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© Comentariul zilei — L. Ro- descu : Cine ridică noi obstacole 
în calea soluționării problemei
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Jiului au extins

Odată cu planul ~ măsuri concrete 
pentru înfăptuirea luiactivi- aceas- tă perioadă în ce priveșU sporirea producției la hectar, . dezvoltarea creșterii animalelor și a altor ramuri au contribuit și mai mult la întărirea gospodăriei noastre. De pildă, pe 260 hectare cultivate cu porumb am obținut în medie 3.830 kg. porumb boabe la hectar, la grîu — 2.183 kg. la ha., iar la sfecla de zahăr — 31.000 kg. la ha. Producția de lapte de oi obținută în anul trecut este destul de mare — 73 litri de fiecare oaie. Producțiile mari obținute ne-au dat putința să vindem statului pe bază de contract cantități însemnate de cereale, lapte, carne. Numai din vînzarea produselor contractate am realizat un venit de 2.100.000 lei. în acest fel a crescut și valoarea zilei- muncă, ajungînd la 50 lei, din care 21 lei în numerar. în prezent, în gospodăria noastră, ca de altfel în toate gospodăriile colective din țară, se fac pregătiri intense pentru producția acestui an.De curînd am întocmit planul de producție pe 1962. Din experiența a- nilor trecuți am văzut că un plan bine întocmit, bine gîridit, o organizare rațională a forțelor de muncă sînt hotărîtoare pentru obținerea unor rezultate bune.La întocmirea planului noi ne conducem după învățămintele prețioase ce se desprind din lucrările Consfătuirii pe țară a Țăranilor colectiviști.Ținînd seama de indicațiile partidului, în planul de producție pe acest an am prevăzut să obținem o producție de 5.000 kg. porumb boabe la hectar, pe o suprafață de 250 hectare, din totalul de 310 ha. planificate să le însămânțăm cu porumb. Pentru aceasta am luat din vreme măsuri de pregătire a terenului. Am executat în primul rind arături adînci pe toată suprafața. Pe 110 ha. am transportat cite 30 tone gunoi de graj

Am încheiat încă un an de täte. Rezultatele obținut* în prevăzut de peste măsurile

Pe 110 ha. am transportat cite 30 ... ja la hectar și 200 kg. superfosfăt, iar pe cealaltă suprafață — 15—20 tone, urmînd ca imediat ce timpul e prielnic să îngrășăm și restul suprafeței. Ne-am asigurat încă de acum sămînța de porumb necesară. Tot așa, ne-am pregătit și pentru însămînțarea cu sfeclă de zahăr, floarea-soarelui etc. Gospodăria noastră are o bună experiență în ce privește legumicultura. Ținînd seama de aceasta și de recomandările Consfătuirii pe țară a colectiviștilor, în acest an vom mări suprafața cultivată cu legume

la 54 ha. de pe care am să realizăm un venit net 600.000 lei. Am luat toate de îngrășare a terenului cu cantități însemnate de gunoi de grajd, am asigurat gunoiul necesar pentru răsadnițe, semințele de legume etc.în gospodăria noastră, atît în cadrul adunărilor generale cît și pe brigăzi și echipe, s-au purtat și se poartă discuții vii în privința dezvoltării sectorului zootehnic. Exista pînă acum cîtva timp părerea că gospodăria noastră, fiind profilată în direcția creșterii oilor, să crească numai această specie.Comuniștii, agitatorii au arătat și celorlalți colectiviști ce venituri mari putem obține prin dezvoltarea și a altor specii de animale pentru care avem condiții prielnice. Au a- rătat de asemenea și importanța ce o prezintă pentru economia națională acest lucru. Pe lingă numărul mare de oi cu lină fină și semifină care la sfîrșitul acestui an trebuie să ajungă la peste 2.600 capete, vom mări efectivul și la celelalte specii : vaci, porci, păsări etc. Astfel, numărul vacilor se va dubla, vorn crește în plus față de anul trecut încă 23 scroafe și 100 de porci grași, vom dezvolta creșterea păsărilor.în cursul anului vom construi încă un grajd de vaci pentru 100 capete, o îngrășătorie de porci pentru 400 capete, o reale etc.Avînd în vedere feței cultivate cu cît și măsurile ce le-am prevăzut pentru sporirea producției la hectar și a producției de lapte și carne, am prevăzut să contractăm în a- cest an 108 tone grîu, 106 tone porumb, precum și cantități însemnate de lapte, carne, lină etc.Cifrele înscrise în planul de producție sînt rezultatul unor largi dezbateri în adunările ținute cu toți colectiviștii. Planul e numai începutul. Va trebui ca organizația noastră de partid să desfășoare o intensă muncă politică și organizatorică pentru a-i mobiliza pe toți membrii gospodăriei noastre ca în acest an să muncim cu și mai mult elan, să realizăm planul propus, iar gospodăria să se întărească și mai mult.
GHEORGHE POPESCU 

secretarul organizației de bază 
din gospodăria colectivă 

din comuna Baba Ana, 
regiunea Ploiești

Minerii din Valea 
sistemul de armare metalică în cele 
cîteva zile care au trecut de la în
ceputul anului la 19 abataje frontale 
și la peste 27.000 ml de galerie. La 
peste 8.000 ml de galerie s-a folosit 
sistemul de susținere cu inele de 
bolfari.

Extinderea acestor procedee de 
muncă a permis minerilor din acest 
bazin carbonifer să realizeze din pri
mele zile ale anului o viteză medie 
de avansare cu circa 7 la sută 
mare față de sarcina planificată, 
același timp, la minele Uricani, 
can și Lupeni consumul de lemn 
nificat a fost redus în medie
2-3,20 m.c. la o mie tone de cărbu
ne extras.

în primele zile ale lunii ianuarie 
1962 brigada condusă de Irina îo- 
nescu de la secția filatură a între
prinderilor pentru industria de bum
bac din Capitală și-a depășit cu 3 
la sută sarcinile de producție șl a 
dat fire de bună calitate. în foto
grafie : (de la stînga la dreapta) 
Gherghina Grlgore, Maria Scutaru, 
Irina Ionescu, șefa brigăzii. Silvia 
Gașler, Cristina Matei, discutînd 
despre calitatea firelor.

