capitaliste trebuie să fie 
interesate nu în mai mică măsură, 
ci chiar în mai mare măsură, în 
înlăturarea primejdiei de război, a 
subliniat N. S. Hrușciov. Ele 
dețin superioritatea ; ele au 
dut-o pentru totdeauna.

N. S. Hrușciov a subliniat 
nou că coexistența pașnică a 
lor cu orînduiri sociale 
constituie necesitatea 
dezvoltării societății umane în epo
ca contemporană.

înfăptuirea propunerilor sovieti
ce cu privire la dezarmarea gene
rală, la lichidarea sistemului colo
nialist, la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, ar distruge în
săși mașina de război și ar permi
te tuturor popoarelor să se ocupe 
de munca pașnică. Guvernul sovie
tic, a spus N. S. Hrușciov, este gata 
ca și în trecut să facă tot ce de
pinde de el pentru a rezolva pro
blemele internaționale arzătoare 
pe cale pașnică, pe calea tratative
lor, ținînd seama de interesele tu
turor țărilor.

Subliniind în continuare că Uniu
nea Sovietică propune țărilor ca
pitaliste întrecerea pașnică, fiind 
ferm convinsă de avantajele orîn- 
duirii socialiste, N. S. Hrușciov a 
relevat că în întrecerea pașnică în
delungată, nelimitată de vreun anu-

nu 
pier-

din 
țări- 

diferite 
obiectivă a

mit termen, „popoarele se vor con
vinge că orânduirea socialistă este 
orînduirea cea mai justă, cea mai 
înaintată, că acesteia îi aparține vi
itorul".

Dreptul la existența unei 
duiri sociale sau 
stabilit numai de popoarele înseși, 
de împrejurarea dacă această orîn- 
duire corespunde intereselor majo
rității covîrșitoare a oamenilor, a 
subliniat. N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a ironizat ideea, 
vînturată de unii în țările capitalis
te, după care acestea ar accepta 
coexistența pașnică cu condiția ga
rantării din partea țărilor socialiste 
a existenței veșnice a capitalis
mului.

Relevînd în continuare că în cei 
peste 100 de ani care au trecut din 
momentul apariției „manifestului 
comunist“ al lui Marx și Engels în 
lume s-au petrecut schimbări enor
me în domeniul științei, tehnicii și 
dezvoltării societății, N. S. Hrușciov 
a subliniat că esența capitalismu
lui, ca societate bazată pe exploa
tarea omului de către om, a rămas 
neschimbată, iar contradicțiile in
terne proprii capitalismului au de
venit și mai ascuțite.

orîn-
alteia poate fi

SIÎJBf ȘlW
ALGR. Dojc morți și 37 ră

niți — cesta untul actelor t 
roriste i aten puse ia cale « 
elementte utn[aiiste din A - 
Keria ir prima noului an. Ea 
ianuarieîn înt Algérie au a vu 
loc 25 d acte țe și atentate a 
ultracoloialiștil

ROMA Cardilurbani, patriar
hul Vornici, a ărat la un P1’ « 
derizoriude la j italian ins“‘ 
San Giorio din ijcre de Veneți .

LONDR. Asupngliei s-au abă
tut putertcc furtje zăpadă. Dup 
oum tranmite aa Reuter, nu
meroase oscle și muri, însumm 
peste 150.Ș0 mile, blocate. Circu
lația la Lndra esi.ult îngreuna a.

TUNIS, ’aieb Sa\ț, reprezentan
tul Tunisii la cșrbirile franco 
tunisiene i probii Bizertci. care 
au avut lo la Roniș-a reîntors «« 
țară. Intr-< declarațjată publici a 
ții de cătr, partidulțuvernaxnen a 
Neo-destoui se aratei convorbiri 
de la Roms care trelau să duca 
normalizare: relațiili dintre ce 
două țări u au înristrat nici u 
progres.

in lumea 1 
capitaluluij Din lupta oamenilor muncii

Puternice acțiuni greviste
ITALIA. în orașul Monfalcone 

(în apropiere de Triest) a avut 
loc o grevă generală de două ore 
în semn de solidaritate cu mun
citorii de la șantierul naval „Șan- 
tieri Riuniti del Adriatico" care 
luptă de 26 zile pentru satisfacerea 
revendicărilor lor economice. La 
Monfalcone au fost închise toate în
treprinderile industriale și comer
ciale. Oamenii muncii au participat 
la un mare miting și la demonstra
ții de solidaritate cu muncitorii de 
la șantierele navale.

