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Mecanicii de locomotivă Alexandru Muscalu, Ion Voinea, Constantin Stancu șl Avram Vasile sînt 
fruntași în producție la Depoul București-călători. Din primele sile ale noului an ei au obținut reali
zări de seamă în remorcarea în bune condiții a trenurilor, din punct de vedere al punctualității și 
siguranței circulației și au economisit însemnate cantități de combustibil.

• L. Deaky : Sprijin competent și concret gospodăriilor colective la întocmirea planurilor de producție (pag. 2-a).• Sport (pag. 3-a).• Să intensificăm lupta pentru independență națională și pentru o pace trainică — Rezo
luția Consiliului Mondial al 
Păcii (pag. 3-a).

Prime 
de vechime

Zile pline de avînt — iată cuvinte care definesc munca creatoare pe care o întîlnești, în această perioadă de început de an, în fabricile și uzinele din toate colțurile tării’. După ce colectivele de muncitori și tehnicieni din întreprinderi au dezbătut sarcinile însuflețitoare ale planului pe 1962, aceste sarcini au devenit parte integrantă a preocupărilor zilnice ale tuturor celor ce muncesc.„Intrăm în al treilea an al planului de 6 ani — arăta tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — cu un bogat bilanț de realizări în dezvoltarea economiei naționale, rod al vastei activități creatoare desfășurate de oamenii muncii sub conducerea partidului. Planul de stat pe 1962 prevede sarcini deosebit de importante pentru creșterea în ritm rapid a industriei, pentru sporirea producției industriale și agricole, ridicarea bunăstării materiale a celor ce muncesc".Sarcina principală care stă a- cum în fața organizațiilor de partid, a organizațiilor sindicale și de U.T.M., a conducerilor ministerelor și întreprinderilor este de a asigura, pe temelia solidă a succeselor dobândite în 1961, îndeplinirea ritmică și la toți indicii a planului de stat pe 1962.O deosebită însemnătate pentru înfăptuirea planului pe 1962 o are munca politică a organizațiilor de partid. A lămuri în mod temeinic maselor largi politica partidului, sarcinile de mare jmportanță trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. - aceasta constituie baza întregii munci politice. In centrul muncii politice trebuie să stea sarcina mobilizării muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor la lupta pentru traducerea în viață a planului de stat.Conținutul și totodată criteriul eficacității muncii politice de masă îl constituie rezultatele concrete obținute de colectivul întreprinderii în realizarea ritmică a planului, creșterea neîntreruptă a productivității muncii și reducerea prețului de cost în vederea sporirii eficienței economice în toate sectoarele de activitate, ridicarea nivelului calificării cadrelor, îmbunătățirea continuă a calității produselor, gospodărirea cu grijă a fondurilor materiale, bănești, a feluritelor materii prime și materiale, în primul rînd a metalului, combustibilului, lemnului, energiei electrice.Cum se pot traduce în viață aceste cerințe pe care le partidul în fața muncii politice de masă? In primulorganelor de partid . în mod diferențiat partid și birourile de bază, în raport ■ specifice care stau

punerînd,prin grija de a îndruma comitetele de organizațiilor cu problemele în fața uneia sau alteia dintre ramurile industriale, uneia sau alteia dintre întreprinderi. De asemenea, în cadrul fiecărei întreprinderi, munca politică din fiecare secție sau atelier trebuie călăuzită cu deosebire spre acele probleme-cheie de care depinde în măsură hotărâtoare realizarea planului. Aceasta presupune ca agitatorii, toți comuniștii să fie în permanență ținuți la curent cu mersul îndeplinirii planului, cu situația dintr-un sector ori

altul. Pregătirea agitatorilor trebuie să se facă în așa fel încît aceștia să îmbine cu pricepere, în munca de la om la om, în convorbiri șî discuții, problemele generale ale politicii partidului cu problemele specifice ale locului respectiv de muncă, să știe a arăta în mod convingător in ce măsură activitatea concretă a fiecăruia se revarsă în torentul eforturilor generale. Agitatorul, de o- bicei desemnat dintre cei mai destoinici muncitori, tehnicieni și ingineri ai întreprinderii, este — în mod firesc — un purtător entuziast al noului, un propagator activ al experienței înaintate, care știe să facă din metodele și procedeele noi, din experiența brigăzilor și echipelor fruntașe un bun al tuturor.Precum se știe, în vederea îndeplinirii ritmice și la toți indicii a planului, partidul cere tutuj ror colectivelor muncitorești să acorde o atentie deosebită scoaterii la iveală à noi și noi rezerve interne. Munca politică poate aduce si ea o contribuție însemnată în’ eforturile susținute pentru descoperirea rezervelor interne. Infățișînd oamenilor în mod sugestiv’ însemnătatea folosirii din plin a mașinilor și utilaj elor, posibilitatea îmbunătățirii calității^ la un produs sau altul, arătînd căile concrete de explorare a resurselor încă nedescoperite, munca politică însuflețește și, totodată, sporește simțul răspunderii fiecărui muncitor și tehnician. Organizația de partid de la fabrica de ciment „Victoria Socialistă“ din Turda a știut în anul trecut să folosească în mod armonios atît munca de la om la om a agitatorilor, cît și asemenea forme de stimulare a Inițiativei ca „zilele experienței înaintate“, felurite concursuri pe teme de producție, pentru a îndemna pe fiecare membru al colectivului să privească cu mai multă atenție în jurul său, la mașina și la locul său de muncă, spre a descoperi noi posibilități de sporire a producției, de îmbunătățire a calității, de reducere a prețului de cost.încă de la începutul anului, numeroase organizații de partid folosesc larg întreaga varietate de metode și mijloace ale muncii politice pentru ca, zi de zi și săp- tămînă cu săptămînă planul să fie îndeplinit în mod ritmic. Bine procedează acele organizații de partid care se îngrijesc în aceste zile de împrospătarea agitației vizuale (panouri, pancarte, lozinci) pentru a răspunde noilor sarcini concrete ale fiecărui sector, brigăzi și echipe. Multe organizații de partid se preocupă de realizarea unor grafice sugestive, cu a- jutorul cărora să se urmărească zilnic mersul întrecerii socialiste, a unor noi ediții cît mai mobilizatoare ale gazetelor de perete. Firește, nu-i vorba să se descopere cu tot dinadinsul forme și mij-(Continuare în pag. IlI-a)
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Ca în fiecare 
an, în întreprin
derile din cadrul 
Trustului minier 
„Banalul" s-au a- 
cordat recent pri
mele pentru ve
chime.

Valoarea totală 
a primelor de ve
chime acordate 
anul acesta mine
rilor de la Anina 
depășește 1 mili
on lei. (De la 
Constantin Ibraș, 
laborant).

Sinaia 
în 

sanatoriul 
„Păltiniș“ 
tratarea 
astenice, 
unitate medico-sa- 
nitară este dotată 
cu aparatură mo
dernă și este deser
vită de medici de 
specialitate. Capa
citatea sanatoriu
lui este de 320 
locuri.

s-a 
folosință 
balnear 
pentru 

nevrozei 
Această

Colectivul întreprinderii 
de construcții și montaje din 
Cluj, aparținînd Direcției 
generale de construcții și 
montaje pentru uzine chimi
ce și rafinării din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chi- 
niei, execută o serie de im
portante lucrări pentru dez
voltarea și sporirea capaci- 112 
taților de producție a unor zent aici se 
uzine chimice. je inferioare.

Astfel, la Combinatul chi
mic din Tîrnăveni se lu
crează la mărirea secțiilor 
de fabricare a șamofei șl 
vinilidenului și la construi
rea unor noi agregate.

Pentru muncitorii acestui 
combinat au fost înălțate 
noi blocuri de locuințe cu 

apartamente. In pre- 
execufă finisa-

Duminică la căminul cultural
(coresp. „Scîn-

după-amiază, la 
raionul Galafi, 
fărani colectiviști

LIEȘTI 
teii").

Ieri
Li ești, 
sute de
au participat la programul 
căminului cultural. După ce 
a fost expusă o conferință 
despre transformarea so
cialistă a agriculturii în sa
tele raionului, au apărut 
pe scenă tovarășii din bri
gada științifică a filialei re
gionale S.R.S.C. Jurista 
Tamara Peretz a făcut la 
început o trecere în revis
tă a celor mai însemnate 
evenimente internationale 
din anul trecut. Apoi, prof. 
Dumitru Costiniuc le-a vor-

Deunăzi, la una 
secției distilație atmosferică a Ra
finăriei Brazi s-a spart o conductă 
dé răcire a benzinei. Pe neobser
vate, benzina se depozita la supra
fața apei din rezervorul de răcire. 
Lăcătușul Toma Marin, care lucra 
în apropiere, își dădu seama de 
pericol. Cea mai mică scînteie pu
tea să ducă la aprinderea gazelor.

Fără să zăbovească o clipă, por
ni la căutarea și înlăturarea defec
tului. Cu pricepere și curaj, a reușit

muncitori des-bit țăranilor 
pre „Ce va aduce omenirii 
cucerirea spațiului cosmic", 
iar dr. Mihai Vestemeanu 
despre boala canceroasă, 
Expunerile au fost scurte, 
Mai mult au durat însă în
trebările și răspunsurile la 
problemele ridicate de să
teni.

Pînă ce operatorul cine
matografic și-a pregătit 
aparatele, brigada artistică 
de agitafie a prezentat 
scurt spectacol.

Programul cultural 
duminică s-a încheiat 
filmul sovietic „Cer 

■ nin".

un
dd 
cu 

se-

din instalațiile

O

să înlăture repede defecțiunea, fără 
să iie necesară întreruperea funcțio
nării instalației. (De la Ion Dumitrescu, operator).
La vînătoare

Prin 1952, în comuna Păuneșfi, cea 
mai mare comună din raionul Adjud, 
aproape 100 f milii de țărani au înjghe
bat o întovărășire agricolă. în cîțiva ani 
și ceilalți țărani din sat au intrat în în
tovărășire. în 1959, întovărășiții au în
ceput să-și creeze un fond obștesc a 
cărui valoare s-a ridicat în 1961 la 
100.000 de lei. Dar tot mai dese erau 
veștile care soseau în comună despre 
succesele gospodăriilor colective din 
comunele vecine. Din inițiativa Comite
tului raional de partid Adjud, înfovărăși- 
ții au mers în vizită la mai multe gos
podării colective din raion.

Cu prilejul vizitei făcufe la G.A.C. 
Ciorani, un sat vecin, au constatat că a- 
ceastă gospodărie a recoltat la hectar 
cu 630 kg. grîu și 1.800 kg. porumb 
boabe mai mult decît ei. La gospodăria 
colectivă din Homocea au văzut că nu
mai în doi ani de existență colectiviștii 
și-au creat un fond de bază de circa 
1.500.000 lei, și-au dezvoltat o fermă cu 
200 capete vaci și 
peste 1.000 de oi. 
asupra întovărășiți lor

juninci și că au
Un efect puternic 
din Păunești l-a

avut vizita făcută la gospodăria co
lectivă din 
nea Galați, 
col dezvoltat. Aici au vizitat o parte din

comuna Jariștea, 
care are

regiu-
un sector viti-

cele 448 hectare vie pe rod și 25 hec
tare plantație tînără. Au aflat că gospo
dăria are un fond de bază de peste 
6.000.000 lei, și-a cumpărat 4 auto-

ȚĂRANI ÎNTOVĂRĂȘIȚI Șl CU 
GOSPODĂRII INDIVIDUALE,

Veniți cu fostă încrederea alături 
de noi, de marea mulțime a țără
nimii, de țărănimea colectivistă. 
Muncind toți laolaltă în gospodării 
colective, pe fot întinsul țării, vom 
făuri bunăstarea și fericirea pentru 
toți, pentru noi și familiile noastre.

(Din Chemarea consfătuirii 
pe țară a țăranilor colecti
viști).

-----O»

Cu săniuța.

Uzina de utilaj greu 
și construcții metalice 
din Brăila 
voltat mult 
timii ani. Au 
în folosință 
moderne, bine utilate. 
Noi, corespondenții 
voluntari ai „Scîn
teii", am popularizat 
în coloanele ziarului 
succesele colectivului 
nostru, inițiativele va
loroase născute în 
întrecerea 
desfășurată în 
prindere.

Nu putem sta 
pasivi în fața 
lipsuri care 
de mai multă vreme 
în întreprindere. în 
ce privește unele pro
duse, treburile au 
mers necorespunzător 
anul trecut în uzina 
noastră. Unii tovarăși 
de la noi sînt gata 
să caute vinovății 
dincolo de poarta în
treprinderii. Este ade
vărat că întreprinde
rea metalurgică de 
utilaje Medgidia nu 
ne-a trimis întotdeau
na la timp subansam- 
blele pentru excava
toarele de 0,3 m. c., 
far Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor 
de Mașini nu ne-a a- 
sigurat întotdeauna a- 
provizionarea la timp 
cu materialele nece
sare.

Dar nu mai puțin a- 
devărat este că in 
mare măsură toat» 
acestea se datoresa 
propriilor noastre lip
suri dintre care prin-

s-a dez- 
în ul- 

fost date 
hale noi,

născute 
socialistă 

între-

însă 
unor 

dăinuie

cipala este neritmi- 
citatea . în muncă, 
„asaltul". Luni în 
șir, turnătoria de oțel 
a uzinei a întîrziat 
trimiterea unor piese 
către sectoarele prelu
crătoare. Se întîmpla 
uneori ca în primele 
două decade ale lu
nii să se realizeze

Posful de cores
pondenți voluntari 

ai „Scînteii" 
are cuvîntul

doar un sfert din pla
nul lunar. Condu
cerea uzinei a fost 
sesizată deseori că 
turnătoria de oțel 
și forja nu respectă 
graficele de livrare a 
pieselor pentru sec
țiile prelucrătoare, dar 
ea n-a luat toate mă
surile ce se impu
neau.

în adunările de 
dezbatere a cifrelor 
de plan pe anul 1962, 
muncitorii, tehnicienii, 
inginerii noștri au 
scos la iveală de
ficiențele din activi
tatea unor secții șl 
au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea 
muticii.

Subliniind neoesl- 
tațea asigurării rit
micității producției, 
muncitorii au propus 
«ă se asigure aprovi
zionarea la timp a

secțiilor numai cu 
materiale la dimensi
unile prevăzute, să se 
dea o mai mare aten
ție executării S.D.V.- 
urilor. Pentru scurta
rea timpului de ela
borare a șarjelor s-a 
propus ca toate schim
burile de la turnăto
ria de oțel să fie a- 
provizionate din, vre
me cu cantitățile ne
cesare de oxigen. A- 
ceste propuneri, ca și 
altele, au fost anali
zate temeinic și in
cluse în planul de 
măsuri tehnico-orga- 
nizatorice pe anul 
1962. în afară de a- 
cestea, conducerea 
uzinei și-a propus să 
înființeze o grupă de 
pregătire a fabrica
ției în cadrul servi
ciului producție, gru
pă care va avea sar
cina de a coordona 
lansarea proiectelor 
și a tehnologiilor.