(Foto : M. Cioc)

să

magazie de ce-creșterea supra- porumb și grîu, le-am prevăzut

Atcsitse propunerilor coleetiriștâlorORADEA (coresp. „Scînteii"). —Zilele acestea într-o ședință a biroului organizației de bază și a consiliului de conducere la care au participat și brigadieri și alți colectiviști fruntași s-au dezbătut pe larg, în lumina recomandărilor Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, cifrele planului. Cu acest prilej au fost făcute numeroase propuneri.Astfel, Kiraly Dezideriu a făcut unele propuneri în legătură cu o mai justă amplasare a culturilor și cu folosirea porumbului dublu hibrid pentru întreaga suprafață cultivată de gospodărie.Prețioase sînt și propunerile lui Richter Iosif, inginer agronom al gospodăriei, referitoare la efectuarea mecanizată a semănatului și întreținerii porumbului, a recoltatului culturilor păioase, precum și la folosirea mai rațională a zilelor muncă.Cu mult interes au fost primite și propunerile colectivistului Kön- ves Coloman privitoare la asigurarea necesarului de furaje de calitate. Ținîndu-se seama de aceste

propuneri, s-a prevăzut introducerea în cultură a unei suprafețe de 10 ha. mazăre furajeră și extinderea culturii duble pentru furaje la 80 ha.în ședința amintită ca, de altfel, și în alte împrejurări, colectiviștii din Borș au discutat pe larg posibilitățile de care dispun, au stabilit măsuri pentru ca în acest an să obțină o producție medie la grîu, 4.600 kg. boabe pe gospodărie, pe suprafața de 120 realizeze cîte 5.000 kg. hectar. în proiectul de
hectar de 2.400 kg. porumb iar de ha. să boabe laplan s-a prevăzut, de asemenea, o sporire simțitoare a efectivului de animale și a producției din acest sector. Astfel, efectivul de taurine va ajunge la 470 capete, vor fi livrați 450 porci grași și 3000 păsări, iar turma de oi a gospodăriei va ajunge la peste 1000 ovine. Ca rezultat vor spori veniturile realizate din sectorul zootehnic ca de altfel și cele din legumicultură, unde de asemenea se prevede extinderea răsadnițelor și a suprafeței irigate cu încă 11 ha.

mai
In 

Vul- 
pla- 
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(Agerpres)

Curs pentru brigadierii 
din G. A. C.GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Din inițiativa comitetului raional de partid, la Tecuci s-a organizat un curs de pregătire a brigadierilor din gospodăriile agricole colective. Programul cursului a cuprins expuneri despre organizarea muncii în gospodăria colectivă, retribuția după producție, rolul brigadierului, cum se 5.0Ü0 kg. porumb boabeO atenție deosebită studierii cuvîntării Gheorghe Gheorghiu-Dej și chemării adresate de participanții la consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști. Brigadierii care au participat la consfătuirea pe țară au împărtășit din cele învățate cu acest prilej.

și sarcinile pot obține la hectar.s-a acordat tovarășului

® De după gratiile închisori
lor — Scrisori din Portugalia 
(pag. 3-a).

8n infreriioirull__ziarului

DE PESTE HOTARENoi modele de tricotaje
Prezentată la cel de-al III-lea Pavilion de mostre, 

colecția de modele pe anul 1962 a fabricii de con
fecții și tricotaje București s-a bucurat de aprecierea 
a numeroși vizitatori. Ca urmare, toate modelele au 
fost contractate de organele comerțului. încă din pri
mele zile ale anului, muncitorii și tehnicienii secto
rului de tricotaje au început fabricația acestora. Pînă 
în prezent, au fost .produse 16 modele de noi trico
taje : jachete, .scampolouri, cămăși bărbătești, noi mo

dele de lenje
rie, toate exe
cutate din fire 
sintetice. De a- 
semenea, au fost 
fabricate noi 
modele de arti
cole scămoșate 
din fire de bum
bac.

RW & reparam »areiof
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 

Mecanizatorii din regiunea Dobrogea 
lucrează intens pentru terminarea la 
timp și în bune condiții a reparațiilor 
la tractoare și mașini agricole.

Succese deosebite in această acțiune 
au obținut pînă în prezent mecaniza
torii de la S.M.T. Topraisar și Castelu, 
care au terminat reparațiile la trac
toare și pluguri.

Sînt de asemenea mult avansați cu 
reparațiile mecanizatorii din stațiunile 
de mașini și tractoare „23 August“, 
Topologu, Cogealac, Remus Opreanu 
și Cobadin.

Bătălie cu ghețurile
De mai 

Dunăre 
curgă 
gheață. Portul Brăila a, puteau răm.îne pe canal, -atenția- 
fost înștiințat că șlepuri
le de la punctele de în
cărcare sînt în pericol 
de a fi imobilizate, 
canalul Macin, unde 
afla un convoi de șle
puri, gheața se prinsese, 
pe alocuri, în urma vis
colului, de la un mal la 
altul, blocînd circulația 
vaselor. Era necesară o 
intervenție urgentă. Re
morcherul „Rodna“ a pri
mit dispoziția să plece 
de îndată la fața locului. 
A venit în ajutor și re
morcherul „Alexandru cel 
Bun“. La un moment dat, 
ambele vase erau ele 
însele în situația de a nu 
mai putea înainta. Totuși

multe zile, 
începuseră să 

sloiuri mari de

pe greutățile ivite trebuiau Toți marinarii erau la pos- 
înfrînte. Nici cele două turi, ac(ionînd cu 
vase, nici șlepurile nu

Pe
se

După o scurfă ședință 
cu întreg echipajul unde 
și-au spus părerile mari- 
illllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

Din scrisorile 
sosite la redacție 

''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ’llllllll1' 

norul Alexei Leonov, mo- 
forisful Ion Duroiu, pilo
tul I Matei Dudric, secun
dul llie Uzuneanu ș.a. au 
început manevrele vasu
lui „Rodna". La miezul 
nopții am început spar
gerea gheții. Remorche
rul înainta cu prudență. 
Spre dimineață a intrat 
în acțiune și remorcherul 
„Alexandru cel Bun“.

.il

pre-
Cu 

încordată * era 
urmărită fiecare mișcare 
a vasului în prova căruia 
cu pocnete înfundate se 
spărgea gheața. înainta
rea era grea și necesita 
manevre complicate, evi
tarea porfiunilor unde 
erau suprapuse sloiurile 
masive de gheafă, aduse 
de apă.