„Madison Avenu©"
(Urmare din pag. IlI-a)

ori dorința de a fi ales merge mina 
în mină cu talentul, chiar modest, 
de artist de film și televiziune. De 
aceea bieții candidați trebuie 
uneori să fie filmați o zi întreagă 
ca să poată face trei sau patru 
apariții de cîle un minut pe ecran. 
Ba, agențiile de reclamă ar fi mai 
fericite dacă s-ar găsi mijlocul de 
a face alegeri fără candidați și ar 
fi lăsate să lucreze fără riscul de 
a fi încurcați de această marfă in
comodă, în stare să facă gafe 1 
După cum s-a plîns o autoritate în 
materie de reclamă electorală : 
„Un candidat este în stare să-ți 
compromită campania cu discursu
rile sale, oricît de bine ai lucra 
tu". Ceea ce nu înseamnă că unii 
specialiști nu sînt în stare să facă 
greșeli la rîndul lor. în perioada 
pregătirii campaniei electorale din 
1956, ziarul „New York World Te
legram" a criticat, desigur pe bu
nă dreptate, pe consilierul pentru 
televiziune al președintelui Eisen
hower, actorul de cinematograf 
Robert Montgomery, care ar fi ad
mis folosirea unui fard prea des
chis, dînd candidatului un aspect 
bolnăvicios, pe cînd mînuirea abi
lă a luminii ar fi putut sublinia 
bronzarea sănătoasă realizată de 
el în cursul ultimei vacanțe la mo
șie i Reclama crease pentru Ei
senhower „imaginea tatălui", dar 
acoasta nu însemna că se poate 
servi alegătorilor imaginea unui 
tată bolnav....

Partidul democrat nu se lasă cu 
nimic mai prejos cînd e vorba de 
abordarea științifică a alegerilor. 
Dar domnul Stevenson, fostul can
didat democrat în alegerile prezi
dențiale, a călcat de repetate ori 
toate indicațiile cele mai autoriza
te ale experțilot (poate că din cau
za aceasta nici n-a fost ales). Nu 
numai că insista mereu să vorbeas
că într-un limbaj de cărturar, jig
nitor pentru cei lipsiți de cultură, 
nu numai că n-are soție (poftim 
de-i mai creează imaginea unui om 
de familie așezat) ; dar își compro- 
mitea definitiv și „imaginea" pre
zidențială, ridicîndu-se împotriva 
tehnicii combinate a lui Madison 
Avenue și a Hollywood-ului. La un 
moment dat — o culme a ereziei 1 
— a fost auzit mormăind în toiul 
campaniei că i se pare că parti
cipă la un concurs de frumusețe și 
nu la alegeri pentru ocuparea Ca
sei Albe !

în campania electorală din I960, 
între Nixon și Kennedy, numeroși 
experți au fost de părere că sor
bii au fost deciși la televiziune. De 
la început lucrurile au mers mai 
bine pentru Kennedy. Prima dezba
tere între cei doi a avut loc în stu

dioul de televiziune din Chicago. 
Kennedy era vădit avantajat în 
costumul său bleumarin față de 
Nixon, al cărui costum gris se con
funda cu fundalul studioului. Ed
ward Rogers, consilierul lui Nixon 
pentru televiziune, l-a acuzat pe 
Leonard Reinsch, consilierul lui 
Kennedy, că a călcat acordul care 
prevedea ca ambii candidați să 
poarte costume gris. în schimb, 
acordul a fost respectat la cămăși 
(albul este contra-indicat, întrucît 
face dublă-imagine la guler) și la 
ciorapi (trebuiau să fie lungi, în
trucît erau prevăzute poziții picior 
peste picior).