Uzina noastră a in
trat în noul an cu o 
pregătire a fabrica
ției superioară față 
de anii trecuți. Acest 
lucru a îngăduit ca 
încă din primele zile 
ale anului să se ob
țină în producție re
zultate satisfăcătoare. 
Cum s-ar spune, în 
oe privește ritmicita
tea, am pășit cu 
dreptul în noul an.

IONEL ARAMA, 
strungar ; NICU 
CONSTANTIN in
giner ; ȘERBAN 
GHEORGHE, teh

nician

camioane etc. In 1960, colectiviștii 
aci au primit numai bani numerar 
lei la fiecare zi muncă. în casele 
domnesc bunăstarea și belșugul.

In același timp, organizația de bază 
a intensificat munca politică de masă 
pentru transformarea întovărășirii în gos
podărie colectivă. La căminul cultural 
s-au organizat seri de calcul, seri de în
trebări și răspunsuri, conferințe, s-a pre
zentat filmul documentar „Cronică la 
Țibucani" și altele. Cu acest prilej s-au 
făcut comparații între veniturile unor co
lectiviști din gospodăriile vecine și în
tovărășiți. De pildă, întovărășitul Neagu 
lordache a cîștigat în 1961, lucrînd cu 
soția și fiul său, circa 6.000 lei. Colecti
vistul Dumitru Zglimbea, din G.A.C. Ho
mocea, avînd același număr de brațe de 
muncă, a cîștigat peste 18.000 lei. Toate 
acestea au avut o puternică influență 
asupra întovărășiți lor.

Printre invitații la Consfătuirea pe 
țară a țăranilor colectiviști a fost și Vic
tor Novac, președintele întovărășirii din 
Păunești. ■ Ne amintim ce a vorbit el la 
Consfătuire : „Vreau să spun, tova-

de
26 
lor

Păunești
răși, că nu sînt așa de mulțumit 
că mă aflu doar ca întovărășit aici la 
consfătuirea colectiviștilor fruntași. Vreau 
însă să vă asigur că în comuna noastră 
se desfășoară o muncă activă pentru 
transformarea întovărășirii în gospodărie 
colectivă. Întors acasă voi căuta să îm
părtășesc tuturor întovărășiților cele au
zite la această consfătuire. Noi ne-am 
convins de superioritatea gospodăriei 
colective și sîntem hotărîți să transfor
măm întovărășirea în gospodărie co
lectivă“.

După ce s-a înapoiat de la consfătuire, 
tov. Novac a împărtășit cele auzite și 
văzute la consfătuire tuturor înfovărăși- 
ților. A dat zeci de exemple despre 
succesele obținute de diferite gospodării 
colective din țară. Organizația de partid 
a popularizat pe larg documentele 
Consfătuirii și cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ca urmare, 
noi familii au cerut transformarea întovă
rășirii în gospodărie colectivă

Duminică 7 ianuarie, în comuna Pău
nești a fost inaugurată gospodăria colec
tivă. Noii colectiviști și-au propus să 
desfunde 30 hectare pe care să le plan
teze cu viță de vie și pomi fructiferi, 
să-și facă o grădină de legume, iar niște 
eleștee părăsite să le amenajeze și 
populeze cu pește.

în ce privește dezvoltarea sectorului 
zootehnic, colectiviștii și-au propus să 
cumpere 20 vaci cu lapte, încă 150 di 
pe lîngă cele 170 pe care le au, 
să termine o magazie și un grajd.

★
Tot duminică, în regiunea Bacău 

s-au inaugurat și alte gospodării, co
lective : încă trei gospodării în raio
nul Adjud, două în raionul Tg. Ocna, 
două în raionul Tg. Neamț etc.N. MOCANU coresp. „Scînteii“

După exemplul 
vecinilor milionari

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Cu 
săptămîni în urmă, căminul cultural 
din satul Gheorghieni, localitate din 
apropierea Clujului, s-a umplut la re
fuz.. Se vestise prezentarea unui film: 
„Milionarii din regiunea Cluj“, reali
zat în gospodăriile colective din re
giune. A venit tot satul să-l vadă, să 
afle ce au realizat, gospodărindu-se 
cu pricepere, colectiviștii din Frata, 
Cîțcău, Romînaș, Mirăslău etc. .

în zilele următoare și mai ales 
în timpul Consfătuirii pe tară a 
țăranilor colectiviști, în sat se vor
bea foarte mult despre gospodăria co
lectivă. Membrii organizației de bază 
au popularizat pe larg rezultatele 
gospodăriilor colective învecinate.

Munca politică desfășurată în rîn- 
dul țăranilor a dat roade. Ieri, la că
minul cultural din Gheorghieni a a- 
vut loc inaugurarea gospodăriei co
lective în care au intrat 490 familii.

( Grupul de vînători se adunase „la J 
( sfat“, s-ar putea spune la o scurtă... j 
( ședință de lucru — cumva originală J 
( prin cadrul desfășurării ei. In loc de J 
I sală, cîmpul. Obiectul adunării: sta- j 
( bilirea unei coordonări in vederea j 
( acțiunii ce urmează să se desfășoa- J 
( re. Ce putea să fie ? Lesne de ghi- j 
( cit : o vînătoare colectivă. Și iafă-ne J 
î intrafi în subiect.
( Spre cordonul vînăforilor orînduiți ) 
( „în trăgători“ la marginea pădurii ) 

dintre Olcea și Belfir (regiunea Cri- j 
f șana), înainta gălăgios un alt cordon: j 
( erau, după limbajul localnicilor, „hai- 1 
]• tăii“ (gonacii). Toți veniseră benevol, j 
( Că prea dese ori îi vizita în ultima | 
[ vreme șireafa vulpe.
f Mai cu alergarea, mai cu gluma, 
} timpul trecea, iar pradă se înmulțea. 
(Alături de vinătorii experimentați, ca 
( losit Negrea, își dovedeau iscusința 
f începători, ca Titus Cosfan, unul din 
(•ucenicii lui loșca baci.

(

I 
I 
J

Ar fi greu de făcut o clasificare J 
[ riguroasă a participanfHor la vînătoa- j 
I re, după trofeul zilei, loan Moga s-a J 
( dovedit a fi, unul dintre cei mai „no-j 
f rocoși“. în afara celor cîțiva „ure- 
( chiafi", și-a îmbogățit tolba cu un , 
î frumos fazan, „doborît din zbor la ) 
( prima ochire“ ; în plus, o vulpe și... j 
[ jumătate (expresia aparține unuia din j 
f glumeții săi colegi).
j- Despre această duminică plăcută j 
i vinătorii vor avea ce povesti I

I I. POPA Jcoresp. „Scînteii“ j

J

(

(

J
i
J

REGHIN (coresp. 
„Scînteii"). în anul 
1959 țăranii din comuna 
Brîncovenești au înfiin
țat o întovărășire agri
colă. An de an rezultate
le obținute în sporirea 
producției au fost tot 
mai bune. întovărășiții 
și-au dat însă seama 
că gospodăriile colec
tive din satele vecine 
realizează recolte mult 
mai mari. Bunăoară la 
G.A.C. Lueriu, un sat 
complet colectivizat

șeptelul a crescut în 
scurt timp la aproape 
300 de bovine și la 
1200 oi. Producțiile spo
rite atît în sectorul ve
getal cit și în cel al 
creșterii animalelor au 
făcut să crească veni
turile gospodăriei și 
ale colectiviștilor.

Despre aceste rezul
tate și altele au vorbit 
mult și la Brîncove
nești agitatorii Tundic 
Andrei, Bende Iosif, 
Marton Ștefan și alții.

La căminul cultural au 
fost ținute conferințe 
despre realizările gos
podăriilor colective.

în urma acestor fap
te, întovărășiții au ho- 
tărît să transforme în
tovărășirea în gospo
dărie colectivă. în ziua 
de 7 ianuarie a avut 
loc inaugurarea gospo
dăriei colective „9 Mai“ 
din Brîncovenești în 
care s-au unit 295 fa
milii.

din stînqa). Sutele de vaci ale G.A.C.Gospodăriile colective își dezvoltă necontenit 
sectorul zootehnic. G.A.C. Rîmnic de Jos, regiu
nea Dobrogea, ars peste 5.000 de oi. Micu Ște
fan este unul din ciobanii fruntaș! al gospodăriei

(fotografia
Șimand, regiunea Crlșana, provin în bună 
parte din prăsilă proprie. Aci se dă o mare 
alențlc creșterii tineretului bovin. Ingrljl-

toarea Maria Luguzan obține cele mai mari 
sporuri de creștere in greutate la viței 
(fotografia din dreapta).

(Foto : Gh. VințilăJ
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întocmireaîn aceste zile, în gospodăriile colective din raionul Luduș se lucrează la întocmirea dărilor de seamă pentru anul 1961 și definitivarea planurilor de producție pentru a- nul în curs.După cum se știe, întocmirea planurilor de producție este de mare însemnătate pentru activitatea fiecărei gospodării colective. Cifrele înscrise aci trebuie să reflecte posibilitățile de sporire a recoltelor, dezvoltarea sectorului zootehnic, sporirea prodUc'ției-marfă și creșterea veniturilor gospodăriei. Pentru a descoperi rezervele de sporire a producției și a prevedea cifre mobilizatoare', la întocmirea planurilor de producție participă Uri mare număr de oameni : membri ăi consiliilor de conducere, brigadieri, colectiviști fruntași. Comitetul executiv al sfatului popular raional venind în ajutorul gospodăriilor colective, a desemnat un număr de 52 ingineri și tehnicieni căre -sS ajute la întocmirea planurilor de producție. în afară de a- ceasta, membrii comitetului raional de partid și ai comitetului executiv al sfatului popular raional răspund și ei de îndrumarea directă a 2-3 gospodării colective.Experiența multor gospodării colective d'îri râiOri a dovedit că în- toéfflîrë'â urior planuri de producție' biți® gîhdite cohtri'buie la dezvoltarea gospodăriei și sporirea veniturilor ei. G.A.C, „Tudor Vladi- mirescu" din comuna Șeul.ia de Cîmpie se dezvoltă rapid'. îrifi'înța'tă cu 2 ani și cîteva luni în urmă, gospodăria cuprinde peste 700 familii cu 2’.0061 hâ'. teren1 agricol. Ein

crînd cu hărnicie, colectiviștii de aci au sporit producțiile’ vegetală și animală, au mărit averea obștească, în anul 1961 ei au obținut îri medie la hectar aproape 1800 kg. grid, 18.820 kg. sfeclă de zahăr, 29.130 kg. cartofi. Pentru adăpostirea animalelor s-au construit 5 grajduri pentru vite, un saivan, o îngrășăto- rie, o magazie de cereale și altele.Creșterea producțiilor la toate culturile și a șeptelului a contribuit la depășirea veniturilor planificate care se ridică la peste 2 milioane lei. A crescut și valoarea zilei-muncă. Colectiviști ca Tomâ Ion, Moldovan Alexandru, Chiorean Ion și alții au primit pentru zilele- muncă executate, fiecare peste 6000 lei bâhî numerar, mii de kilograme cereale și alte produse. Numai îri
,illllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllb

In raionul Luduș
''niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiManitl trecut s-au mutat 40 familii de colectiviști în case nOi.La întocmirea planului de producție pentru anul 1962, colectiviștii din Șeuli’a au pornit de la pre- miză că gospodăria lor trebuie să se dezvolte multilateral, de lâ posibilitatea sporirii continue' a pro1- dueției de cereale, plante tehnice și furajere, pe baza cărora creșterea animalelor proprietate obștească să fie ridicată la nivelul unei făinuri principale de producție. Analizînd rezultatele din anul trecut și luînd în considerare condițiile' p'edoeiîrriătice, colectiviștii dé aci au ajuns la concluzia că pe baza folosirii mijloacelor tehnice și aplicării corespunzătoare à regulilor agrotehnice, se pot obține 5,000' kg. porumb la fiecare hectar de pe o suprafață de 10Ö ha., peste 22.000 kg. sfeclă dc zahăr là ha. pe 140 ha. Nu a fost uitată nici o problemă ele mare însemnătate cUrti1 ar fi aceea a măririi suprafeței agricolei. Pe o suprafață de circa 80 ha. se Vor face îndiguiri și desecări. .în vederea sporirii producției de iarbă se vor îngrășa 50 ha. pășune.La întocmirea planului de producție numeroși colectiviști au ve- nit cù propuneri îri Vederea sporirii șeptelului. Ei au subliniat marea importanță a acestui sector aducător de. venituri, pentru oare există condiții prielnice. în plan s-a. prevăzut ca, în acest an să se ajungă la 490 bovine, din care 252 vaci, ia aproape 500 porcine și Ia 10.000 păsări. Pentru efectivul de animale sporit se vor ridica 2 grajduri precum și adăposturi pentru- păsări. Din produsele gospodăriei se vor valorifica, prin contractare peste 220 tone cereale, cantități însemnate de plante tehnice, 350 porci grași, 100 capete bovine. Acestea vor face să crească veniturile gospodăriei și ale colectiviștilor.Ca și cei din Șeulia, colectiviștii

din Cuci, Sărmaș și tocmit, cu ajutorul planuri de producție ..... __ ...servi ca îndreptar prețios în munca lor de zi cu zi,
★La unele gospodării colective însă, planurile de producție se întocmesc cu prea multă ușurință. La gbspodăria colectivă „Seceră și ciocanul“ din satul Petrilaca sînt trecute în plan producții mult sub posibilități la grîu, la porumb, sfeclă de zahăr, cartofi. Nici nu se poate altfel, dacă tehnicianul agronom Moldovan Vasile, delegat din partea comitetului executiv al sfatului popular, lucrează de unul singur la întocmirea planului.La gospodăria colectivă din Zău de Cîmpie, întregul consiliu de conducere, în frunte cu președintele lucrează la întocmirea planului. Ei n-au însă un sprijin îri această acțiune. Tov. Manga Ilie, delegatul sfatului popular raional, lucrează de cîteva zile la alte treburi pe care ar putea să le facă altcineva, și nu el, care are sarcina de a dă tot concursul la întocmirea planului de producție.în unele cazuri, organele raionale, în loc să-i ajute pe colectiviști Ia descoperirea posibilităților de sporire a producției și stabilirea în plan a unor cifre mobilizatöafrc, dau indicatori orientativi care sînt sub posibilitățile reale existente îri gospodării. De asemenea, unele consilii de coridiicer'e din G.A.C. riu căută să găsească împreună cu co

lectiviștii cele mai potrivite cifre privind Sarcinile de producție. Așa se face că Ia G.A.C. „7 Noiembrie** din Cipăii s-a prevăzut obținerea unor producții medii mai mici decît cele realizate în 1961.Din Cauza slabei munci de îndrumare diri partea comitetului executiv al sfatului popular raiOhäl,. lucrările de întocmire a planurilor decurg anevoios ; pînă în zilele trecute s-au început aceste lucrări la numai . 36 gospodării colective diri cele' 90' exîsferite diri raion. Organele locale trebuie să deă o orientare justă și în privința ținerii adunărilor și ordinea de Zi a acestora. Aturici nu s-ar ivi cazuri ca la Grebenișul de Cîmpie, unde s-a programat, îri cadrul aceleiași adunări, prezentarea dării , de seamă și alegerea noului consiliu de conducere, cît și dezbaterea planului de producție pe anul 1962. Discutarea atîtor probleme face că

alții și-au în- specialiștilor, care le vor

nici tina și nici alta din acestea sä fie' dezbătute cu tem’e.îtricie.An'âiizarea experienței cîștigâte,- a posibilităților existente în fiecare gospodărie ca și a materialelor Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, au o mare însemnătate pentru elaborarea unor planuri de producție mobilizatoare, pentru dezvoltarea gospodăriilor colective.
L. DEAKY 

cotesp. „Scînteii“

Ca în multă alte editări ale țării, 
la Sufceava Construcțiile de locuin
țe dau orașului o nouă înfățișare.