Trei zile și mai bine 
a durat bătălia cu sloiuri
le. în ziua a patra între
gul convoi compus din 
7 șlepuri, a sosit în por
tul Brăila. Sarcina încre
dințată a fost îndeplinită.

cizie și îndemînare.

NICOLAE IONESCU 
mecanic șef pe 

remorcherul „Rodna“

S-a închis cel flc-al III-lea 
salon internațional 
fotografică ai ß. P.

de artă
DomîncCel de-al III-lea Salonnai de artă fotografică al R.P. Ro- mîne, eveniment artistic important al anului 1961, s-a închis duminică. Ca și saloanele precedente, acesta s-a bucurat de un frumos succes fiind vizitat zilnic în medie de peste 1.000 de persoane.Au fost expuse peste 600 de fotografii alb-negru și color, salonul reunind lucrări din 45 de țări de pe toate continentele.

internațio-
!N KENYA, in localita

tea Miwani, au avut loc 
sîmbătă serioase tulbu
rări. După cum anunță a- 
genjia Reuter, poliția a 
deschis focul împotriva 
mai multor sute de de
monstranți africani, ucl- 
gînd și rănind mai multe 
persoane. Poliția a efec
tuat arestări 
participanților 
strație.

urma demisiei tuturor mi
niștrilor din guvernul bo
livian. (Amănunte în pag. 
IV-a).

în rîndul 
la demon-

TERORISTEBANDELE
O.A.S. continuă șirul a- 
tentatelor atît în Franța 
cîț și în Algeria. La Pa
ris, în oursul zilei de 7 
ianuarie, 
încercare 
asasinare
Jean Paul
Algeria în cursul săptă- 
mînii trecute, ca urmare 
a atacurilor bandelor 
O.A.S., 130 de persoane’ 

nierdut viața, iar 
ră-

LA HAVANA a fost dată 
publicității o declarație a 
mai multor fruntași ai vie
ții publice și oameni poli
tici de seamă din țările 
Americii Latine în legătu
ră cu convocarea la 22 
ianuarie la Havana a con
ferinței reprezentanților 
popoarelor latino-america- 
ne în apărarea Cubei. 
(Amănunte în pag. IV-a);

a avut loc ö 
nereușită de 
a scriitorului 

Sartre. In

La sesiunea cercurilor științifice studențești ținută recent 
la Institutul medico-farmaceufic din Tg. Mureș au fost pre
zentate peste 60 de lucrări. „Perspectivele dezvoltării sani
tare In regiunea Mureș Autonomă 
rectivelor celui de-al III-lea Congres 
elaborată de studentul I, Bakos, precum 
crări au fost distinse cu premii,

In cursul anului trecut, aproape 
acest institut au întocmit lucrări

La Seminarul național al 
științifice ale studenților în 
igienii muncii, ținut la Cluj, ca și în ca
drul unor sesiuni științifice, multe din a- 
ceste lucrări au fost apreciate, unele 
fiind distinse cu premii. (Agerpres)

roape 200 <Je stu'denfl 'de la 
rări științifice pe 140 de teme, 

cercurilor (
problemele----- ț—

Magazine cu expunereMinisterul Comerțului a introdus anul trecut un nou sistem de servire prin înființarea magazinelor cu expunere deschisă. într-un astfel de magazin dispar tejghelele, cumpărătorul putînd alege nemijlocit marfa, sub îndrumarea vînzătorului.Recent, în orașul Timișoara s-a deschis un modern magazin etalon (model) cu expunere deschisă, pentru vînzarea țesăturilor. Noul sistem se va extinde simțitor în a- cest an.IZVOARE DE ECONOMII
Be cîteva zile la una din son

dele schelei Ciurești, aflate 
în probă de producție ss iviseră u- 

nele greutăți la punerea ei în ex
ploatare. Cîte soluții n-au fost stu
diate și experimentate 1 Ele n-au 
dat însă rezultatele așteptate. „Nu 
abandonăm cu nici un preț această 
sondă!" — și-au zis petroliștii din 
brigada condusă de Toma Guran. 
Au încercat o nouă soluție de pu
nere a ei în producție : cimentarea 
cu reținător. în jurul sondei cu pri
cina au fost aduse agregatele de 
cimentare. Ilie Mozăceanu și Gheor
ghe Nicolae au primit sarcina de a 
introduce în sondă reținătorul ; 
sondorul șef Ion Matei sus, pe tro
liu, dirija introducerea lui ; ingine
rul șef Constantin Tătaru, sosit și 
el în grabă la o asemenea operație 
dificilă, dădea dispozițiile de ri
goare. Dar, ca un făcut, bacurile re- 
ținătorului nu se fixau. Schimburi 
rapide de păreri, căutări de noi so
luții.. în sfîrșit, reținătorul s-a fixat, 
agregatele de cimentare au intrat 
în funcțiune. Cimentul a fost intro
dus în interiorul sondei într-un timp

BRĂILA. Cîteva din noii© blocuri construita în centrul orașului. (Foto : R. Costln)

O CRIZĂ GUVERNĂ* 
MENTALĂ a izbucnit ld 
6 ianuarie în Bolivia îri

MARIONETELE COLONIA
LISTE DIN KATANGA pre
gătesc un nou atac împo
triva trupelor O.N.U. Zia
rul „Sunday Times" care 
apare la Johannesburg a- 
nunță că la frontiera din
tre Rhodezia și Katanga 
se masează o armată pu
ternică de mercenari albi, 
aflațl în solda lui Chom- 
be, în scopul unul atac 
împotriva forțelor O-N.U. 
care este posibil să fie 
săvîrșit chiar în săptamî-
na următoare,

record. S-a făcut 
perforarea și peste 
da avea să intre în producție.

Se înțelege că nu toate sondele 
produc asemenea necazuri brigăzi
lor de punere în producție. Dar a- 
colo unde se ivesc, ele sînt luate 
pieptiș. Sînt cunoscute ca 
rane" 
Ciurești brigăzile conduse 
Guran, Ion Pantazie, Paul 
Gheorghe Drăghici.