Art Buchwald, talentat ziarist sa
tiric american, constata că dezba
terile la televiziune au schimbat 
caracterul campaniei electorale și 
că în prezent contează în alegerea 
candidatului care este mai bun la 
televiziune. Convențiile partidelor 
care desemnează pe cei doi can
didați își pierd rostul și cele două 
partide — prezice ironic Buchwald 
— vor preda în cele din urmă 
această sarcină celor două mari 
agenții de publicitate : William 
Morris și M.C.A

Viziunea lui Buchwald este de
sigur o parodie, dar ea subliniază 
rolul imens pe care-1 joacă publi
citatea comercială în viața politi
că americană.

Publicul a fost atît de stăruitor 
prelucrat și în cele din urmă atît 
de bine condiționat, încît se supu
ne fără murmur asaltului reclamei, 
în măsura în care poate, și chiar 
peste această măsură (atît timp cît 
poate), cetățeanul cumpără ce i se 
oferă, fără a se întreba odată se
rios dacă e într-adevăr ceea ce îi 
trebuie ; el alege Pe cutare candi
dai, pentru că are zîmbetul cel mai 
sclipitor sau se prezintă plăcut pe 
ecranul televizorului.

în S.U.A, cetățeanul este o pastă 
maleabilă în mîinile celor care di
rijează reclama și care sondează 
și speculează în scopurile lor toate 
slăbiciunile omenești. Un specialist 
de pe Madison Avenue, cuprins de 
un acces de sinceritate, scria : 
Specialiștii din domeniul științelor 
sociale au dat atenție în trecut la
turilor iraționale ale comportării 
oamenilor, în dorința de a găsi 
originea lor socială și de a pro
pune schimbări care să ducă la o 
comportare mai rațională. în pre
zent, ei studiază comportarea ira
țională, pentru a strînge date caro 
să fie folosite de cei care vînd, 
pentru a-i manipula pe consuma
tori".

Ori ce pentru profit 1 Noua mo
ralitate americană e axată pe prin
cipiul că ceea ce produce dolari, 
direct sau indirect, e implicit bun 
și bine venit.

în orașul Ravenna muncitorii în
treprinderii 
„E.N.I.“ 
completă a revendicărilor lor cu 
privire la majorarea salariilor.

*
S.U.A. U.P.I. anunță că o f ilială a 

șoferilor de autobuze aparținînd 
sindicatului muncitorilor din trans
porturi din orașul New York a de
clarat grevă la 1 ianuarie. Datorită 
grevei peste un milion și jumătate 

a de locuitori ai orașului au rămas 
fără mijloace de transport.

★

GRECIA. Oamenii muncii au tn- 
tîmpinat noul an în condițiile unei 
lupte susținute pentru drepturile 
lor, subliniază ziarul „ÄVGHI“. De 
curînd a încetat greva foamei de
clarată de 400 de textiliști din Ed- 
hessa. Muncitorii au slăbit atît de 
mult încît a fost necesar să fie 
transportați din fabrică pe tărgi. 
Dar ei au învins, guvernul a fost 
nevoit să consimtă să li se plă
tească salariile pe ultima lună.

societății petroliere 
au obținut satisfacerea

Revelion
PARIS 2 (Ager- 

pres). — Corespon
dentul TASS trans
mite : La suprafață 
mii de becuri inun
dau totul în jur. în 
această noapte a A- 
nului Nou răsuna mu
zica, se auzea clinche
tul paharelor ciocnite 
însoțite de urări. în 
subteran, la o adîn- 
cime de 400 de metri, 
lumina palidă a lăm
pii de miner scotea 
din întuneric cînd o 
parte cînd alta a pe
retelui umed al gale
riei, oamenii care stă
teau pe saci și seîn- 
duri...

De 13 zile minerii 
nu au părăsit subte
ranul. Plin curajoasa 
lor luptă grevistă ei

Răscoală împotriva regimului salazarist 
în orașul Beja

LISABONA 2 (Agerpres). — Un 
grup de patrioți portughezi au or
ganizat o răscoală în orașul Beja 
(partea de sud a Portugaliei). A- 
genția France Presse relatează că 
în dimineața zilei de 1 ianuarie 
răsculații au ocupat cazărmile mili
tare din oraș. Ei au fost conduși de 
căpitanul Varela Gomez, unul din 
liderii opoziției antisalazariste. In 
cursul zilei, autoritățile salazariste 
au masat spre oraș două mari uni
tăți militare. Guvernul portughez a 
dat publicității un comunicat oficial 
în care se spune că după ce au 
înăbușit răscoala „trupele guverna
mentale controlează situația din 
rașul Beja".