Povestiri cu prichindei

duce spre fericire („Corabia de pe 
cîmpie"). Îrttîmplăti cu animale,- sau 
povestiri ce introduc o notă de fan
tastic („La ora clrtd mica sirenă sé tre
zește“) dau varietate cărții. Din păcate, 
există și dialoguri prea lungi, fficon'sh- 
fente, mai ales între copii și oamenii 
maturi.

Tn ultima vreme, au apărut în libră
rii nai cărți oglindind viața de azi a 
copiilor, preocupările lor aciuate. Pre
zentăm măi jos cîfèVa dintre aceste 
lucrări, tipărite de Editura Tineretului.

Băiatul cu valiza

Ceva din orizontul actual al copi
lului finde să surprindă și Ștefan Tifa. 
Eroii săi visează Umbrele transformate 
îri Sputnici („Nemă’ipoTrieriifă călătorie") 
ajuta la colectarea fierului vechi 
(„Strînge'-fier“).- Autorul reține deseori 
amănuntul, anecdotic și comic. Unele 
povestiri fac însă aluzie numai formal 
la cadrul nou al gospodăriei colective 
(„Poveste Vîriăforească") sau al grădini
ței („Bîrzoi“),

Ilustrațiile iriteresarite, aparținînd lui 
Grigore Vasile, contribuie la aspectul 
atrăgător al volumului.

Grădinița veseliei

din Lupsni se deșLet Cercul de arte plastice al Chibtilu.i minărilor 
fășoară o intöSsä activitate, în fotografie : O parte din membrii cercului 
dîScütînd îri atelier asupra unor lucrări.

Cele 512 biblioteci sătești și comu
nale' diri regiunea Galați au astăzi 
aproape 200.000 de cititori, în mare 
majoritate colectiviști. Răspunzînd ce
rințelor multilaterale ale cifîforildr,- bi
bliotecile inițiază numeroase acțiuni 
cultural-educative. îri ultimele luni au 
avut loc seri literare privitoare la 
oglindirea în literatură a transformării 
socialiste a agriculturii ; au fosf prezen
tate recenzii ale unor cărți inspirate 
din viața nouă a satelor, printre care 
„Bărăgan“ de V. Em. Galan, „Cuscrii“ 
de Al. Ivan Ghilia, „Drum deschis“ de 
Șerbari Ne'defcu.

Multe din manifestările organizate 
au fosf consacrate sarcinilor actuale 
puse de partid pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a unităților a- 
gricolé socialiste și pentru dezvoltarea 
producției agricole. Bibliotecile au or
ganizat Jurnale vorbite, îri care ingb 
neri agronomi și cadre didactice 
expus țăranilor problemele cuprinse 
documentele de partid privitoare 
sarcinile actuale în agricultură.

Cartea este un mijloc important
răspîndire a experienței unităților 
agricole socialiste, care au obținut re
zultate deosebite în organizarea pro
ducției și realizarea unor recolfe îm
belșugate. îri multe locuri au fost or
ganizate expoziții pe teme ca : „G.A.C. 
— calea spre belșug și bunăstare“, 
„Realizări și perspective în Construcția 
socialistă la safe". Pe lîngă cărți pe 
teme agricole, expozițiile au cuprins 
grafice, cifre și fapte care ilustrează 
dezvoltarea unităților agricole socialiste 
din regiune și aspecte concrete din 
gospodăria colectivă existentă în co
muna respectivă.

Sub forma unor convorbiri pe tema 
„Crește avutul colectivei, cresc și veni
turile noastre", unele biblioteci au 
prezentat colectiviștilor conținutul bro
șurilor Câre redau aspecte din expe
riența gospodăriilor colective dezvol
tate multilateral. în comunele- Tudor

Ghi- 
digerii, din raionul tecuci, au avut loc 
manifestări în cadrul cărora s-a arătat 
țăranilor îri cé cörisfa süpëridritafeà' gos
podăriei coléctivé față de întovărășirea' 
agricolă. în ălfe locuri, cartea à fosf 
folosită pentru a lămuri cum se face 
organizarea și retribuția muncii 
gospodăria colectivă.

Bibliotecile au inițiat consfătuiri 
cititorii pe marginea lucrărilor

Vlădimirescu, din raionul Galați,

iri

In vitrinele 
librăriilor

Romanul Iui Eduard Jurist îți desfă
șoară acțiunea în timpul Vacanței șco
lare. Panel și prieténii lui încearcă să 
dea de urma unui geamantan pierdut, 
în care se aflau faguri de albine pen
tru colțul viu al școlii. După o serie
de îrifîmplări care solicită din plin in
ventivitatea eroilor (aceștia trebuie să 
găsească diferite persoane, să recon
stituie ifinerarii etc.) geamantanul esfe 
găsif, iar prietenia copiilor s-a strîris 
și mai mult.

Datele științifice nu îngreunează lec
tura; paralel cu acțiunea principală se 
schiféàzà nöua realitate a salului co
lectivizat, a blocurilor moderne îri care 
se mută muncitorii etc.

Ceea ce facă lectura cărții atrac
tiva, esfe și faptul că auforul, narînd 
aventurile micilor eroi (vizita là Co
mitetul geologic efc.), se plasează cu 
naturalețe pe poziția acestora: astfel 
este accentuat comicul situațiilor.

Alături de scene pline de vioiciune 
se găsesc și unéh mai puțin reușite, 
în special cele r j redau aspecte ale 
relațiilor între copii și părinți. Romanul 
are în general meritul de a înfățișa 
laturi ale activității pionierilor și spri
jinul activ pe care ei îl întîlnesc pre
tutindeni, în lumea ce-i înconjoară.

Corabia de pe cîmpie
Îrifîmplări diri viața unei familii de 

muncifori de la Bicaz constituie ma
teria volumului de povestiri ale Vio
letei Huber. Lumea lipsită de griji a 
copiilor din țara noastră este descrisă 
în povestiri ca „Prima zi împreună" 
sau „Cine-s eU, dar cine-i tata“. Micilor 
eroi, uzina le apare ca o corabie care

Emisiuni

Poéziilô lui Alexandrii Sen, adi'ésate 
preșcolarilor, vörbesc miclloî difilor'i 
despre vîrsfelé copacilor („C&i patru 
frați") Sau cultivă în versuri Vioaie, bu
nele deprinderi. Volumul beriëfic'iôzâ 
de ilustrajii frumos colorate, îsdălife dé 
Ăhgi Petrescu Tipărescu.

Totuși, „Grădiriija veseliei" nu sa
tisface' pe deplin; înfîlnifri aci și clișiet?, 
rime facile: „Și să plece-n depărtare / 
(Că lă noi h-au căutare)... Ciri-té 
trage de codițe / Pe' fefife" sau: „Pri
măvară... zi cu soare; / Zgribulit ca 
uri arici / A pofriif-O' la plimbare / 
Tremurici înfofolici“ ș.a.m.d.

Noile tipărituri pentru copii sînt încă 
puține, mai ales față de cererea cresi- 
cută diri perioada actuală, E necesar 
un efort al editurii spre a spori nUrriă- 
rirl și a ridica în același timp calitatea 
acestor lucrări, dîrid ö atenție deose
bită acelora îh care să-și găsească la
cul realitățile zilelor noastre.

MIHAI ZAMFIR

literare
Sîmbătă ora 20,30 —< 1, în erriislu- 

nea „Ce e nou în librătii", se vot 
prezenta cîteVa diri Cëlë mai recente 
apariții editoriale. Ö eniisiurîe de 
versuri din volumele publicate în 
ultimele zile ale anuliti 1961 va ii 
transmisă joi, 11 ianuarie în pauza 
concertului de seară pe programul 1.

cu 
de 

răspîndire a cunoștințelor agrozooteh
nice. în comuna Pechea, clin raionul 
Galați, de pilda, ' la o astfel de consfă
tuire au participat 82 crescători de 
animale diri gospodăria colectivă „5î 
funie 1948“. Ei au arătat cum s-au fo
losit îri activitatea for de cunoștințele 
obținute prin citirea cărților agrozoo
tehnice. ?

Asemenea acțiuni dau rezultate bune. 
De àcéeà biblioteca’ regională va 
munci pentru ca experiența biblioteci
lor fruntașe, metodele bune fölosite în 
popularizarea și difuzarea cărții pe 
teme agricole, corespunzător cerințelor 
specifice ale fiecărei comune, să fie 
extinse la roate bibliotecile de la sate.CONSTANȚA BADÏC biblio tecar-șefla Biblioteca regională Galați

Saptămîna aceasta la posturile 
noastre de radio se Vor transmite 
mai multe emisiuni literare.

„■ Oameni ai séptenaluiui", — o emi
siune care cuprinde fragmente din 
lucrăti literare în cate Sînt înfățișate 
portrete de constructori ai comunis
mului se transmite marți ora 
13,15 — II.

Première cinematografice

Premieră teatrală

au 
în 
la

de

Republica

Timpul probabil pentru zilele de », 10 ,1 
11 ianuarie : Vremea se răcește fa toate re
giunile țării și în special In nord-est. Cei 
variabil, nôros la începutul intervalului. Va 
ninge mai ales fa jumătatea de răsărit diri 
nord-est. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 și minus 15 grade, local mai cobo- 
rfte, iar maximele fritte minus 7 șl plus I 
grade.

'<* I 

iff* 
SöSs*

Scenă din filmul soviefo-german „Cinci zile și cinci nopți

^<0>eO-

Modernizări în rețeaua comerciala
PLOIEȘTI (trimisul „Scînteii" ).— 

La parterul noilor blocuri ce s-au 
construit în orașele regiunii s-aU 
deschis numeroase magazine, do
tate cu utilaje și mobilier modern, 
în blocurile noi 
lui Ploiești s-au

dirt centrul orașu- 
deschis numai îft

OqO-

să șt'm despre 
vaccinarea antipaliomielitică 

caz de poliomielită, la un copil de 3 
luni care nu fusese vaccinat.

Rezultate identice s-au obținut cri 
acest vaccin pe cale bucală și în țară 
noastră, unde a fost vaccinată la în
ceputul anului 1961 mai mult de ju
mătate din populația țării (10.000.000 
persoane pînă Ia 31 ani). În București, 
de pildă, de aproximativ 11 luni de 
cînd s-a aplicat vaccinul, nu a mai 
apărut nici un caz de poliomielită. 
Secția de poliomielită din spitalul de 
boli infecțioase Colentina a rămas 
goală și — după cîtva timp — a fost 
afectată pentru tratarea altor boli.

Rezultatele obținute cu acest tip de 
vaccin sînt, într-adevăr, impresio
nante în toate țările care au apli
cat pe scară largă această metodă. în 
plus, comoditatea aplicării acestui 
vaccin'(oferit sub formă de bomboa
nă) prezintă un mare avantaj, față de 
vaccinul de tip Salk, care necesită
4— 6 injecții.

Pentru a se întări rezistența obți
nută de populație față de paralizia in
fantilă în urma vaccinării din 1961, 
Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale a organizat o nouă mare cam
panie de vaccinare și revaccinare 
antipoliomielitică, pe cale bucală.

Copiii în vîrstă de la 2 luni la 1 an, 
care nu au fost încă vaccinați antipo- 
Iiomielitic, vor primi 3 doze de bom- 
boană-vaccin : prima între 8—12 ia
nuarie 1962, a 2-a doză între 8—12 fe
bruarie, iar a 3-a doză între 8—12 mar
tie 1962.

Restul populației pînă la 31 ani In
clusiv va primi 2 doze de bomboane 
— vaccin : prima 
1962, iar cea de-a 
tie 1962.

Administrarea 
numai de către medici, la sediul cir
cumscripțiilor sanitare de domiciliu 
sau la dispensarele de întreprindere.
5- a considerat util să se includă în 
vaccinare persoanele pînă la 31 ani, 
deoarece pînă la această vîrstă se 
menține riscul îmbolnăvirii de polio
mielită.

Avînd în vedere protecția sigură pe 
care o aduce această vaccinare față 
de poliomielită, este absolut necesar 
ca fiecare părinte, pentru copiii săi, 
și la rîndul ei fiecare persoană pînă 
la vîrstă de 31 de ani, să se îngrijească 
de prezentarea la vaccinare.

Posibilitatea de a avea la dispozi
ția noastră, pe scară largă și gratuit 
încă una din cele mai moderne me
tode de apărare împotriva bolilor, re
flectă din plin grija statului demo
crat-popular pentru ocrotirea sănătă
ții populației.

Prof. Dr. M. VOICULESCU

Astăzi începe in toată- tara- vacci
narea pe cale bucală împotriva 
poliomielitei (paralizie infantilă)',- vac
cinare car's, va cupriifidț copiii și 
populația pînă la vîrstia de 31 ani. Va
loarea imunizantă — și deci protec
toare' — a vaccinului- antipoliornieli-tic 
a fost dovedită- in mod- strălucit în ul
timii ani-.- Descoperirea și punerea la 
pünct a vaccinului antipoliomiel'iiic 
cönsfttuie, îrîtr-adevăr, unul din cele 
rilail riiari su'ccese aie științei. în reali- 
zările sale pe tă-rîm- profilactic, față 
de' bolile infecțioase. Părinții își amin
tesc, — alături de mediei —, ce în
semna, pînă acum cîțiva ani. polio
mielita că boală paralitică a copiilor 
pTecu-m și a adiiilților tineri. Medicina 
nu dispunea pînă atunci de nici un 
mijloc sigur de prevenire a acestei 
boli.