„Toate sondele la care 
nat forajul să fie puse imediat în 
producție 1" — sună angajamentul 
în întrecere al petroliștilor de aici. 
Și zi de zi acest angajament prinde 
viață. în timp ce brigăzile de la fo
raj mai au de executat ultimele o- 
perații la sonde, echipele de mon
taj aduc la gura puțului turla de 
extracție. Această metodă dă posi
bilitatea ca sondele să fie puse în 
producție 
termenele 
timpul de 
fost redus 
de deviz, 
timpului de punere în producție a 
sondelor înseamnă cantități în plus 
de țiței, constituind totodată un im
portant izvor 
mai una din 
în valoare 
Ciurești.

apoi 
cîteva

spălarea, 
zile, son-

„vete- 
în această privință în schela 

de Toma 
Preda și

s-a termi-

cu multe zile înainte de 
stabilite. Anul trecut, 
punere în producție a 

în medie, pe schelă, față 
cu 5 la sută. Scurtarea

de economii. Este nu- 
rezervele interne puse 
de colectivul schelei

B Brigada 
P secția 
schelă. în cadrul celor trei 

buri ale brigăzii care se află în 
trecere, s-a încetățenit spiritul de 
într-ajutorare. După terminarea 
crului, schimburile prezintă 
poarte precise privind mersul son
delor. Dacă e cazul, se acționează 
în comun pentru înlăturarea nea
junsurilor, 
stă 
ca 
la 
idee a prins viață. Iată un exem
plu. într-una din nopți, sondorului 
șef Dumitru Nae i s-a adus la cu
noștință că parcul produce mal 
slab. Semnalul l-a dat parcagiul 
Turnel MIncu. La ultima măsură
toare, el constatase o scădere a 
producției, fără să știe de la care 
din sonde. Sondorul șei, împreună 
cu Ion Baban șl cu alțl sondori au

lui Ion Vlăsceanu din 
I-a este fruntașă pe 

ichim- 
în-

lu- 
ra-

la loc 
toate 
nivelul

în programul brigăzii 
de seamă preocuparea 
schimburile să lucreze 

celui de zi. Această

pornit în plină noapte .să .controleze 
sondele. Pînă la urmă au identifi
cat sonda cu pricina. Se astupaseră 
cu parafină duzele. Le-au deparafi- 
nat și sonda a intrat din nou în ac
tivitatea ei normală. Așa se face că 
dimineața, la raport, cei din schim
bul de noapte nu au fost nevoiți să 
coboare ochii în pămînt ; acționa
seră prompt, cu toate forțele. Ca 
un tot unit, brigada lui Vlăsceanu 
extrage zeci de tone de țiței peste 
plan.

Țițeiul pompat de la sonde se 
adună în rezervoare mari. 
De la unele sonde se pompează 

țiței curat, de la altele cu unele im
purități. Depozitîndu-1 la un loc, se 
ajunge ca întreaga cantitate de ți
ței să conțină impurități. Așa se 
proceda pînă nu de mult.

— Nu vom mai lucra așa ! —• a 
hotărît Constantin Tătaru, inginerul- 
șef al schelei. Și a arătat de ce : 
pompînd țițeiul așa cum vine de la 
sonde rafinăriilor, îngreunăm mun
ca rafinorilor ; pe de altă parte, 
tratînd întreaga cantitate de țiței, 
se încarcă prețul de cost pe tona 
de țiței extrasă.

Ca o primă măsură, s-a trecut la 
selecționarea țițeiului pe calități și 
la depozitarea acestuia în rezer
voare diferite. Făcîndu-se socotea
la, s-a văzut că dintr-odată au fost 
înlăturate o serie de cheltuieli su
plimentare. Față de 1.750 kg. de- 
mulsionanți cît era necesar înainte 
pentru tratarea zilnică a întregii 
cantități de țiței — prin separare, 
această cantitate a fost redusă la 
250 kg., ceea ce înseamnă o econo
mie zilnică de circa 6.000 lei.

Și acum un scurt bilanț: pe lîngă 
faptul că în ultimul trimestru al 
anului 1961 schela de extracție Ciu
rești a trimis rafinăriilor țiței de o 
calitate superioară, prin introduce
rea și extinderea acestei metode s-a 
realizat o economie de mai bine de 
o jumătate milion lei. Și, lucrul cel 
mai important, oamenii s-au con
vins de avantajele metodelor de 
sortare șl tratare a țițeiului. De 
aceea petroliștii de aici sînt hotărîți 
să le aplice în acest an pe scară și 
mai largă.

GH. CÎRSTEA 
Coresp. „Scînteii“

Zile do 
MIncu", 
diplomă.

__ ___... Intens. în biblioteca Institutului de arhitectură „Ion
un grup de studenți din anul VI pregătesc examenul de pre- 

■ (Foto : Agerpres)

Cînd intri într-un magazin și ceri 
(ciorapi sau salam, nu te întreabă ni- 
Imeni pentru ce-|i trebuie astea : se 
jînjelege că primii servesc la încălțat, 
al doilea la mîncat. Se intimplă însă, 
și nu arareori, ca cerînd condica de 
sugestii și reclamafii, vînzăfori pe 
care pînă atunci nu părea să-i inte
reseze nimic în viată să devină subit 
extraordinar de pasionaji și de curioși.

Să luăm cîteva unităfi din jurul coi
fului între „Dorobanji" 
cel Mare". La O.C.L. 
dica fi-e înmînată 
imediat, fără dis
cuție, dar peste 
drum, la coopera
tiva Radio-Progres, 
lucrătorul de la 
tejghea ia un adevărat interogatoriu și 
pînă la urmă este imposibil să i se 
smulgă acest tainic instrument tabu. 
La farmacia de alături, peste umărul 
clientului aplecat deasupra condicii 
apare un om în halat: nu te întreabă 
dacă poate îmbunătăți cu ceva servi
ciul, ci numai cine ești și ce-ai de 
gînd să scrii acolo. La numărul 91 al 
căii Dorobanfi, condica e neatinsă. — 
Dar pentru ce vă trebuie ? — Am luat 
o jucărie și s-a stricat. — Zău, tovară
șe, spune vînzătoarea amabil, las-o 
încolo, că-mi pierd prinzul, dacă scrii 
ceva în ea, trebuie să mă duc la di
recție să-mi pună viză. — Păi n-am 
nimic cu dumneata, am cu fabrica. — 
Las-o încolo de fabrică, ce, crezi că

și „Ștefan 
Tehnomefal con-

cei He la 'direcție o să se apuce să 
scrie la fabrică ? — Dar cum de-i albă 
condica asta 7 — Păi, răspunde ea 
galeș, eu sînt rea, dar dienfii sînt 
buni.