Agențiile de presă occidentale 
nunță că subsecretarul de Stat
Ministerul de Război, Jaime de Fon
seca, care se afla în orașul Beja 
în momentul răscoalei, a fost ucis.

Presa franceză din 2 ianuarie își 
consacră majoritatea comentariilor 
încercării de răscoală din Portu
galia, recunoiscînd în unanimitate 
existența unor puternice frămîntări 
în această țară. Astfel ziarul de 
dreapta „LE FIGARO" scrie că 
„tentativa de insurecție care a avut 
loc la Beja subliniază existența unei

stări de neliniște destul de profun
de în Portugalia". La rîndul 
rul „COMBAT" subliniază : 
după pierderea teritoriului 
ce3t episod reprezintă o a
vitură puternică pentru președintele 
Salazar și anunță iurtuni viitoare și 
mal puternice”.

său, zia- 
„Venind 
Goa, a- 
doua lo-
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a- 
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1 cia, proslăvit în cîntece, doar- \
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Pe cheiul golfului Santa Lu- J

mo un șomer din Neapole, care j 
nu are unde locui.

în fundul
își exprimă protestul 
față de hotărîrea gu
vernului francez de a 
închide minele, hotă- 
rîre care în mod 
practic îi lasă atît pe 
ei cît și pe membrii 
familiilor lor fără o 
bucată de pîine.

„Nu vom părăsi 
subteranul pînă cînd 
guvernul nu va re
nunța la hotărîrea 
sa“, au declarat mi
nerii din Decazeville. 
Pînă și presa burghe
ză, care de obicei se 
pronunță împotriva 
oricărei greve, a fost 
nevoită să releve mo
ralul înalt și „hotă
rîrea de fier“ a mi
nerilor. Paralel cu 
minerii care în adîn-

minelor
cui pământului își a- 
pără dreptul la pîi
ne, toți oamenii mun
cii din bazinul carbo
nifer Decazeville par
ticipă la această lup
tă. O mare demon
strație a avut loc în 
după-amiaza zilei de 
31 decembrie în cen
trul orașului. 5.000 
de oamenii, în special 
tineri, au scandat lo
zincile : „Sprijinim
lupta celor care se 
află în mină“, „Vrem 
de lucru !“

Franța muncitoare 
se solidarizează cu 
minerii din Decaze
ville. C.G.M. a a- 
cordat familiilor lor 
un ajutor material de 
500.000 franci vechi.

FRANȚA. Imagine din bazinul carbonifer de Ia Aveyron, unde mine
rii au declarat grevă, baricadîndu-se în mină.

Chonbe sabiteaza 
ccnvocana 

parlamentului ongolei
ELISABETHVILLE - După cum

transmite agenția Associated Press, 
Chombe a declarat luni într-o _ con
ferință de presă că* a trinis lui Ka- 
savubu o scriso-'re în urc a res
pins ordinul acestuia caparlamen- 
tul katanghez fă se întnnească la 
3 ianuarie la Kamina, sib protec
ția O.N.U. Parlamentul trma sa se 
întrunească la această dită pentru 
a discuta ratifi-area acordului la 
care a ajuns l-bombe cu Adoula 
la Kitona.

OsO

Elemente fasciste din Berlinul occidental încearcă 
să dezorganizeze activitatea căilor feîate urbane

BERLIN 1 (Agerpres). — Elemen
tele fasciste din Berlinul occidental 
se străduiesc să complice situația 
din Berlin, încercînd să dezorgani
zeze activitatea căii ferate urbane, 
care aparține R. D. Germane și 
trece pe teritoriul Berlinului occi
dental. Despre noile acțiuni ale ele
mentelor fascizante s-a vorbit la o 
conferință de presă care a avut loc 
la 31 decembrie la stația Friedrich
strasse a căii ferate urbane. Con
ferința de presă s-a ținut în con
diții neobișnuite : ziariștii s-au în
trunit într-un vagon al acestei căi 
ferate, deteriorat de către huligani.