Așă cum știm cu toții, ultimii ani 
aü adus soluția mult așteptată, pavăza 
sigură contra bolii : vaccinul antîpo- 
liomielitic.

începutul acestei mari victorii știin
țifice s-a făcut cu vaccinul inactivat 
de tip Salk, care se administra pe 
cale de injecții. Efectele aplicării a- 
cestui vaccin au fost bune și numărul 
îmbolnăvirilor de poliomielită s-a re
dus în majoritatea țărilor din lume.

Dar oamenii de știință nu s-au mul
țumit cu acest tip de vaccin care avea 
încă multe lipsuri și au căutat să ob
țină unul mai perfecționat. Rezulta
tele au fost încununate de succes și 
astfel s-a obținut un nou tip de vaccin 
antipoliomielitic care se poate admi
nistra pe oale bucală.

Confirmarea valorii acestui vaccin 
și trecerea la folosirea lui pe scară 
largă se datorește școlii medicale so
vietice. Datorită cercetărilor minu
țioase făcute de savanți ca acad. M. P. 
Ciumakov, acad. A. A. Smorodințev și 
alții, s-a dovedit pe de o parte corn- 
pleta inocuitate a vaccinului (adică 
lipsa oricărui efect nefavorabil) și- — 
pe de altă parte —, eficacitatea sa 
imunizantă mult mai puternică, îri 
comparație cu aceea a vaccinului in
jectabil. La simpozionul „Asociației 
europene contra poliomielitei“ — care 
a avut loc în luna septembrie a anu
lui trecut, contribuția cea mai preți
oasă a fost adusă de savantul sovietic 
Cîumakov care, pe baza celor aproape 
80 milioane de vaccinări pe cale bu
cală efectuate în Uniunea Sovietică, a 
prezentat cele mai frumoase rezultate 
privind lupta împotriva poliomielitei.

Rezultate asemănătoare s-au obți
nut și prin cele 25 milioane de vac
cinări făcute în alte țări cu același 
vaccin administrat pe cale bucală. Ci- 
lăm, — spre exemplu — că în Repu
blica Democrată Germană nu a mai 
apărut în anul 1961 decît un sln^.tr

anul ce a trecut 29 unități comer
ciale ; printre acestea sînt : bra
seria „Continental", restaurantul 
„Dealul Mare", magazine alini ti- 
tare, cofetăria „Republica" etc. . .a 
Buzău au fost date în folosință 
alte 6 magazine, iar la Fieni, în 
noua piață, s-a deschis tin com
plex comercial. La Cîmpina s-a în
ființat un mare siloz de fructe, 
care va contribui la o mai bună 
aprovizionare a unităților de pe 
Valea Prahovei.

în 1961, unitățile comerciale din 
regiune au fost dotate CU 199 agre
gate frigorifice, numeroase auto
dube, motoscutere și altele. în a- 
cest an acțiunea de dotare și mo
dernizare a magazinelor continuă, 
în orașele Ploiești, Buzău, Tîrgo- 
viște se vor deschide în blocurile 
ce se construiesc, alte 43 magazine; 
103 unități comerciale vor fi re- 
amenajate Și reutilate. O atenție 
deosebită se acordă modernizării 
centrelor de desfacere a produse
lor de panificație. Se extind și me
todele noi de deservire : va spori 
numărul magazinelor cu autoser
vire, cu plata direct la vînzător și 
cu expunerea deschisă d ntărfuri-

Săpfărhîna aceasta intră pe ecrane co
producția sovieto-germană „Cinci zile și 
cititei nopți", realizată de studiourile 
Mosfilm și Defa-Berlin în regia lui Lev 
Arestam, care împreună cu Wolfgang 
Ebeling este și autorul scenariului. Mu
zica filmului este compusă de Dmitri 
Șostakovici. Acțiunea filmului se inspiră 
dintf-Un fapt cunoscut : salvarea, în 
timpul războiului, de către ostașii arma-

tei sovietice a tablourilor galeriei din 
Dresda, care au fosf înapoiate apoi po
porului R. D. Germane.

Vor rula de asemenea filmele i „Salt 
spre glorie" — o producție a studiouri
lor spaniole, care aduce pe ecran ima
gini din viața medicului Santiago Cajal, 
savant de renume mondial șl „Tom-De- 
gefeiul" — turnat în studiourile èhglézé, 
după o povestire a fraților Gritrim.

între 25—31 ianuarie
2-a între 8—15 mar-

vaccinului . se face

Noi utilaje

...au fost instalate în 
ultimele zile la Fabrica 
de rulmenți Bîrlad : 14 
noi strunguri paralele de 
fabricație romînească, 
mai multe mașini de 
lepuit bile, de rectificat 
plan, o mașină semi
automată și altele.

Datorită strădaniei e- 
chipelor de montaj, din 
rîndul cărora s-au evi
dențiat lăcătușii Marian 
Caracași, Dumitru Cain, 
Tudor Grigore și electri
cianul Teodor Burltti, 
mai mult de jumătate 
din aceste utilaje au și 
intrat în funcțiune. (De , teh-la Eliade Solomon, 
nician).

Prin contribuția 
voluntară

...a cetățenilor din 
muna Farcașa, raionul 
Șomcuta Mare, s-a ter
minat de curînd con
strucția unui dispensar, 
cuprinzînd săli de con
sultații pentru adulți și 
copii. S-a construit, de 
asemenea, o casă de naș
tere.

Inaugurarea a avut loc

CO-

Teàtrül dé stat din Turda a prezen
tat săptămfna trecută premiera co
mediei „Corb la corb nu scoate ochii"' 
a scriitorului clasic rus Ostrovski, 
Aceasta este Cea de-a cincea premie
ră a actualei stagiuni.

Spectacolul a lost pus în scenă îri 
regia lui Ion Dan, iar scenografia 
este semnată dé Mihai Nemeș. 1

în ziua de 30 decem
brie. (De Ia Vasile Mîri- șan, funcționar).

Zilele trecute
...s-a abătut asupra 

orașului nostru un viscol 
puternic; care a acoperit 
căile de acces și linia 
ferată. Un $rup de mun
citori ceferiști împreună 
cu alți locuitori din 
Brăila au lucrat fără 
întrerupere timp de 10 
ore la deszăpezire, resta
bilind circulația. (De la Petrache Arnuțoiu, muncitor).

Iarna este în fol

atelierele gos- 
colective

...iar în 
podăriei 
Remus Opreanu,

din 
, raio

nul Medgidia se mun
cește de zor la repa
ratul căruțelor și in
ventarului agricol. Re
parațiile au și fost exe
cutate în proporție de 
peste 86 la sută. Colec
tiviștii au cărat la cîmp 
circa 100 tone gunoi de 
grajd. Cei mai mulțl, în 
măsura în care permite 
vremea, lucrează la tera- 
sarea celor 15 ha. care 
vor fi plantate cu viță de

și pomi fructiferi, 
precum și la amenajarea' 
răsadnițelor. (De la Nicolae Gută, colectivist).

Drapelul de fruntaș 
pe regiune

...a fost obținut de 
centrul de radioficare 
din orașul Arad care de
servește peste 20.000 de 
radio-ascultători. Numă
rul abonaților este în 
continuă creștere : în 
luna decembrie a spo
rit cu 48. La îmbogăți
rea programelor emisii
lor locale în limbile ro- 
mînă^ maghiară și ger
mană au dat o contribu
ție însemnată corespon
denții voluntari Emil 
Fugătă de la uzinele 
de vagoane din Arad, 
Tiberiu Hotar an, de 
la baza de aprovizio
nare nr. 5, Ion Miclea 
de la uzinele „30 Decem
brie" și alții. (De Ia 
loan Darula, resp. centrului de radioficare).

Tncă din prima zl

.„a acestei luni, petro
liștii schelei Vedea din

cadrul Trustului de ex
tracție Pitești au extras 
peste plan însemnate 
cantități de țiței, Briga
da condusa de comunis
tul Marin Dogarii și 
aceea a uteniistului Ce
zar LeOfu sînt fruntașe. (De la Gheorghe Motl- dîfu, tehnician).

Noi magazine sătești

...au fost date în folo
sință în raionul Turda. 
Numai în cursul anului 
1961, cu 
tățenilor 
sfaturilor 
construit 
mentație 
rii, i—

contribuția, ce- 
și cu sprijinul 
populare, s-au 
unități de aii- 
publică, libră- 

magazine mixte în 
comunele Iara, Viișoara, 
Triteni, Soporu de Cîm- 
pie, Podeni, Frata, Lun
ca Largă, Muntele și 
Stejeriș. (De la Vasile Sasn, muncitor).

47 de apartamente

...s-au dat în folosință 
în ajunul Anului Nou în 
blocurile nou construite 
în orașul Cîmpina. 
fel, 47 de familii au 
bătorit revelionul 
casă nouă. (De la Bratu, muncitor).

PORTO-FRANCO : Patria (Bd. Magheru, 
12—14), București (Bd. 6 Martie, 6), Alex. 
Sahia (Cal. Văcărești, 21), Volga (Șos. Ilie 
Pintilie, 61). AGENTUL X 25 : Republica 
(Bd. Magheru, 2), Eleria Pavel (Bd. 6 Mar
tie, 14), înfrățirea între popoare (Bd. BucU- 
reștii-Noi), Gb. Doja (Cal. Grivitei, 80). SE
CERIȘUL VERDE : Magheru (Bd. Magheru, 
29), I, C. Frimu (Bd. 6 Martie, 16); 8 Martie 
(Str. Buzești, 9—11), Arta (Cal. Călărași, 
153). FLĂCĂRI ÎN TAIGA ridează la cine
matografele : V. Alecsandri (Str, GrigorcscU, 
24), Flacăra (Cal. Dudcști, 22). CAVALERII 
TEUTONI (cinemascop — ambele serii) : 
Lumina (Bd. 6 Mariio, 12), Popular (Str. 
Mătăsari, 31). POVESTE DESPRE O FATA 
rulează la ciricmatografclo : Maxim Gorki 
(Cal. Victoriei, 48), Alex. Popov (Cal. Gri- 
viței, 137), 16 E'ebruario (Bd. 30 Decembrie, 
89). POZNAȘA : Central (Bd. 6 Martie, 2). 
CAZACII : Victoria (Bd. 0 Martie, 7), Flo- 
reasea (Str. G. Bizet). MECANICUL CON
DUCEA TRENUL : Tineretului (Bd. 13 De
cembrie, 5—7). ȘORICELUL ȘI CREIONUL 
— CINE A CÎȘTIGAT CUPA ? — FLORI 
DE PE MUNȚI - SUFLĂTORUL ȘI FLA
CĂRA — PRIN REZERVAȚIA NATURALA 
DIN CAUCAZ rulează la cinematograful 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie, 18). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII — dimineața : 
13 Septembrie (Str. Doamnei nr. 9). DOC
TORUL DIN fiOTHENOW - dupa-amiâză : 
13 Septembrie (Str. Doamnei nr. 9). PÏNZE 
PURPURII : Cultural (Cal. Griviței, 196) 
ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT: Grivița (Piața 
Ilie Pintilie, 2), G. Coșbuc (Cal. Rahovei, 
118), Aurel Vlaicu (Șos. Cotroceni, 9). VÎNT 
DE LIBERTATE : C-tin David (Șos. Crîn- 
g«și, 42). ÎNTILNIRE PE CABLU rulează 
la cinematografele : V, Roaită (Bd. 1 Mai, 
57), 23 August (Bd. Dimitrov, 118). RAIDUL 
VARGAT : Unirea (Bd. 1 Mai, 143). ULTI 
MUL MEU TANGO : rulează la cinemata- 
graful T. Vlădimirescu (Cal. Dudestl 97) 
CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : Miorița 
(Cal. Moșilor, 127), Libertății (Str. 11 Iunie, 
75), Olga Banele (Cal. 13 Septembrie, 196). 
DOUĂ VIEȚI — ambele serii : Munca (Sos. 
Mihai Bravii, 221). SONATE : Moșilor (Cal,

Moșilor, 221). COPILUL TRUPEt rulează Ia 
cinematograful : Doncâ Simo (Str. Avrig. 1). 
ALEKSANDR NEVSKI : M. Eminescri (Stt.
M. Eminescu, 127). CAIDUL : rulează la 
cincinatogrâfele Ilie Pintțlie (Șos. Colehtiria, 
8-1), 30 Decembrie (Cal. Ferentari, 86). CINCI 
CARTUȘE : 8 Mai (Str. LiZeăhii, 19), SÖ-' 
SEȘTE CIRCUL rulează la Cirienrâtograftil
N. Bălcescu (Cal. RahoVei 151). RAPSODIE 
UCRAINEANĂ : G. Bacoviâ (Șos. Gitifgiii- 
lui, 3). CASTELUL DIN BASME : Dntmiil 
Serii (Sir. Drumul Serii, 30). CIP.CÜL PARA 
CUPOLA : B. Delavraricea (Bel. Libertății, 
70-72).

TELEVIZIUNE. Orele 18,00 — Transmisiu
nea serbării Pomului do iarnă do la Palatul 
pionierilor. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,20 — Medalion „FREDERIC CHOPIN“, 
de Ștefan Boneà. 20,20 — Emisiune de artă 
plastică : „COLECȚIA DONA", do Marin 
Mibalache. 20,35 — Filmul „OMUL CU CU
ȚITELE" primit din partea studioului cen
tral do televiziune din Moscova. 21,05 — 
Muzică populară romînească interpretată do 
o formație instrumentală condusă de Zisu 
Georgescu. Soliști : Marin Lătărctti, Rodica
Bujor, Emil Oavriș. 21,10 — Telesport. ïü 
încheiere i ultimele știri.
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Aceasta implică o pregătire 
rioâsă dirt parted sportivii

Rezoluția

Un meci disputat Slalom.^

cadrul concursului. dé patinaj vi-

două reprize) permițînd jüdätö- 
cehöslovaci să refacă handica-

1
1
1
X
1
1
X

„Cupa {

(1-0) 1 
(0—0) x 
(2—2) x 

anulat
(Si—0) 
(4—2) 
(2-0) 
(1-1) 
(1—0) 
(2-1) 
(0-0) 
(0-0)

joc Giurgiucă a pierdut în 
lui Göb (Borilssid), că apoi

PRONOSPORTConcursul nr. 1 din 7 ianuarie 1962
Fidrchtinâ—Bologna
Torino—ïnternazionâle
Lcccö—Juventus
Padova—Udi riese
Mi län—Palermo
Bari—Catanzaro
Catania—Lanerossi
Atalàntâ—Spa1
Éofhà—Sämpdöfiä
Cosonza—Modcnä
Napoli—Verona 
Prato—Lazio

acum, printre cei care s-au ré- 
în Gacfrul concursurilor Sparta- 
se numără tinerii petroliști din

HOCHEI ‘

Patinoarul artificial „23 August" 
găzduit ieri seară îritilniréà ihter-

f de iarnă“ j

L..... •
( lă aii continuât 
( ieti partidele tlft
J handbal în 7 din

Spariachiadâ de Cupfl campionilor europeni

Pe pîrfiîle de schi și patinoare, la 
casele de cultură raionale și clu
burile din întreprinderi, în sălile de 
sport ale școlilor medii din regiunea 
Ploiești se desfășoară în prezent în
trecerile Sparfachiadei de iarnă a ti
neretului, la săriiuje, schi, patinaj, hal
tere, tenis de masă trîlltă și șah. La 
această competiție sportivă participă 
peste 50.000 fitieri și tinere din între
prinderi, rchélè petroliere, rafinării șl 
de la Safe, cu aproape 15.000 mai mult 
față de anul trecut. Penfru buna des
fășurare a Spartachiadei, în masivul Bu- 
eegi au fost amenajate pîrtii, iar la 
Ploiești, Sinaia, Cîrripina noi patinoa
re. Au fost, dë asemenea, procurate 
schiür'i, săniufe, patine și alte materiale 
sportive, care stau la îndemîna sporti
vilor.