In multe magazine, cum ar fi cel de 
autoservire „Unic", propunerile clien
telei sînt luate în seamă și, în general, 
condicile sînt alcătuite tip, în așa fel 
îneît responsabilul magazinului e 
obligat să răspundă în scris ce mă
suri a luat. In unele locuri însă nu e 
respectată regula de a se afișa 

o inscripție cu lo
cul unde se gă- 

' sește condica ; la 
„Comalimentul" din 
B-dul Magheru con
dica n-a putut ti 

după ce am 'sem- 
acest fapt inspec- 

de

găsită 
nalat 
fiei 
rești. 
tă o

nici
telefonic 

comerciale
La magazinul 
condică din care reclamații- 

le sînt rupte, 
punsurile responsabilului, 
„Este bine 
care nu le 
nu se știe 
răspunde.

Nu știm 
cială de sfat a Capitalei și la secția 
respectivă a sfatului există vreo con
dică ; în orice caz, rugăm să consi
dere cele de mai sus drept trecute in 
scriptele lor ; să ia măsuri și să re
zolve odată pînă la capăt această 
problemă, care nu e de loc nouă.

N. SCUTARU

sfat Bucu- 
„Polar" exis-

răs-
așa : 

pe

rămînînd doa'
cam 

să nu faceți afirmații 
cunoașteți“ (24.XII.61) deși 
cui și în ce chestiune se

dacă la inspecția corner-



Aspecte din munca politică
pe un șantier de construcții

Pentru îmbunătățirea calității construcțiilor, comitetul de partid al I.C.M. 5-București desfășoară o bogată și variată muncă politică. 
A devenit o preocupare de seamă ca, odată cu darea în folosință a unui bloc, comitetul de partid să trimită locatarilor scrisori, în care aceștia sînt rugați să-și spună părerile în legătură cu calitatea apartamentului ce-1 ocupă.Inițiativa s-a dovedit a fi utilă. Mecanicul de locomotivă Teodor Moșoiu, lăcătușul Radu Sțelian și mulți alții, au răspuns întrebărilor puse da constructori. Răspunsurile, în majoritatea lor bogate atît în aprecieri pozitive, cît șl în sugestii și propuneri, au rost apoi citite în ședințele de instruire a agitatorilor. Cu acest prilej ei sint informați și asupra unor probleme privind buna organizare a lucrului pe șantier, grija față de avutul obștesc, reducerea prețului de cost ete, După ședințele de instruire se țin convorbiri cu muncitorii, se discută cu ei despre semnalările locata- rilor, despre măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătățirea călită-

ții apartamentelor aflate în construcție.în urma unei asemenea discuții s-a născut inițiativa preluării lucrărilor pe faze și meserii — de la lucrător la lucrător, de la echipă la echipă — pe bază de proces verbal. Ea impune fiecărui constructor obligația să execute numai lucrări de bună calitate. în caz
Experiență bună, 

inițiative ale 
organizații or de partid
'Nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllllllllllllllll^contrariu, lucrătorul care execută faza următoare nu-1 ia în primire lucrarea și îl obligă pe celălalt să facă retușările necesare. Susținută temeinic de organizația de partid, metoda s-a extins pe întreg șantierul ducînd la îmbunătățirea calității apartamentelor,în munca politică pentru îmbunătățirea calității construcțiilor, comitetul de partid folosește și alte mijloace. Așa, de pildă, la par

terul fiecărui nou bloc se execută în întregime un apartament model —- sau „etalon“ cum i se mai spune deobicei. Cînd acesta este gata, sînt invitați aici maiștrii, șefii de echipe, agitatorii care-și desfășoară munca în blocul respectiv. Un inginer sau un tehnician explică constructorilor — pe faze și meserii — metodele de lucru, condițiile tehnice în care trebuie executate lucrările, insistă asupra faptului ca toate apartamentele sa fie executate la nivelul calitativ al celui „etalon".Prin grija comitetului de partid aceste inițiative au fost extinse la toate șantierele I.C.M, 5- Ca urmare a aplicării lor s-a îmbunătățit în mod simțitor calitatea construcțiilor, De pildă, pe șantierul Grivița, blocul „I“ cu 102 apartamente, tronsonul 3 și 4 de la blocul „N“ și altele, au fggt predate fără npțe de remedieri, Pe întreg șantierul au fost realizate în anul 1961 economii în valoare de pesțg 1,500.000 lei, față de 625.000 Igi cît era angajamentul anual.
IOAN VLANGA

In munții Bucagi. Popas la Babele.
(Foto : O.N.T, „Cartați“)

■ Pompiliu Mareea:-----------------
ALEXANDRU SAHIA

Statii de cale ferais cu instalații 
de centralizare

Regiunea Ploiești

eieekodmamică
încă 13 stafii de cale ferată din |ara 

noastră au fost echipate în cursul anu- 
lyi kecut cu insfalajii de centralizare 
electrodinamică. Cu ajutorul lor se în
lătură munca manuală da acționare a 
macazurilor ți semnalelor, obfinîndu-se 
o mare productivitate a muncii. Timpul 
necesar pentru formarea unui parcurs 
într-o stafie se reduce de la 10-12 mi, 
nule, cît eta necesar înainte, la numai 
10-12 secunde. Totodată sporește sigu
ranța circulației trenurilor.

Volumul lucrărilor de centralizare 
efectuate în cursul anului 1961 este 
mai mare fată de anul precedent și de
pășește cu mult realizările burgheziei 
în tot ilmpiil cît a administrai căile

——o#o -—.

noastre ferate. Intensificarea acțiunii 
de centralizare electrodinamică a fost 
înlesnită de fabricarea în țară a apara- 
tajuiui de automatică și telemecanică 
feroviară.