Otto Arndt, președintele Direcției
1 - ...... .......»ec- ------

nodului de cale ferată Berlin, a 
subliniat că asemenea acțiuni între
prinse sub oblăduea autorităților 
Berlinului occidental periclitează 
securitatea circularei pe calea fe
rată. . ...

Numai în cursul lunii decembrie, 
huliganii din Berlinul occidental au 
deteriorat 121 vagoane ale căii fe
rate urbane. Acțiunile huliganilor 
stîrnesc proteste zehemente în rân
durile locuitorilor celor două părți 
ale orașului. Toți berlinezii doresc 
să trăiască și să nuncească în noul 
an într-o atmosfeă normală, liniș
tită.

Sub titlul de mai sus, revista 
„NEUE BERLINER ILLUSTRIERTE“ 
publică un articol conținînd aspecte 
inedite ale problemei angoleze.

„Din mijlocul lui iunie se vorbește 
surprinzător de puțin despre lupta 
de eliberare din Angola. Agențiile 
de presă occidentale transmit din 
Luanda — capitala acestei colonii 
portugheze —puține telegrame. Cele 
mai mari ziare burgheze din Londra, 
Paris și New York care, nu de mult, 
învingînd piedici serioase, au trimis 
la fața locului corespondenți proprii, 
în loc să publice reportajele lor în 
pagina întîia, le ascund în fundul 
safe-urilor din redacții. Iar în ulti
mele zile, au dispărut chiar și co
municatele mai mult decît sumare 
ale ministerului pentru teritoriile de 
peste mări din Lisabona. Ca și cum. 
pe acest teritoriu din Africa de vest, 
care își trage numele de la legen
darul rege negru N'gola, nu s-ar în- 
tîmpla nimic demn de relatat.

Ultimele relatări, care au parve
nit din Angola, au fost comuni
catele referitoare la contralovitu- 
rile portugheze. Unități formate din 
coloni albi împotriva muncitorilor 
negri de pe plantații... lagăre de 
concentrare... execuții după judecăți 
sumare... bombe de napalm asupra 
satelor... masacre — ca o fantomă, 
apăreau în presă cifrele : 30.000 de 
morți, 70.000 de refugiați care au 
trecut frontiera spre Congo... Apoi 
a intrat în vigoare ordinul care in
terzice transmiterea de informații. 
Dar înainte de a fi fost pus complet 
în aplicare, comandanți ai unor 
unități portugheze de parașutiști au 
destăinuit, fără voia lor, unui ziarist 
britanic, cîte ceva despre cele ce 
mai urmau să se petreacă în a- 
ceastă țară nefericită. După termi
narea perioadei ploilor, 
aproximativ, cu sfîrșitul 
zeci de mii de kilometri 
savană (stepă acoperită 
înalte — n.r.) și junglă
fie incendiate sistematic și arse îm
preună cu tot ce trăiește în ele. 
Aproximativ 100.000 de oameni, elita 
mișcării de eliberare — așa soco
teau ofițerii — vor pieri în flăcări. 
După aceasta în Angola va domni 
din nou „liniștea și ordinea“.

De ce toate acestea ? Pentru că 
un popor vrea să-și cucerească 
dreptul la autodeterminare, drept 
înscris solemn în Carta O.N.U. ! De 
ce li se refuză celor 4,5 milioane de 
angolezi acest drept sacru, recurgîn-

du-sp la mijloace atît de criminale ? 
Pare monstruos, dar este adevărat : 
pentru că în caz contrar cîteva mji 
de proprietari albi de plantații și 
cîteva sute de bogătași — dețină
tori de acțiuni din Europa occiden
tală și S.U.A,, care n-au văzut nici
odată Angola — și-ar reduce profi
turile.