Pînă 
marcat 
chiadei
schelele Boldești și Urlați, cei de la 
cluburile „AvîhfhP'-Mîneciu, „Car- 
paji“-Sinaia, „Caraimari“-Bușteni. O 
frumoasă comportare a avut echipa de 
schi din comuna Zărneșfi (raionul 
R. Sărat) în frunte cu tinerii Constan
ții! Manea, Alexandru Pofîrniche, care 
au obținut cele mai bune rezultate pe 
raion.

C S. M. Cluj—
CLUJ (prin telefon). — Ieri seară, 

în sala Casei de cultură a studen
ților din Cluj s-au intîinit echipele 
rnăsculine de tenis de Măsă C,S,M.- 
Cluj, campioana țării noastre, și 
Borussia Düsseldorf, campioană 
R.F. Germane. Interesul stîrnit de 
acest iileci, în care jucătorii noștri, 
cîștigători ai primei ediții a Cupei 
campionilor europeni, își făceau 
debutul în cea de-a două ediție a 
competiției, s-a reflectat în numă
rul mare de spectatori prezenți ta 
mecți sala fiind plină pînă la refliz. 
Echipa clujeană, favorită à întilni- 
rii, nu s-a dezmințit. C.S.M.- 
Cluj s-a impus de la bun început 
în fdța jucătorilor de la Borttssîâ 
Düsseldorf.

Primele patru partide, în care au 
jucat pe rînd Giurgiucă, Negulèscu, 
Cobîrzan și din nou NégUléscu au 
însemnat tot atîtea victorii pentru 
echipa clujeană. în cel de-ăl cim 
citea 
fața

scorul șă fie pecetluit de victoria 
lui Cobîrzan Asupra lui Müller 
(Börussiä). în urmă Victoriei dè 
ieri C.S.M.-Cluj s-ă calificat în 
semifinalele Cupei campionilor eu
ropeni ediția 1962, ttrmînd să joace 
— de dstă dată în deplasare — cu 
Pârtizăn-Belgrdd. ViițOrii àdVèrsdri 
ăi jucătorilor noștri au 0 clasă 
mai ridicată decît formația dm 
R.F.G. ■ . ; :
măi serioăsă din parteă sportivilor 
clujeni, pentru că aseară, in fața 
echipei Borussia, jucătorii noștri 
n-au fost într-o formă deosebită. Co- 
birzan și Giurgiucă, de exemplu, au 
ăvut scăderi în ritmul de joc.

Iată rezultatele tehnice : Giur
giucă-—Terbek 2—0 (21— 15j 21—13); 
Negulescu—Müller 2—0 (21—17, 21 
-15); Cobîrzan—Gdb 2-0 (21—18, 
21—16); Negulescu—Terbek 2-M) 
(21-14, 21—15); Gitirgiucă-Gdb
0—2 (21-23, 14^21); Cobîrzan- 
Müller 2-0 (21-^10, 21-16).

ï. DÜMITRIU

a
națională de hochei dintre reprezen
tativa București și formația cêhô- 
slovacă Kladno SONP. Jôcul éXtrérii 
de disputat a fost cîștigat de puter
nica formație a oaspeților cu scorul 
de 6—4. Hocheiștii noștri, după o re
priză promițătoare (au coridhs cu 
3—0) a cedat apoi inițiativa (îri cele
lalte 
rilor

puî șî să obțină în final victoria. 
Meciul a fost presărat cil faze de ö 
rară frumusețe, răsplătite de publid 
cu aplauze là scérià deschisă; în for
mația rioastră s-a resimțit lipsă unör 
jucători valoroși accidentați în me
ciurile anterioare. în Ultima repriză 
apărarea echipei noastre a comis 
unele greșeli dé care au profitat eX- 
perimântații hocheiști cehoslovaci, 
cîștigînd astfel meciul la două punc
te diferență.

autorităților 
mbwrliwcïcBERLIN 7 (Agerpres). — Potrivit relatărilor presei Vëst-berlirieZé, la ședința prezidiului și Conducefii „Congfesülui orașelor germane“, îa care au fost invitați circa 100 de primari veșt-germani, precum și re- prez.eHtaHți äi uhöf țâri străiile, conducătorii sérirituitii ' Vest-bëtlinez nu și-au precupețit eforturile spre a-i corivirige pe pârticipariți dé rie- CéSltâtëa continuării politicii „orașului de frorit“. în același spirit s-a pronunțat la ședință și priihârui vest-berlinéZ, Brandt. Spectacolul promitea să decurgă potrivit planului diriaifite stabilit. Un eVenitrieht neprevăzut i-a pUs înșă îri încurcătură pé organizatorii lui.îri cadrul uriéi conferințe de presă, la 5 ianuarie, Wiliafti Kelotv, lordul primär al orașului englez Coventry, și-a exprimat Surprinderea în legătură cu faptul că la ședința comitetului nu au fost invitați și conducători municipali din R. D. Germană. Brandt a încercat să-i explice acest lucru prin „inexistența“ în R. D. Germană „a unor oameni cU care s-ar putea ajunge la un acord". Dar Wiliam Kelow à respins categoric acest argument. El a declarat că în zilele următoare va pleca în R, D. Germană unde va participa la Consfătuirea conducătorilor municipali.Nu a avut efectele scontate de autoritățile vest-berlinéze nici vizita în Berlinul occidental a lui Gaitskell, care, între altele, a emis părerea realistă că nu se poate rezolva problema Berlinului occidental fără participarea R. D. Germane. Gaitskeîl a declarat, de asemenea,- că el consideră posibilă „recunoașterea R. D. Geririarie ca una dintre puterile dare controlează , căile de acces în Berlinul occidental“.

Ccmssimlui Mondial ai PăciiLâ fêcéhtà éesiüfiê (diri decembrie 1961) de la Stockholm a Consiliului Mondial al Păcii a fost adoptată următoarea rezoluție îri problemele iridependenței naționale și păcii :In rezoluția adoptată de sesiunea CorisiliUlui Mondial al Păcii care a avut loc în martie 1961 là Delhi, în problemele independenței naționale și păcii s-a arătat éa „lupta pentru suveranitatea națională Și independență constituie ö safeiriă nu numai a popoarelor coloniale, ci și a tuturor popoarelor lumii care lUptă pentru instaurarea Unei păci trainice, pentru traducerea în Viață a dezarmării și desfășurarea Unei colaborări prietenești' reciproc avantajoase între țări“. Dez- Voltârëa luptei pëhtrü independență națională dă ajutor luptei pentrU dezarmare și 0 întărește : acéste două acțiuni sînt indisolubil légàté.Evenimentele care au avut loc de atUnci au düs la Victorii în luptă dar, în același timp, au generat forme noi și mai intense de exploatare imperialistă și de represiuni. Ele au confirmat necesitatea dé a sé depune eforturi și mai mari îndreptate împotriva a- céstor fenomene ostile cauzei păcii și independenței naționale.Agresiunea împotriva Cubei, pregătită și declanșată de imperialismul S.Ü.A., pfécum și amestecul ê.Ü.A îri Laos, au adus întreaga lume în ambele cazuri în prägül războiului.Mobilizarea actiy.ă a popoarelor și intëhtiâ ior fermă de a menține pacea și independența națională, presiunile exercitate de popoarele care cer să li se acorde independență, și sprijinul acordat de forțele păcii din alte țări ău silit Adunarea Generală à O.N.Ü. Să adopte îri unanimitate o rezoluție care cheamă la lichidarea colonialismului. Dar puterile imperialiste nu voi' îndeplini niciodată diri propria lor voință o ase- mériêa tezOlUție. Dimpotrivă, ele și-au intensificat metodele îndreptate spre menținerea fie a admiriistfâtiéi lor directe, fie a privilegiilor lor și a exploatării, au făcut ca aceste metode să fie și mai variate. In Algeria, guvernul francez, deși afirmă-mereu că este dispus să ducă tratative, coritinuă reprimarea sîngeroasă a drepturilor nationale, căreia poporul îi fézistâ eroic cu arma în mină de șapte ani. In Vietnamul de sud
■OqO -------- -------

s-aü găsit pretexte pentru aducerea în țară a unor forte armate mâi numeroase ale S.U.A., în scopul sprijinirii dictaturii lui Ngo Dinh Diern, iar în Coreea de sud trupele americane sprijină clica tiranică a lui Pak Cijan Hi, care a înlocuit pe predecesorii ei răsturnați de către mase. Cu ajutorul unor manevre diplomatice, guvernul S.U.A. încearcă să pregătească noi măsuri violente îndreptate împotriva Cubei. In Angola, dictatura portugheză, care este ea însăși o marionetă a N.A.T.O., încearcă în zadar să con- soEdeze regimul colohial sortit pieirii, cu ajutorul provocărilor și asasinatelor îii masă.Deși se declară apărători ai politicii de autodeterminare și neamestec, imperialiștii găsesc mereu noi mijloace dë provocate a dezordinilor, pentru ä înlesni loviturile de stat militare și intervenția. In unele țări ei transferă puterea oficială Unor lideri marionetă indigeni pehtru a imobiliza și a dezbina în cît mai mare măsură poporul îh lupta ltii pentru libertate. In Cofigo, camuflîn- dü-se în spatele steagului O.N.U., imperialiștii sfîșie țara îh bucăți, întreeîndu-se îhtre ei și strădUin- du-se să acapareze fiecare pe'iltru sine teritoriul și bogățiile minerale ale poporului congolez. Experiența a arătat o dată mai mult ca numai cu ajutorul eforturilor proprii și al eforturilor tütüfor forțelor iubitoare de pace, numai prin lupta îndrăzneață și de zi cu zi popoarele vor putea obține o reală independență față de 'imperialiști și vor putea instaura pacea.AcOlo Unde devine greu să se mențină subjugarea directă à popoarelor din cauza nivelului lor de conștiință crescînd și din cauza voinței lor de împotrivire, imperialiștii și, în special, imperialiștii din Statele Unite găsesc mereu forme noi și mai subtile de relații néocolonialiste. Dominației economice i se adaugă acum agresiunea în domeniile Social și cultural. Cu ajutorul unor așa-nu- mite programe de „ajutor economic“ și de „ajutor în domeniul învățămîntului“ se fac încercări de a se impune ideile și modul de viață al altor țări, car'ë sînt diametral opuse culturii de bază a țării respective. In încercarea lor de a-și asigura posibilitatea exploatării ' pe viitor a resurselor materiale; imperialiștii îsi instaurează dominația prin 'otrăvirea minților. Acest seop se află, printre altele, la baza unor numeroase proiecte de investiții de capital și de „ajutor“ téhn'ic în America Latină și în noile state independente din Asia și Africa.In lupta lor principală — lupta pentru eliberare națională, popoarele coloniale, precum si popoarele dependente și independente care se străduiesc să dobîn- dească o independentă reală, îsi propun ca unul din 'țeluri lichidarea bazelor militare, evacuarea armatelor de ocupație și anularea pactelor militare și a planurilor de pustiire nucleara.Töt ăȘâ, menținerea păcii si înlăturarea primejdiei unui război nuclear — sînt probleme care prezintă o însemnătate Vitală nu numai pehtru țările coloniale și péntru éele care șhau dobîndi't recent independenta, nu numai péntru popoarele care due încă lupta dé eliberare și pentru celelalte popoare câré încep să-și făurească viitorul, ci și pentru' toate celelalte țări și popoare. Un sprijin eficient în lupta pentru independență națională Și pace poate fi găsit nu numai în’rîndurile celor care iaü parte nemijlocită la lupta pentru suveranitatea lor națională și libertate ; nu mimai în rîndurile țărilor iubitoare de pace, ci și în rîndurile elementelor iubitoare de pace din fiecare țară, inclusiv din înseși țările imperialiste. Coordonarea activității tuturor acestor, forțe constituie o sarcină pentru obțină dreptul popoarelor la independența națională și pehtru o pace trainică.

Luptele din AngolaLUANDA 7 (Agérprés). — Uriită- jile patrioțilof angolezi café luptă împotrivă colonialiștilor portughezi și-âu intensificat în ultimele zile acțiunile militare împotriva trupelor Iui Salazar. Citînd surse fliili- tare portugheze, corespondentul din Luanda al agenției France Presse âhUnță că o Unitate portugheză a fost atacată la 6 ianuarie pö șoseaua dintre Vista Alegre și Cambamba, situată la 250 km. riôi'd dé Luanda. Agenția Réiiter relatează, de asemenea, că patrioții angolezi au atacat plantații ale co-- lohialiștilor portughezi și aü distrus instalațiile lör.încercările trupelor portugheze dé a organiza acțiuni represive împotriva patrioților din- regiunea Cäfftiöria nu au avut nici’Uii rezultat.

IN OITÊVA RINDURI
Șahistul italian Giustolizi a cîștigat 

turneul internațional de la Reggie 
Emilia, totalizîrid 8 püricte din îl po
sibile. Locul doi à fost ocupat de 
Lechrriari (R. F. Germană) cu punc
te. Pe lôcUrilé 3—4 s-au clasat la 
egalitate Ghițescu (R. P. Romînă) și 
Pîdevschi (R. P. Bulgaria) fiécâfe cU 
cîte 7 puncte. Austriacul Gragger a 
ocupat locul 5 cu 6l/i puncte.