Tot pe linia modernizării proceselor 
de exploatare feroviară se înscrie și 
darea în funcțiune în cursul anului 
trecut a noi sectoare de bloc automat 
de linie, însumînd aproape 150 de 
km de cale ferată. Açeste instalații per
mit ca între 2 stații de cale ferată ve
cine, să poată circula în același sens, 
2 sau 3 trenuri deodată, la o distanță 
reglată automat prin semnale lumi
noase.

(Agerpres)

■
. ■

O
Usina de pompa și mașini agricole din Capitală, Pentru a realiza 

în ceț mai scurt timp mașijip de recoltat mazăre, ing, Dumitru Qrecov, 
tehnolog șef, ing, Constantin Manta și pioiactanțli Ștefan Vergu și Mihai 
Ghenea pregătesc de pe acum ultimele proiecte de dispozitive care 
vor inka în curînd în ejțeșuție. (Foto : Agerpres)

Noi produse 
ale industriei localePășind în nPUÎ ?n, muncitorii din indpșțria locală a regiunii Ploiești și-au propus să dezvolte succesele obținute în anul 1961,Ținînd seama de cerințele consumatorilor, întreprinderile de indusr trie locală „Progresul“, „Tehnome- tal” și „Tehnolemp“ din Ploiești, precum șj întreprinderile raionale Cîmpina, Țîrgoviște și Buzău au pus în fabricație, din primele zile ale anului, aproape 30 de noi produse, printre care obiecte pentru uz casnic, mobilă, piese auto și altele.în zilele care au trecut de la începutul anului, de exemplu, șantierele dg construcții din regiune au primit în plus, din partea muncitorilor industriei locale, cărămidă, yar, prefabricate din beton și cherestea pentru circa 230 de apartamente. însemnate cantități de mărfuri, în sortimente variate și de: bună calitate, au fost livrate și organizațiilor comerciale.

Venituri bănești 
de la grădina de legume
în amil 1961 colectiviștii din co

muna Bascov, regiunea Argeș, au 
obținut pentru produsele legumi
cole valorificate 180.000 lei. Colec
tiviștii au hotărît ca în planul de 
producție pe 1962 să mărească su
prafața grădinii de legume de la 
9 hectare la 13 hectare, iar pe 5 
hectare să aplice irigarea. Pentru 
a obține recolte bogate, încă clin 
toamnă terenul destinat grădinii de 
legume a fost arat și îngrășat cu 
importante cantități de gunoi de 
grajd. După calculele făcute, 
în anul acesta grădina de le-' 
gume va aduce colectiviștilor un 
venit de peste 350.000 lei prin valo
rificarea în special a legumelor 
timpurii. (Din ziarul Secera și Cie- 
canuI-Pitești)

o®o-

Cu becurile refelei de 
iluminat public din cen
trul orașului Ploiești și 
de pe străzile din fur se 
întîmplă un fenomen cu
rios. Seara, în orele 
vîrt ale consumului 
energie electrică, ele 
cep să-și schimbe 
loarea, devenind 
roșietice, fie verde 
pal. In jur se face întu
neric.

Ca orice mister, și a- 
cesta poate fi dezle
gat. In centrul orașului 
Ploiești s-au construit nu
meroase blocuri de locu- 
i'nfe. Ș-a modificat 
pectul unor străzi

Ç um

• • A

Pădurile — care ocupă circa 27 la șuță din suprafața țării — constituie o mare bogăție. Din pădurile noRstrp se recoltează anual o importantă cantitate de mesă lemnoasă. Ținînd seama de volumul mare de material lemnos ce trebuie recoltat și transportat, preçum și de faptul că acest material lemnos se obține în cea mai mare parte din pădurile aflate în regiuni muntoase, îp lpcuri. îndepărtate de centre lgcuite și, în multe cazuri, fără căi de acces normale, este foarte important să se acorde o grijă deo- sgbjță mecanizării lucrărilor de exploatare, de transport, de çon- sțracție a drumurilor forestiere.Regimul burghezo-moșieresc a supus u pădurile țării unei exploatări sălbatice, fără nici o preocupare pentru refacerea suprafețelor tăiate sau pentru mecanizarea și ușurarea muncii lucrătorilor forestieri, Ca urmare, țehnipa pe care am moștenit-o s-a rezumat la unele instalații de transport, în special la cîteva căi ferate forestiere dotate cu material învechit.Regimul democrat-popular se preocupă de îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă în păduri, prin extinderea rețelelor de instalații de transport și prin mecanizarea lucrărilor. Mecanizarea ape ca efect deplasarea multor munci din pădure în depozitele intermediare sau finale. Astfel, datorită mecanizării recoltatului arborilor și a scosului acestora din pădure s-a putut trece la exploatarea „în trunchiuri“ și „în catarge", lemnul ajungînd în lungimi mari în depozitele de jos. Acest lucru permite mecanizarea operațiunii de sortare a lemnului de lucru și de fasonare a lemnului de foc. Și, se știe, în depozite munca are uh caracter mai bine organizat decît în parchete, lucrîndu-se cu mijloace industriale.Avantajele mecanizării sînt mari și ele trebuie să fie cît mai bine puse în valoare. Prin mecanizare se micșorează pierderile de material lemnos, făcîndu-se, totodată, posibilă și rentabilă scoaterea și lemnului

de dimensiuni mici din parchete ; pe de altă parte, mecanizarea permite reducerea ciclului de producție, evitîndu-se astfel degradarea, îp. trecut frecvență, a lemnului exploatat.Ca urmare a introducerii mecanizării, procpntul de lemn de lucra de fag a crescut de la 27 la sută în 1951 la 52 la sută îp 1961. Acegșța înseamnă că lemnul, care înainte era folosit în cea mai mare parte drept combustibil, se transformă pe an ce trece în produse prelucrate. Cifrele de mai sus arată că se înfăptuiesc cu succes sarcinile trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. cu privire Ja valorificarea superioară a masei lemnoase. Prin creșterea procentului de lemn de lucru Ja fag a devenit posibilă sporirea producției de placaj de circa 3' ori în 1961 față de 1955, urmînd ca în 1962 acest spor să fie de 4,5 ori.O condiție esențială a valorificării cît mai depline a marilor avantaje pe care le oferă introducerea de mijloace mecanizate la efectuarea diferitelor munci forestiere o constituie mecanizarea complexă a întregului proces de producție, în așa fel îneîț sa se asigure o producție în flux continuu, fără „gîtuiri" la unele faze. Experiența bună a unor întreprinderi forestiere — cum sînt I.F. întor- sura Buzăului, Roznov și altele — a demonstrat posibilitatea practică a mecanizării aproape a tuturor operațiunilor de exploatare și transport, de la doborîre pînă la transport. Aplicarea pe scară largă a mecanizării complexe duce la folosirea din plin a unor utilaje de mare performanță, cum sînt funi- cularele pasagere, face să crească productivitatea muncii în toate fazele de lucra.
în domeniul mecanizării lucrări