Această haită de fiare cu două 
picioare, care, adunate la un loc, 
n-ar umple măcar o sală mijlocie 
de cinematograf... este bine cunos
cută. Din ea fac parte, în primul 
rînd, domnii de la „Angola Diamond

începînd, 
lui iunie, 
pătrați de 
cu ierburi 
urmau să

Company“ — un uriaș concern mi
nier ale cărui drepturi de extracție 
se extind asupra unui teritoriu de 
390.000 mile pătrate și ale cărei ac
țiuni, în proporție de 78 la sută, se 
află în safe-urile din Londra ale 
monopolului de diamante Beera și 
ale altor cîtorva mari bănci din 
City. Restul de 22 la sută din acțiuni 
sînt împărțite între statul portughez 
și trustul financiar belgian „Société 
Générale“. în același ritm cu regii 
diamantelor acționează și domnii 
de la colosul supertrust „Tanganyika 
Concessions", de asemenea de na
ționalitate britanică, care își exer
cită dominația în Angola în calitate 
de acționar principal al așa-zisei 
căi ferate Benguela. Această cale 
ferată, urmînd vechile drumuri bă
tătorite de sclavi, leagă portul an
golez Lobito de Elisabethville, inima 
regiunii producătoare de cupru — 
Katanga. Adevărata însemnătate 
strategică și economică a căii fe
rate Benguela a reieșit abia odată 
cu declanșarea evenimentelor din 
Congo cînd, în mod practic, întrea
ga producție de minereuri și cupru 
a monopolului „Union Minièro du 
Haut Katanga“ a putut fi transpor
tată peste ocean numai via Lobito, 
adueînd. în consecință, o creștere 
corespunzătoare a profiturilor obți
nute de stăpînii acestei căi ferate.

In conformitate cu influența domi
nantă a monopolurilor britanice în 
Angola, șeful delegației engleze la 
O.N.U. s-a opus cu îndîrjire în re-

petate rînduri proiecelor d» rezolu
ție care condamnai admnistrația 
colonială portugheâ sau cereau 
chiar libertate pentrț acecstă țară 
africană mult încercdă. In ifară de 
aceasta, judecind lupă articolul 
expertei africane Mageiy Perham, 
publicat în ziarul eiglez „Times“ 
din 10 mai 1961, se par» lă bom
bele cu napalm, cu ejuteru cărora 
au fost arse pînă la teneli satele 
angoleze, au purtat irr.ciioțtr „Made 
in Britain".

O poziție similară c (diptaț la 
dezbaterile din cadnl ON.U. și 
Franța. Acest lucru pcatt f înțeles 
dacă se ține seama <ă crncernul 
„Péchiney“, unul din cilenai mari 
monopoluri franceze, entruiește 
din 1958 în Angola o ncpfabrică 
de aluminiu, iar pe lîng ia și o 
centrală electrică".

Revista arată că ajuta Bonn
ului acordat colonialiști portu
ghezi s-a concretizat în referea a 
10.000 pistoale automate ți-nouțe 
și în acordul privitor laca-zisul 
„ajutor pentru dezvoltarea) 
prin care monopolurile v germa
ne obțin cantități fantasti 
nerouri de fier și mange 
tîrg a fost încheiat după 
dintele Bundestagului, Ger 
a inspectat personal siîa din 
Angola și a apreciat-o em de 
favorabilă pentru monopol vest- 
germani.

In continuare, revista menează 
că în toată această combie co
lonialiștii portughezi și-ensumat 
rolul de „vătaf și guvernt gene
ral al acestei haite de aialiști 
străini. Acționînd din ordllor și 
în interesul lor, ministerul Iru te
ritoriile de peste mări dintrbona 
s-a îngrijit ca pînă în zir 
tăzi, de pildă, 
consacrată prin lege, c 
angolez, începînd cu virile 18 
ani, să fie obligat prin< 
presteze cel puțin 6 luni 
muncă silnică pe plantați 
sau pe șantiere ale statul

Manifestîndu-și încrederi vic
toria luptei patrioților anii re
vista scoate în evidență iștea 
ce i-a cuprins pe jefultorifății- 
lor Angolei.

Complotul tăcerii, orgț de 
monopoluri în jurul everțeloz 
din Angola, urmărește sămdă 
crimele săvîrșite de coloni iar 
pe de altă parte să mențicre- 
derea în „bunul mers" al cilo1-

ngolei,

de mi- 
Acest 

preșe- 
maier,

e as- 
sclavia sjimînă 

ecare

e să 
e an 
mine
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