De remarcat că în penultima runda 
Ghițescu l-a învins pe Giustolizi,

*
Boxerul John Mc Corfriack (Sco

ția) și-a apărat titlul dé campion euro
pean al categoriei „mijlocii“ înviri- 
gîndu-l lă puncte după 15 reprize pê 
șalangerul său Heirii Freÿtag (R. F. 
Germană).

în cadrul concurstdtli.de patinaj Vi
teză de la Alma Ata. Rafăil Graci a 
stabilit Cel mai bun rezultat mondial 
al sezonului în proba de 500 m, i-eali- 
zînd timpul de 40” 9/10.

Proba de 1.500 m. a fost cîștigâtă de 
Nikolai Kaidalov din Sverdlovsk cu 
timpul de 2’ 14,6”.

PUCUL « 
scrimă L-

hochei, riu

FaZă din meciul Métàlul „23 Augusi"-Flacăra Roșie.
(Foto : Gh. Vințilă)
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In saiâ Dina-, 
( mo din Capita- 
( la aii continuat 
(ieri partidele dft 
l handbal în 7 din 
{ cadrul „Clipei 
( de iarnă". Echi- 
i pelé bUcurește- 

ne — aliniind j 
loturi complete j 
— au furnizat j 
meciuri spec- j 
ta-cüloase. Cel 
mai disputat 1 
joc a fost cei 
dintre echipe-j 
le „Steaua“ și i 
„Știința". Vie- ) 
toria a revenit) 
echipei mill-1 
tare pu Scorul' 
dé 16—11, dato- I 
rltă ùriui jöc j 
niai organizat, j 
Hândbaliștîi de ) 
la „Steaua“ au 1 
fructificat maî j 
bine ocaziile a- I 
vute la poartă j 
și du cîștigat la J 
5 puncte dife- j 
rentă.

{ în oelelalte i 
I Meciuri S-au iii- j 
I registrat urmă-1 
I toarele rezul- 
( täte : Metalul )
I „ăî August" — I 
! „Flacăra Roșie“ I 
( — 20—13 ; C.S.Ș. I 
I — Ï.T.B. 22—19; I 
[ ftiiiamo — Ită- j 
( pid — 29—17. j

★
îți turriéul international de fotbal 

dé la Santiago échipa Cölö Colô à îfi- 
vins cu 2—1 pe Ferencvarös Buda
pesta. Echipa iugoslavă Steaua Roșie 
Bélgrâd a obținut o surprinzătoate 
victorie cti 1—0 in fața echipei brâ- 
ziliené Bôtafogô. Unicul punct a fost 
marcat în minutul 18 de Maravic.

(Agérprés)

— Do trei Săpffiinîri! o admirăm 
pe antrenoarea noastră. Dar de noi 
Cîhd o să se àéüpë ?.„

(Desene de ËM. MltiAlLESCU)

(Urmare din pag. I-a)loace riôi. Există numeroase metode ale muncii politice de masa verificate de practică, care și-au dat din plin roadele. Indiferent de mijlôcül folosit, ceeâ ce sa impune esté caracterul concret, operativ băzat pe fapte, luarea de poziție combativă față de lipsuri și neajunsuri.Eficacitatea muncii politice se măsoară și prin contribuția ei la prevenirea și înlăturarea neajunsurilor și deficientelor. Pe de o parise, rolul ei constă în a mobiliza eforturile muncitorilor și tehnicienilor spre sectoarele și problemele unde se simte mai mare nevoie, pe de altă parte agitatorii, toți comuniștii, trăind în mijlocul colectivului muncitoresc, au îndatorirea de a semnala cu operativitate organizației de partid, conducerii întreprinderii acele probleme sau lipsuri ivite pe parcurs care cer ô intervenție rapidă și eficace,Lă secția a ïl-a a întreprinderii „Precizia“ din Capitală s-au ivit la un moment dat deficiențe la unele piese. înarmați cu cunoștințe tehnice și avînd o bogată experiență în producție, agitatorii au discutat amănunțit cu fiecare muncitor, arătîndu-le cauzele deficiențelor, căile de înlăturare a lor. O puternică Inrîurire a avut și exemplul personal al unor agitatori, fruntași în producție.Un instrument important, activ, de popularizare a experienței îna- iiifiate și de criticare a lipsurilor 11 constituie gazeta de perete. Cînd în acest organ de presă al sec! iei sau atelierului sînt reflectate din viața și problemele cölectivü- roadele sînt evidente. Acțiu-

nea dusă dë gaZétà de perete de la Uzinele de prôdtise sOdiéé din Ocna Mureșului pentru reducerea consumului' spécifié de cocs ia cuptoarele de var — acțiune concretă, întemeiată pe exemple grăitoare — à contribuit sensibil la realizarea unor êCOnottlii de 64.000 lëi ânüâi. După cum modul ViU, combativ în care aceeași gazetă i-a criticat pe Unii tovarăși certați cu disciplină în muncă a avut uri efect pozitiv asupra comportării acestora.Un roi însemnat în munca politică și culturală — îndeosebi în propagarea cunoștințelor tehnice, în dezbaterea problemelor tèhni- co-economice ale întreprinderii — sînt chemate să-1 joace cluburile.îmbinarea cu pricepere a tuturor formelor muncii politice de masă — care-și aduc din plin Contribuția la bunele rezultate dobîn- dite în înfăptuirea planului — caracterizează activitatea celor mai multe organizații de partid. La „întreprinderile pentru ^industria de bumbac“ din Capitală o mare eficacitate are agitația vizuală. Aici graficele și lozincile sînt mereu proaspete, în pas cu viața, mobilizatoare, se folosește și o astfel de formă a agitației ca „expoziția calității și frumosului", la club' se organizează regulat „Zilè ale experienței înaintate".Cu convingerea sădită de partid că înfăptuirea planului pe 1962 depinde în primul rînd de eforturile lor creatoare, oamenii muncii au pășit cu însuflețire îh primele zile aie noului an. Ei sînt fiotărîți să urce cu nöi fapte de seamă, și această treaptă spre viitorul lor luminos, spre socialism și cornu-- nism.

Fotbaliștîi romîm peste hotareDupă cum s-a mai ântințat, de cîteva zile sê află în R.D. Vietnam echipa de fotbal Petrolul Ploiești. Fotbaliștii romîrii urmează să susțină primiți joc la 10 iâriuâfie la Hanoi în compania üriéi selecționate feroviare. în continuare, e- chipâ romînă vâ juca töt la Hanoi la datele de 12, i4 și 17 ianuarie.

în continuarea turneului pe caré-1 întreprinde îri Cipru, echipa de fotbal Dinămo București a jucât SÎrribătă là Nicosia Cava. Gazdele au gâtoare Punctul minutul 11 m.
cu scorul victoriei a52 dintr-o

cu echipa Cetiri terminât îrivin- de 2—1 (1—1), fost reâiizât îri lovitură de la

Realități sumbre în economia Greciei
ATENA 7 (Agerpres). — TASS. 

Dêclâfâtià fäcütä CÜ prilejul Anului 
Nou de primul ministru al Greciei, 
Karamanlis, cu privire la situația 
„înfloritoare" a poporului grec a 
provocat indignare și proteste din 
partea sindicatelor din Grecia. Cômi- 
tetul executiv al Federației sindica
telor funcționarilor publici ä dat pu
blicității o declarație în care dezmin
te afirmațiile lui Kâramariîis, Afir
mațiile primului ministru riu cores
pund adevărului, se arată in decla
rația Comitetului eXecutiv al Fede
rației sindicatelor furicționarilot pu
blici. Situația funcțiohatilor din Gre
cia este departe dé a fi înfloritoare. 
Chiar și cöridücereä pröguvernarnen-

tală a Confederației generale a oa
menilor muncii din Grecia a făcut o 
declarație în care subliniază că „fo- 
lôSiféâ incompletă a fôrféiof de' 
muncă continuă să fie mare și de 
aceëa nivelul, dé trai al oamenilor 
mhhcii diri Grfecia este scăzut“.

Muncitorii greci lucrează în me
die cité 19,7 zile din 26 de' zile lu
crătoare pe liină. Dacă la aceasta se 
adaugă salariile cu totul insuficiente 
și faptul că, potrivit datelor orga
nismului guvernamental .pentru dez
voltarea industrială, în Grecia există 
2ÔÔ.000 dé șdihefi totali, adevăratul 
tablou al Situației sociale din țară re
iese clar.

putea recruta printre ei un număr 
apreciabil dê volunfăfi. Și ar făce, 
desigur, a doilcUrență ăpiigă „mili
țienilor eivili“. Mă refer la céi cîle- 
va mii de cetățeni cară, în orele 
de vîrf sau în zilele de sărbătoare, 
dirijează vălurile dé véhiculé și 
tramvaie tempérîndU-lé impetuozi
tatea.

Sînt foști șoferi, oameni care-au 
■diiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliw

De la corespondentul 
nostru
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lUcrăf în fratispertUfi său peiisiotlari 
care äUrtösc regulile de circulație, 
Au ö legitimație de agerit de circu
lație völurifat și Uri „step“. îri éxer- 
cifàrêa afribuțiiiei pe dare și le a- 
sumă dau dovadă de foarte mult 
zel.

Există și alte forme de participa
re a cetățenilor la gospodărirea o- 
rașului.

îri fiecare zi, mijloacele de 
transport în comun din Praga poartă 
de-a lungul ei 1.500.000 de pasa
geri. Astă este eohivalent cu întreg 
traficul de călători ăl căilor ferate 
cehoslovace. Praghezii sînt foarte 
mobili. De aceea s-a înființat siste
mul autoservirii, la 217 autobuze și 
troleibuze ca și la un Humât de 
tramvaie. Pasagerii introduc 60 ha- 
leri în outia de la intrare și-și ocupă 
locul. Numai îa troleibuzul 58 și la 
Unèle autobuze ale căror linii nu 
deservesc decîf o parte dintr-un 
traseu, există un mecanism care 
eliberează un bilet pentru Cores- 

„Tetezkă“. ESfe un tramvai pondehța cu tramvaiul oare duce 
pîiiă la marginea orașului.

Am întrebat de rezultate 
obținut lămuriri care merită 
consemnate. Cutia de la

Dimineața își ridică storurile mai 
tîrziu, îri lunile acestea de iărriă. 
îmi place să plec de-acasă îri zori, 
cîhd se șctirg mriițiiflile Spre hieril, 
cînd ceață învăluie întfegul ofd.șz 
compactă de s-o tăi cil cuțitul. în 
vecinătateă apelor Vltăvei curge 
și ea, cenușie, ca un rîu aerian. 
Mașinile orbecăie, pe cheiuri, pe 
arterele prihcipale, prin ulițeie-h- 
guste și întortocheate ale străve
chiului burg. Dar măturătorii tril sé 
tern de ele : în față și în spate, 
centura lor e prevăzută cu cîte doi 
„Ochi de pisică“, — puncte incan
descente de fosför Câié-i apără de 
accidente.

Măturătorul de pe strada mea 
nu-i Un fttgînliat. Știe îilăă Că ats 
motive să fie thîiidni ! Străzile Iții 
arată ca oul.

-— E destul de greu, mă asigură.- 
Sintern invidiați pentru măiestria du 
care moșii noștri ău Știut să fadă 
pavajul din cuburi de piatră. Ce-i 
drept, e rezistent. Dăf p’rezirltă tréi 
dezavantaje riiafl : Spetește zgoriie- 
tul, întreține praful și nu se poate 
spălă. Gospodarii noștri se gîndesc 
să introducă asfaltul — și bine iac. 
Mai ales dă a crescut circulația- 
foarte mult în anii din urmă.

Praga numără aproape 3.000 de 
Străzi. Pe aproximativ 1,160 ktn. Se 
întrec 143 troleibuze, 192 autobuze, 
1.400 vagoane de trămvai și un nu
măr nëdetërrhinat de camioane, au
tomobile, rriôtodicléte, biciclete, ba 
chiar și un tramvai destinat exclu
siv copiilor, Prichindeii sînt plim
bați prin „Sraștil de aur“, îndeosebi 
0U autobuzele. Lucrul este foarte 
obișnuit Poate tocmai de aceea îi 
emoționează cel mal mult escapa
dele cu ~ '
din 1907, — cel mai bătrîn diri cîte 
futicționeăză în capitala de pe ma
lurile Vităvei — și oînd șdoală sau 
creșa angajează o cursă, vuiește 
toată Praga de larma călătorilor 
care-și dezvăluie prezența numai 
pînă la riăsiil lipit de luciul feres
trei. E și ușor de Înțeles t cel mari 
au multe tramvaie, dar „Terezkâ" 
e unică !

Trebuie spus dă, dă-C-ăr fl după 
inima pasagerilor „Tetezkdi", set- 
viciul de securitate q circulației ar

și am 
să fie 
intrare 

este supravegheată de șofer, prin- 
tr-o oglindă. Dar încă din prima zi, 
oglinda s-a dovedit inutilă : cetă
țenii se Controlează reciproc, dar 
mai cu seamă sînt disciplinați și 
corecți. Unde mai pui că... nu se 
mai plîrig împotriva taxatorilor !

Ptaghezii au manifestat la Ines« 
puț © anumită rezervă față d«_ mq»

gazinele de autoservire. Acum, fie
care cartier asaltează comitetul . 
național ou cereri : „Faceți-rle auto
servire 1".

Din 2.699 do magazine cil produ
se alimentare, 202 sînt cu autoser
vire. Așadar, deocamdată 101a sută. 
Pînă la sfîrșitUl anului 1962 însă, 
ele vor reprezenta un procent de 
23,5 la sirtă iar pînă là sfîrșittil irit 
1965 — 46 la sută. Ele aduc 22 la 
sută din totalul încasărilor în sec
torul alimentar. Tocmai de ăceeă ä 
fost lărgit sistemul autoservirii și lă 
alte mărfuri : obiecte de îmbrăcă
minte, de drogherie ete.

ïritr-o série de restaurante — 23 
îa număr — funcția ospătarului a 
fost suprimată. La unele pape- 
tării Și librării ăU apărut aga numi
tele „mese de încredere". Sînt ex
puse pe ele ilusității șl obieote mai

mărurite. Le asaltează mai cu seamă 
elevii de școală. Alegi, introduci în 
cutia de pe masă costul ilustrației, 
al creionului,- al gumei și spui res
pectuos „Na shledanöii“ (La reve
dere), fără să te controleze cineva. 
Dăcă-i VOrba de O ihaâă „a încre
derii" mtisăi ca înérédérèà să fie 
justificată. Dé o parte dă și dé ceă- 
laliă, e O chestiune de mîndrié ce
tățenească.

—■ Daf êste șl rentabil, tovarășă 
NoVăkăvă? o întreb pe vecina mea, 
responsabilă papëf&iéi la care mă 
aprovizionez.