lor în exploatările forestiere s-au 
făcut pași mari înainte în ultimii 
ani. Se poate afirma că în prezent 
mecanismele au intrat pe deplin în 
munca lucrătorului de pădure ca 
un mijloc eficace de ridicare a ran-

daipentuJui lucrărilor. Instruirea la locul de muncă și în numeroasele cursuri de calificare a făcut ca muncitorii forestieri să sțăpînefocă tot mai temeinic acgște utilaje, cp indicii ințensivi și extensivi ai me- caiiismelor țle pădurg să crească de la an la an. Pe baza mecanizării s-a putut asigura îndeplinirea în condiții bune a unor indicatori importanți ai planului : micșorarea pierderilor de exploatare (s-au redus de la 8,8 la sută în 1959, la 5,8 la suță în 1961), creșterea lemnului de lucru (de la 59 la sută în 1959, la 67 la sută îp 1961), scoaterea de sortimente superioare, reducerea prețului de cost etc.Pentru ca lemnul să ajungă din pădure Îp depozitul de expediție este nevoie să parcurgă mai multe fpze. în toate acesțe faze există posibilități de a fi puse și mai larg în valoare marile avantaje ale mecanizării. Care sînt, în principal, aceste faze ? Prima este,' bineînțeles, 
recoltarea lemnului, operație ce constă din doborîrea arborelui, ce- puirea lui (tăierea crăcilor), secționarea în sortimente lungi sau scurte și„ în unele cazuri, cojirea lemnului. Această operație se face cu ajutorul fierăstraielor electrice sau mecanice.Mecanizarea operațiilor de dobo- rît-segționat a crescut, an de an, a- jungînd în 1961 la 24,5 la sută; pentru 1962 s-a planificat la 48 la suță, fiind create toate condițiile pentru atingerea acgstui obiectiv. (în acest fel cifra din Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. privitoare la mecanizarea acestor operații va putea fi atinsă încă înainte de anul 1965).Prin mecanizarea acestei operații se obține o economie anuală de circa 400.000 lei pentru fiecare procent de mecanizare. Deci în 1962 față de 1961 prin creșterea indicelui de mecanizare, se vor obține cel puțin 8 milioane lei economii, față de fasonarea manuală.

Din păcate trebuie să arătăm că 
mai sînt unele direcții regionale ale 
economiei forestiere (D.R.E.F.) —

de 
de 
în- 
cu-
fie

as-
1n-

...Se știe : din vin, prin 
fermentare. Cu voie, sau 
fără voie. Cum așa — 
fără voie? — ve/i între
ba. Da, se poate și fără 
voie.

De pildă, la magazinul 
Alimentara, din faja Tea
trului de Stat din Brașov, 
cumperi o sticlă de vin 
de masă. înfundat. Ga
rantat. Acasă insă, soco
teala nu se potrivește cu 
cea efin firg. Constpfi că 
ai dat banii pe... o- 
jet. Minune? Scamatorie? 
Niçi una, nici alta I Pur

tregi. Dar sfatul popular 
orășenesc și Întreprinde
rea regională de electri
citate nu au luat măsuri 
și pentru îmbunătățirea 
iluminatului public. Insta
labile existente sint „pro- 

' i n-au fost 
la noile pos- 
transformare

vizoril", ele 
racordate 
(uri de 
construite. Și provizora
tul acesta 
vreo doi ani I

Ceva s-a făcut 
în ultimul timp 
ceasta privinfă : 
prinderea regională de 
electricitate a încheiat 
cu întreprinderea nr. 3 
de construcfii și montaje

durează de

totuși 
în a-
Intre-

energetice din Cîmpina 
un contract pentru exe
cuția lucrărilor de ilumi
nat public din centrul 
Ploieștiului. Constructorul 
— întreprinderea nr. 3 
Cîmpina — s-a anga
jat să efectueze lu
crarea pînă la sfîrșitul 
anului 1961. Era un 
gajamönt lăudabil, 
care, ca și contractul 
păcate, a rămas pe 
tie.
dar lucrarea nu 
termină.

Iar în acest 
becurile fac și 
pot.

an- 
dar 
din 
hîr- 

Anul s-a terminat, 
se mai

timp, 
ele ce

se face o i e tu1 ?
și simplu îmbutelierea 
sticlei s-a . făcut de mîn- 
tuială: Dopul nu a închis 
ermetic sticla și, încetul 
cu încetul, s-a făcut ofe- 
tul. Sute de asemenea 
sticle îmbuteliate de 
Vin-alcool Sibiu poartă 
pecetea neglijentei în 
muncă. Consecințele însă, 
în loc să le suporte în
treprinderea, le suportă 
cumpărătorul.

Sticlele îmbuteliate la 
Vin-alcool Sibiu mai 
aduc și alte surprize.

Iov. Tifa Dan, de 
lea Bucureștilor, 
parat un litru 
„înfundat“. A 
sticla în hîrtie și 
în geantă, 
ajuns acasă, toate 
le, pudra 
teau în vin. A lost 
voie să-și procure 
buletin de 
alte acte.

Ce-ar fi 
sticle prost 
la Vin-alcool 
li se... înfunde în sfîrșit?

pe Ca- 
a cum- 
de vin 
învelit 

a pus-o 
Cînd a 

aefe- 
etc. — plu- 

ne- 
alt 

identitate,

ca acestor 
îmbuteliate 
Sibiu să

Scurta monografie „Alexandru Sahia“, 
apărută în „Mica bibliotecă critică“, 
se inscrie pe linia preocupărilor, ce au 
luat în ultimii ani amploare, de pu
nere în lumină a literaturii legate de 
lupta partidului în perioada ilegalității.