— Mai mult decît rentabilă, îmi 
răspunde surîzînd. „Masa de încre
dere" are, în felul ei, un țel peda
gogic. Și ne interesează nu atît cele 
cîteva coroane pè caré le Scăâtem 
din cutie, la închidere, cît efectele 
ei educative.

Și töv. Novakova m-a asigurat că 
în cutie găsește totdeauna contra
valoarea ifläthifilöf căre lipsesc de 
pe „masa de încredere“,HORIA LIMAN

necesară și permanentă toți céî Cârè urmăresc să triumful luptei pentru

Aspect de ta expoziția „Noi condiții de locali**, deschisă la Praga
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Protește împotriva 

trupelor americane 
de ocupație dm Okinawa

TOKIO 7 (Agérprés). — TASS. Lo
cuitorii insulei Hokkaido, cea mai 
nordică insulă japoneză, intențio
nează să opună O rezistență hotărîtă 
planurilor de desfășurare pe insula 
lor a unor manevre ale grupurilor 
americane de diversiune și desant 
din insulele Okinawa.

La 5 ianuarie, la un miting care a 
avut loc în orașul Sapporo, reprezen
tanți ai Organizațiilor sindicale, de 
tineret, țărănești și ăi altor organi
zații democratice din Hokkaido au 
hotărît să contracareze manevrele al 
căror început a fost fixat pentru ziua 
de 8 ianuarie. Pe poligonul forțelor 
armate japoneze Simamâțzu, Unde ur
mează să aibă loc timp de 27 de zile 
manevrele de iarnă ale unei unități 
militare americane speciale, organi
zațiile democratice din Hokkaido 
vor trimite aproximativ 1.000 de re
prezentanți ai lor, care vor organiza 
acolo mitinguri și demonstrații de 
protest.

Participanții la mitingul din Sappo
ro au hotărît să ceară guvernului ja
ponez și consulului american din 
Hokkaido anularea manevrelor.

concurstdtli.de
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Mesajul Conferinței de la Geneva 
adresat celor trei prinți iaoțieni

Pregătârg m IL R* peiîfcm alegerile
sbe Sovietul Saiprem

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS : După cum s-a anunțat, Conferința internațională pentru reglementarea problemei laoțiene, care își ține ședințele Ia Geneva, a adresat la 5 ianuarie un mesaj reprezentanților celor trei forțe politice din Laos — prinții Suvanna Fum- ma, Sufanuvong și Boun Oum.Iată textul integral al mesajului:Altețele voastre,în mesajul adresat la 18 decembrie conducătorilor celor trei forțe politice din Laos, Conferința internațională pentru reglementarea problemei laoțiene a informat că ea și-a încheiat în linii mari lucrările, dar că pentru încheierea definitivă a lucrărilor și semnarea documentelor este necesară prezența la Geneva a unei delegații laoțiene unice împuternicite. Conferința a- dresase conducătorilor celor trei forțe politice chemarea de a urgenta formarea unui guvern de unitate națională și de a trimite pentru ziua de 3 ianuarie la Geneva o delegație laoțiană unică.Conferința internațională a celor 14 state aștepta ca această chemare, dictată de grija pentru urgentarea reglementării pașnice în Laos, să fie auzită și înțeleasă just de toți conducătorii celor trei forțe politice. Dar aceste speranțe nu s-au justificat : nu s-a format un guvern de unitate națională și nu a fost numită o delegație laoțiană unică la Conferința de la Geneva.Aceasta întîrzie încheierea lucră-

rilor Conferinței de la Geneva și reglementarea problemei laoțiene. Sînt pe cale de a fi anihilate importantele hotărîri asupra aspectelor internaționale ale problemei laoțiene, care au fost puse de acord la Conferința de la Geneva mulțumită eforturilor perseverente ale pârtiei- panților la aceasta.în aceste condiții Conferința internațională solicită pe cei trei prinți conducători ai celor trei forțe politice din Laos să vină cît mai grabnic la Geneva pentru ca, în colaborare cu reprezentanții celorlalte țări participante la conferință, să examineze situația creată. Concomitent, sosirea la Geneva a conducătorilor celor trei partide politice ar putea fi folosită pentru încheierea tratativelor în problemele formării unui guvern al unității naționale în Laos, care, desigur, reprezintă probleme interne ale Lao- sului.
A. GROMÎKO HOME

MOSCOVA rul „Izvestia“ rie decreteleSuprem al U.R.S.S. cu privire la instituirea a 784 de circumscripții electorale pentru alegerile în Sovietul Uniunii și a 645 circumscripții electorale pentru alegerile în Sovietul Naționalităților ale Sovietului Suprem al U.R.S.S., care vor avea loc la 18 martie.Numărul circumscripțiilor electorale a crescut cu 59 față de ultimele alegeri din anul 1958.Creșterea numărului circumscripțiilor electorale înseamnă că populația Uniunii Sovietice a sporit, că au apărut zeci de noi orașe, așezări muncitorești și sate.Oamenii muncii continuă să propună candidați pentru Comisia centrală electorală a alegerilor în Sovietul Suprem al U.R.S.S.La întrunirea profesorilor, asistenților și elevilor de la Academia de ingineri ai forțelor aeriene militare „Jukovski“ a fost propus

7 (Agerpres). — Zia- a publicat la 6 ianua- Prezidiului Sovietului pentru Comisia centrală electorală a alegerilor în Sovietul Suprem al U.R.S.S. cosmonautul nr. 2 Gherman Titov.La ședința lărgită a Secretariatului conducerii Uniunii scriitorilor din U.R.S.S. a fost propusă în unanimitate candidatura cunoscutului scriitor Leonid Leonov.Muncitorii și funcționarii de la exploatările petroliere maritime „Nefteanîie Kamni“ (Azerbaidjan) au propus candidatura lui Akif Djafarov, Erou al Muncii Socialiste, conducătorul uneia din primele brigăzi de muncă comunistă din țară.

ooo

Ce a văzui reporterul american 
în Vietnamul de sud

CuYîntarea lui J. NehruDELHI 7 (Agerpres). — TASS.Rostind cuvîntul de închidere la cel de-al 67-lea Congres al Partidului, Congresul Național Indian, primul ministru al Indiei, J. Nehru, a subliniat că problema cea mai importantă care stă în fața omenirii este problema războiului și păcii. Nu există nici o speranță în realizarea unei înțelegeri sau a unui acord între marile puteri fără să se lichideze atmosfera războiului rece, în condițiile căruia nu se poate pune capăt neîncrederii reciproce și suspiciunilor.Vorbind în continuare despre problemele dezvoltării interne a Indiei, J. Nehru a spus : Sîntem ferm hotărîți să construim o Indie nouă, al cărei progres să se bazeze pe o economie planificată. în această ordine de idei, J. Nehru s-a referit Ia exemplul Uniunii Sovietice. Deși au trecut numai 44 de ani de Ia revoluția rusă, a subliniat primul ministru al Indiei, Uniunea Sovietică a realizat un progres uriaș.
T

NEW YORK 7 (Agerpres). — Potrivit relatărilor corespondenților americani de presă din Vietnamul de sud, Statele Unite au intervenit fățiș în sprijinul trupelor lui Ngo Dinh Diem care desfășoară operațiuni împotriva luptătorilor pentru independența deplină a acestei țări. Acest lucru a fost recunoscut cu prilejul unei emisiuni a postului de televiziune National Broadcasting Company (N.B.C.) care a avut loc în seara zilei de 5 ianuarie. După cum transmite agenția United

Press International, reporterul merican James Robinson, care înapoiat dintr-o călătorie în Vietnamul de sud, a declarat fața telespectatorilor americani „trupe americane, îmbrăcate uniforme de luptă și înarmatedeplin, participă la luptele din Vietnamul de sud. Ofițeri americani au comanda operațiunilor militare importante care se desfășoară aici. Participarea noastră militară în acest război este în creștere".
•o® o---------

a- s-a făcută în că în pe

„Televiziunea pe Pămînt și în Cosmos“
MOSCOVA 1 (Ager
pres). — TASS : Ipo
teza oamenilor 
știință că forma Pă- 
mîntului variază ne
întrerupt poate fi ve
rificată cu ajutorul 
unor observatoare 
extraterestre, a căror 
construire este socoti- sînt 
tă pe deplin reali
zabilă 
danul sovietic Glie- 
raid Bogatov.

în cartea „Televizi
unea pe Pămînt și în

de

de către fizi-

Cosmos'', editată de 
Academia de Științe 
a U.R.S.S., autorul 
analizează în amănun
țime problema înfiin
țării unor observa
toare cosmice.

Autorul consideră 
că sateliții artificiali 

purtătorii cei 
mai indicați ai ob
servatoarelor extra
terestre. Pe bordul u- 
nor asemenea sateliți 
vor putea fi montate 
telescoape de dimen-

siuni mult mai mari 
decît pe Pămînt, dar 
de construcție simpli
ficată, întrucît com
plexitatea construcți
ilor depinde în burtă 
măsură de gravitația 
terestră.

Potrivit, calculelor 
preliminare, construi
rea unor observatoa
re zburătoare va re
veni mai ieftin decît 
construirea unor ob
servatoare gigantice 
pe Pămînt.

Declarația P.C. din Belgia 

cu privire la situația 
din CongoBRUXELLES 7 (Agerpres). — Ziarul „Drapeau Rouge" a publicat declarația Biroului Politic al Partidului Comunist din Belgia cu privire la actuala situație din Congo și la restabilirea relațiilor diplomatice dintre Belgia și Republica Congo.Arătînd că în Congo situația politică este încă instabilă, iar Katanga continuă să rămînă scindată, Biroul Politic al P.C. din Belgia subliniază că acest lucru se dato- rește în primul rînd manevrelor oligarhiei financiare a puterilor occidentale.Totodată în declarație se subliniază că șovăiala permanentă a O.N.U. duce la menținerea dezor- dinei și creează un pericol pentru securitatea populației africane și a europenilor care trăiesc în Congo.în continuarea declarației se a- trage atenția asupra răspunderii uriașe pe care a purtat-o și o poartă în continuare guvernul belgian pentru situația din Congo. Printre mercenarii lui Chombe se află numeroși cetățeni belgieni, iar la Bruxelles se află o delegație permanentă katangheză care se jucură de libertate deplină de ac- :iune.Această politică — se spune în declarație — discreditează tot mai mult Belgia și sporește pericolul unei noi vărsări de sînge.

©

EI SCA. O E RI
ROMA 7 (Agerpres). — 

Opinia publică din Italia 
a fost adînc impresionată 
de trei mari scandaluri în 
care au fost implicate 
■cercuri parlamentare și 
guvernamentale. Unul din
tre aceste scandaluri a 
fost „Procesul penicilinei". 
Pe banca acuzaților s-au 
aflat, alături de 11 com
plici, doi foști înalți comi
sari pentru igienă și ocro
tirea sănătății. Profitînd 
de posturile pe care le 
dețineau, aceștia au de
lapidat 440 milioane de 
lire din „fondul pentru 
producția penicilinei și 
streptomicinei". „Inalții 
demnitari“ au construit cu 
acești bani vile somptu
oase atît pentru ei și com
plicii lor, cît și pentru 
oameni din guvern care 
le erau „utili". în leqătură 
cu aceasta, cîțiva membri 
ai guvernului, printre care

și ministrul de Interne Scel- 
ba, au fost interogați ca 
„martori" la proces. „Știin
ța face cu adevărat pro
grese gigantice, scria cu 
ironie în legătură cu acest 
proces săptămînalul „EU- 
ROPEO", penicilina s-a 
dovedit a fi un excelent 
material de construcție".

Al doilea scandal a fost 
în legătură cu construirea 
aeroportului Fiumicino de 
lîngă Roma. Terenurile 
mlăștinoase pentru cons
truirea acestui aeroport 
au fost achiziționate cu 
sume fabuloase de la niș
te milionari, iar comenzile 
de construcție au fost pla
sate rudelor și prietenilor 
unor miniștri implicați di
rect în această
Construcția a durat 
mult de zece ani. 
ta a constatat că 
plicați în această 
foștii miniștri Toni

de 70 
dintre 
parte

mai

afacere, 
mai 

Anche- 
sînt im- 
afacere 
si Pac-

ciardl și actualul ministru 
de Război, Andreotti. S-a 
descoperit că cheltuielile 
de construcție s-au ridicat 
la fabuloasa sumă 
miliarde de lire, 
care cea mai mare 
au fost delapidate.

Consecințe mult
tragice a avut al treilea 
scandal care a costat via
ța a 70 de oameni. Timp 
de mulți ani oamenii mun
cii din Calabria au luptat 
pentru modernizarea căii 
ferate Soveria-Catanzaro. 
Societatea „Strade Ferra
te del Mediterraneo“ a 
refuzat chiar și ajutoarele 
oferite de guvern pentru 
modernizarea acestei căi 
ferate. Este semnificativ 
că, în același timp, între
prinderile de transport 
auto afiliate acestei so
cietăți au cunoscut o 
mare înflorire. în noaptea 
de 22 decembrie un tren

de pasageri a deraiat în 
plină viteză, cînd trecea 
peste un pod; căzînd de 
la înălțimea de 50 m. și 
pricinuind moartea a 70 
de persoane.

Referindu-se la aceste 
scandaluri, ziarul „Unita" 
arată că ele se încadrea
ză perfect în sistemul so
cial din Italia care se ca
racterizează prin contopi
rea marelui capital finan
ciar cu administrația de 
stat. „îmbinarea dintre 
grupurile financiar© și ad
ministrația țării, seri© zia
rul. constituie 
caracteristică a 
democrat-creștin.
este adevăratul scandal 
politic al Italiei de astăzi. 
Orice fapt izolat de dela
pidare, furt, lipsă de răs
pundere, nu reprezintă de
cît un episod al acestui 
mare scandal“.

Ravagiile 
apartheid-uluiLONDRA 7 (Agerpres). — Organizația „Mișcarea împotriva politicii de apartheid din Republica Sud- Africană" a <jat publicității la Londra o declarație în care se- spune că în rîndul populației aborigene din Republica Sud-Africană, precum și în rîndul indienilor și al celorlalți originari din Asia bîntuie șomajul, foamea și bolile.Cifrele publicate de ganizație atestă că în Sud-Africană șomajul catastrofale. Numai laau de lucru peste 30.000 de indieni, într-o anchetă efectuată de Universitatea din Natal în alte două regiuni unde locuiesc aproape de indieni, se spune că în două regiuni fiecare al bărbat este șomer.Niciodată încă în istoriațări n-a fost atît de numeroasă armata șomerilor africani. Numai la Johannesburg se numărau în 1961 25.000 de șomeri permanent).Autoritățile interzic africanilor să părăsească regiunile în care bîntuie șomajul. Ca urmare a acestei politici inumane mii de copii mor în fiecare an din cauza subalimentă- rii și a bolilor.

această or-Republica ia proporții Durban nu
100.000 aceste doileaacestei

trăsătura 
statului 
Acesta

O speranță 
a Americii Latine

„Ne-am trăda patria dacă am co
labora cu Statele Unite ale Ameri- 
cii, care încearcă să înăbușe revo
luția cubană deoarece ea a doborît 
cu curaj tirania internă și exploa
tarea din afară", astfel își începe 
articolul publicat de ziarul „HORA" 
cunoscutul scriitor și fruntaș al vie
ții publice din Venezuela, Jose Ra
fael Gabaldon.

Gabaldon subliniază că organi
zatorii Conferinței care urmează să 
aibă loc la 22 ianuarie la Punta 
del Este „își propun să pregătească 
o nouă invazie în Cuba. Dar, scrie 
în continuare Gabaldon, așa ceva 
pot înfăptui numai unele guverne ale 
Americii Latine... Acest lucru nu va 
fi acceptat niciodată de popoarele 
Americii Latine, care și-au dat sea
ma de mult că revoluția cubană 
este licărirea de speranță pentru 
renașterea lor".

*HAVANA 7 (Agerpres). Consiliu! de miniștri al Cubei a adoptat legea cu privire la bugetul de stat pe anul 1962. Noul buget a fost a- probat în sumă de 1.853 milioane pesos. Bugetul nu va avea deficit.Bugetul Cubei se caracterizează prin creșterea considerabilă a alocațiilor de stat pentru dezvoltarea industriei și agriculturii, pentru în- vățămînt, cultură, știință și ocrotirea sănătății.

Promisiunile lui Amini și realitățile din Iran
„In luna mai 1961, iranienii s-au bucu

rat că parlamentul a fost dizolvat și că 
Amini, care a devenit șeful noului guvern, 
a promis că va lupta împotriva corupfiei, 
pentru o viață economică nouă, liberta
tea partidelor de opoziție și reformă 
agrară pentru 16 milioane de țărani orop
siți. Dar curînd, locul bucuriei l-au luat 
nemulțumirile, întrucît nici una din aces
te promisiuni n-a fost tradusă în viață“ — 
relata recent corespondentul din Teheran 
al agenției americane ASSOCIATED 
PRESS. Asemenea constatări nu sînt izo
late Numeroase organe de presă îm
părtășesc același punct de vedere. 
„Criza din fără a ajuns la apogeu" scria 
nu de mult ziarul iranian „ADJANE“. „Co
rupția este „lege“ în Iran" — adăuga 
săptămînalul francez „LA TRIBUNE DES 
NATIONS“.

De ce n-au fost traduse în viață nici 
una din promisiunile lui Amini? Pentru că 
în Iran puterea se află în mîi- 
nile moșierilor feudali și ale marii 
burghezii. Aceste forțe reacționare sînt 
ostile oricăror reforme ce le-ar atinge 
cîtuși de puțin privilegiile. Ele se opun 
efectuării reformei agrare deoarece nu 
vor să cedeze nici un petec din întinsele 
pămînturi pe care le posedă (moșierii stă- 
pînesc 70 la sută din pămînturile cultiva
te, deși reprezintă abia 1 la sută din 
populația rurală a țării), refuză să reducă 
cheltuielile și pregătirile militare, fiindcă 
ura oarbă față de forțele păcii și demo
crației îi împinge spre „colaborare" tot 
mai intensă cu imperialismul american.

Primul ministru Amini este legat prin mii 
de fire de forțele reacționare. Felul în 
care a fost „soluționată" problema corup, 
ției vorbește de la sine. „Campania lui 
Amini împotriva corupției — scrie publi
cația engleză „THE ECONOMIST" — a 
trebuit să fie oprită mai curînd sau mai 
tîrziu, cînd lanțul dovezilor a început să 
implice nume aflate în vîrful scării ofi
ciale".

A fost continuată vechea orientare și 
în domeniul politicii externe. Numeroase 
ziare iraniene sînt de părere că principala 
cauză a situației dramatice în care se află 
Iranul o constituie înhămarea sa la carul 
politicii agresive a cercurilor imperialiste. 
„Participarea la diferite blocuri militare și 
aventuri politice — scrie ziarul iranian 
„NAHID“ — nu promite Iranului nimic 
bun. Ea nu numai că nu corespunde inte
reselor țării, ci dimpotrivă dă o lovitură 
de moarte temeliilor independenței și su
veranității noastre naționale. Pactul mili
tar C.E.N.T.O. și acordul militar bilateral 
irano-american nu numai că au provocat 
o criză în viața politică a țării, ci au sub
minat economia noastră... Poporul fării 
noastre nu dorește să se arunce în pră
pastia unui infern cuprins de flăcări, 
legat de o funie străină“, Ziarul arată că 
în interesul Iranului și al poporului său 
este numai o politică de neutralitate. 
Acest punct de vedere este împărtășit de 
milioane și milioane de iranieni, care 
condamnă vehement cîrdășia cu cercu
rile imperialiste și cer organizarea neîn- 
tîrziafă de alegeri parlamentare, formarea

unui guvern, care să țină seama de inte
resele vitale ale poporului. O adîncă 
nemulțumire provoacă faptul că, deși po
trivit constituției iraniene alegerile pentru 
parlament trebuie să aibă loc cel mai 
tîrziu la o lună după dizolvarea parlamen
tului anterior, de data aceasta au trecui 
aproape opt luni și parlamentul tot n-a 
fost format.

In ce privește guvernul Amini, el în
cearcă să înăbușe manifestările de nemul
țumire și să stăvilească lupta maselor, in- 
tensificînd represiunile. Astfel, demonstra
țiile de protest ale studenților, care cer 
organizarea de alegeri, au fost reprimate 
cu cruzime. Numeroși membri ai opozi
ției au fost aruncați în închisori. Recent, 
în orașul Ispahan au fost arestați 90 de 
muncitori și reprezentanți ai intelectua
lilor. După cum au anunțat ziarele, ei 
au fost învinuiți că ar fi membri ai 
Partidului Popular din Iran (Tudeh), in
terzis în Iran, că ar fi participat la gre
va muncitorilor din februarie 1961 la 
Ispahan și că au condus această miș
care.

Prin intensificarea represiunilor, autori
tățile iraniene încearcă totodată să inti
mideze forțele democratice din Iran cu 
scopul de a nu îngădui participarea lor 
la viitoarele alegeri care, mai devreme 
sau mai tîrziu, vor trebui să aibă loc. Ase
menea practici nu fac însă decît să agra
veze și mai mult situația din Iran.

NICOLAE N. LUPU

„Libelule aerie
ne" — cum sînt 
numite elicopte
rele „MI-1" și 
„MI-4“ — sînt larg 
folosite în econo
mia U.R.S.S. La 
concursul interna
țional de elicop
ter© care a avut 
Ioc în India, 
.,MI-4" a fost re
cunoscut ca fiind 
cal mai bun din 
lume.

Recent Mlhai! 
Mil a construit noi 
elicoptere : „V-2" 
și „V-8". Ele au 
motoare cu turbi
ne cu gaze care 
sini considerabil 
mai ușoare de- 
cit motoarele cu 
piston șl mai pu
ternice. „MI—1* 
transportă doi pa
sageri, iar „V-2" 
— 6-8 pasageri. 
„V-8" poate trans
porta pînă la 28 
oameni. In foto
grafie, elicopterul 
„V-2".

Studenții Univer
sității din Louvain 
(Belgia) sînt și ei 
victime ale crizei 
de locuințe. în 
semn de protest 
împotriva acestei 
situații, unii din
tre ei au instalat 
corturi într-o pia
ță a orașului.

La Accra, capi
tala Ghanei, a- 
cest băiețol este 
cunoscut : doar îl 
cheamă Gagarin 
Kvadjo Mantei. 
(Fotografia de 
sus).

Demonstrație de 
solidaritate cu mi
nerii greviști din 
bazinul carboni
fer din Decazevil- 
le (Franța). (Fo
tografia din stin
gă)-

De ce fac grevă minerii din Decazeville
® La 19 decembrie 

1961, 2.000 mineri au o- 
cupat mina din Aveyron, 
situată în bazinul car
bonifer Decazeville, în 
semn de protest împo
triva hotărîrii guvernu
lui francez de a abando
na exploatarea acestui 
bazin, carbonifer. Ei se 
mai află și azi în mină.

® „în zece ani, au fost 
suprimate 3.000 locuri 
de muncă din 5.000. A- 
cum, scrisorile de conce
diere au fost trimise 
altor mineri" — scrie 
ziarul „l'Humanite".

® în sprijinul luptei 
minerilor au fost orga
nizate numeroase acțiuni 
de solidaritate. 15.000 de 
persoane, femei, copii, 
lucrători din întreprin
derile bazinului carboni
fer care au făcut de 
asemenea grevă, corner- 
cianți, țărani, învățători, 
municipialitățile bazinu
lui carbonifer au de
monstrat pe străzile din

Decazeville, sprijinind 
revendicările minerilor.

o Soțiile minerilor au 
organizat demonstrații 
cu prilejul cărora și-au 
exprimat revolta față 
de cruzimea guvernului.

® Tinerii, în majori
tate fii de mineri, au 
demonstrat purtînd pan
carte pe care scria : „Să 
se asigure tuturor un 
viitor stabil", „Bazinul 
nu vrea să moară".

® La 21 decembrie 
1961, biroul Asociației 
primarilor departamen
tului din Aveyron au in
format guvernul că cei 
307 primari ai departa
mentului au demisionat 
în bloc. înainte de pre
zentarea demisiei, cei 12 
primari ai bazinului car
bonifer întruniți la pri
măria din Decazeville, 
și-au exprimat solidari
tatea lor cu minerii 
greviști și au condam 
nat atitudinea disprețui
toare a guvernului care 
nu arată deloc intenția

de a începe discuții cu 
reprezentanții minerilor.

9 Ziarul burghez 
„Combat" este nevoit să 
recunoască că „în afară 
de demonstrațiile loca
le... se profilează o miș
care națională care ar 
trebui să îngrijoreze gu
vernul".

® La întrunirea extra
ordinară a celor 307 pri
mari din Aveyron, la care 
au luat cuvîntul nume
roase personalități — re
latează „Combat" — 
Bruel, președintele de
partamental 
tului agricol 
general al 
Naționale a 
fermierilor, 
că agricultorii susțin cau
za minerilor și a compa
rat tragedia lor cu aceea 
pe care o vor trăi într-o 
zi micii agricultori.

® Cu prilejul unei 
anchete întreprinse de 
ziarul „l'Humanite" 
rîndurile minerilor, 
membrilor comitetului

al sindica- 
și secretar 
Federației 

sindicatelor 
a declarat

în
a

intersindical și a tehni- £ 
cienilor din mină cu pri- z 
vire la intenția guvernu- << 
lui de a înceta exploa- V 
tarea bazinului carboni- z 
fer din Decazeville, s-a <■ 
exprimat părerea că y 
abandonarea exploatării Z 
cărbunelui în această re- <■ 
giune este nejustificată y 
și s-a arătat că rezervele z 
cunoscute ale bazinului y 
se ridică la peste 30 mi- y 
lioane de tone. Ziarul z 
explică însă că vinovată ? 
de această situație este y 
Comunitatea europeană > 
a cărbunelui și oțelului. <

„Punînd în aplicare > 
condițiile ei, scrie „l'Hu- < 
manité", asistăm de fapt \ 
la lichidarea bogățiilor > 
carbonifere ale Franței... ? 
De Gaulle refuză mineri- \ 
lor jumătatea de miliard > 
necesară pentru satisfa- ? 
cerea revendicărilor lor, $ 
dar găsește logic să în- ? 
chidă minele franceze și $ 
să cumpere aproximativ ? 
20 milioane de tone de $ 
cărbune din străinătate". <

S C IU R T IE $ ¥ Il R El
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CONAKRY. La 6 ianuarie A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
care se află într-o vizită oficială în 
Republica Guineea, a făcut o vizită Iui 
Seku Ture, președintele și primul mi
nistru al Republicii Guineea. între 
A. I. Mikoian și Seku Ture a avut loc 
o convorbire prietenească. După vizi
ta făcută președintelui Seku Ture, 
A. I. Mikoian a depus o coroană la 
Monumentul viotimeior colonialismu
lui.

CAIRO. La G ianuarie președintele 
R.A.U., Nasser, l-a primit pe I. T. 
Novikov, ministrul Construcției de 
centrale electrice al U.R.S.S,, condu
cătorul delegației guvernamentale a 
Uniunii Sovietice Ia sărbătorirea îm
plinirii a doi ani de la începerea con
strucției barajului de la Assuan.

LONDRA. Peste 300 de muncitori 
oare lucrează la cuptorul do cocs din

Margam, aparținînd companiei meta
lurgice engleze „Steel Company of 
Wales", au declarat la 5 ianuarie 
grevă în semn de protest împotriva 
concedierii ilegale a unui muncitor.

LONDRA. Temîndu-sc de prăbuși
rea regimului marionetă din Katanga. 
Chombe și stăpînii săi scot din pro
vincie valorile naționale ale poporu
lui congoiez. Lingouri de aur din 
trezoreria „guvernului“ katanghez, în 
valoare, de peste șase milioane de lire 
sterline, au fost transferate la una 
din băncile teritoriului oolonial en
glez Rhodesia.

LISABONA. Guvernul portughez a 
respins propunerea secretarului gene
ral provizoriu al O.N.U., U Thant, 
cu privire la amplasarea de observa
tori O.N.U. la frontiera dintre colonia 
portugheză Angola și Katanga. U 
Thant a făcut această propunere atît 
Portugaliei oît și autorităților din Fe
derația Rhodesiei și Nyassalandului în
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scopul de a pune capăt contrabandei 
cu arme destinate Katangăi.

BERLIN. Veteranii mișcării munci
torești germane au adunat în R.D.G. 
175.000 de semnături pe o petiție în 
care se protestează împotriva persecu
tării patrioților germani în R.F.G. în 
petiție, adresată președintelui R.F.G., 
Liibke, se cere eliberarea lui Oskar 
Neumann, Richard Scheringer și a tu
turor celorlalți patrioți germani care 
zac în închisorile din R.F.G.

PARIS. Fasciștii din „Organizația 
Armată Secretă" își continuă fărăde
legile. în noaptea de G spre 7 ianuarie 
ei au aruncat o bombă în fața clădirii 
organizației locale a Partidului Comu
nist Francez dintr-un cartier din Mar
silia. Explozia a pricinuit importante 
avarii clădirii.

PARIS. După oum anunță ziarul 
„Le Monde", populația Franței este 
în prezent de peste 4G de milioane 
oameni.
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