Urmărind drumul viejii unui scriitor 
încadrat activ în lupta partidului, 
cartea relevă faptul că scrisă în condi
ții neînchipuit de grele și într-un timp 
extrem de scurt, literatura lui Sahia a 
dobîndit o forjă, o noutate și valoa
re deosebită, fiind fecundată de ideo
logia clasei muncitoare.

în partea consacrată operei, mono
grafia, după des- ___________
crierea începuturi- —— 
lor prozatorului, jN VIÎKÎNELE LIBRĂRIILOR 
cunoscute pina a- ,
cum doar unui res- •—:------ ---------------
frîns cerc de spe
cialiști, se ocupă pe larg de creafia 
prin care Al. Sahia s-a impus nu numai 
ca o mare speranfă a literaturii noastre 
realiste din deceniul premergător in
staurării dictaturii milifaro-fascisfe, dar 
ca un creator epic vlgurpș, deschiză
tor de noi drumuri, un scriitor prin 
care creafia epică romînească s-a în
dreptat către o tematică inedită, dînd 
viafă unor tipuri de o noutate și fru
musețe cuceritoare : unor tipuri de 
muncitori revoluționari. Conținutul, bo
găția de semnificații a unor nuvele ca 
„Uzina vie" și „Revolta în port" — 
în care găsim unele din primele ele
mente clar conturate ale realismului 
socialist în literatura noastră — sau ca 
„Ploaia din iunie'', „întoarcerea tatei 
din război“ ș.a., sînt scoase în relief 
prin analize dezvoltate, cu atentă sub-

a-

fundumenialo, cu 
a amănunte.or 

care acesle idei

liniere a ideilor 
punctarea situațiilor, 
semnificative, în 
transpar.

Pentru explicarea formației lui Sahia 
se urmărește ecoul 
istorice importante în conștiința și crea
ția sa. Opera lui Al. Sahia este ana
lizată în contextul mișcării literare din 
deceniul al patrulea, punîndu-i-se ast
fel cu pufere sporită în lumină însem
nătatea.

Cu o oarecare grabă se frece în 
monografie peste publicislica scriito
rului. Sînt relevate, ce-i drept, obiec

tivele de luptă ale 
Par’idului Comunist 
din Romînia, servi
te cu olan și talent 
de
oare

analiză a 
scriitor 

reportaje?

unor evenimente

Sabia. Dar 
n-nr fi fost 
mijloacelor 

în articole, 
Căci, fără 

în 
un artist, Dealfminteri, 

iniafis-

o 
de

Și
Sabla este adeseori și

nimerită 
folosite 
pamflete 
îndoială, 
scrisul zilnic.
trezește în genere o anumită 
faefie modul cum e înfățișată măiestria 
scriitorului, Mijloacele artistice nu sînt 
reliefate în cursul analizării creației 
epice, cl într-un paragraf aparte șl de 
ajuns de sumar..

Meritorie îndeosebi prin bogata 
documentare, prin claritatea și preg
nanța cu care prezintă ceea ce este 
esențial în viața și opera lui Al. Sabla, 
monografia întocmită de Pompiliu Mar
eea, scrisă cursiv, îngrijit, 
binevenită bibliografie, 
utilă de istorie literară.

In Editura politică a apărut î

însoțită de o 
c o lucrare

D, MîCU '

^Probleme de economie industrială“
în ajutorul celor care studiază în cer

curile de economie concretă, Editura po
litică a tipărit recent o culegere de lec
ții. intitulată „Probleme de economie in
dustrială", la a cărei elaborare au con
tribuit M.Angelescu, I.BIaga, B.Comisio- 
neru, Em.Dobrescu, H.Falcon, M.Galeș, 
l.lancu, M.Jianu, D.Paulescu, M.Livadă 
R.Săveanu, Gh.Șiclovan, N.Schwartz.

Lucrarea cuprinde teme cu privire la 
rolul industriei socialiste în crearea și 
dezvoltarea bazei tehnice-materiale a 
socialismului în R.P.Romînă ; investițiile 
și eficienja lor economică ; introducerea 
tehnicii noi și a tehnologiei avanșate în 
întreprinderile industriale socialiste ;
specializarea și cooperarea întreprinderi
lor industriale ; planificarea în întreprin
derile industriale socialiste ; fondurile

fixe, capacitățile de producție și căile 
îmbunătățirii folosirii lor ; organizarea 
muncii și normarea tehnică ; productivi
tatea muncii și căile sporirii ei în între
prinderile industriale socialiste ; cointere
sarea materială —- pîrghie importantă 
pentru construirea și desăvîrșirea con
strucției socialismului ; salarizarea în în
treprinderile industriale ; reducerea 
continuă a prețului de cost — sarcină 
importantă a întreprinderilor industria
le ; ridicarea continuă a calității pro
duselor — sarcină economică centrală ; 
finanțele întreprinderilor industriale so
cialiste.

Volumul constituie un material util 
toți cei ce se ocupă de proble- 

economiei concrete, ale politicii
pentru toji cei ce se ocupă i 
mele economiei concrete, a 
economice a partidului nostru,

RADIO, 
de P.

. marii 9 ianuarie ® Sonata nr. I 
Hindemith — orele 9,45 — I 9 Oul-

tură muzicală romîncască în anii puterii 
populare — orele 10,80 — Io bragmențe 
din opera „Lucia dé L'ammermpor“ de Dopi- 
zelti — orele 12,00 — Io Program de mu
zică ușoară — orele 12,55 — II 9 Din cale 
mai frumoase melodii populare romlncști — 
ore]e 13,05 — Ie Dansuri ș; c}i)(ecp <(le par 
poarelor — orele 14,30 —- îl o Muzică sim
fonică — orele 15,00 — II • Cintă orchestra 
„Ciocîrlia" — orele 15,40 — Ie Vorbește 
Moscova — orele 16,45 — Ie Noi înregis
trări alo orchestrei do studio a Ilhdlotelcvi- 
ziunii — orele 10,30 — II 9 Piesa pentru 
clavecin de P’r. Couperin — orele 17,45 — T 
o Interpreli spvfefioi, laiiroali ai Concursului 
international „G. Enescu" — orele 18,05 — II 
o Limba noastră — orele 18,30 — Ie Ciclul 
de lieduri „Camera copiilor" de Musorgsjri 
— orele 18,40 — I 9 Revista economică ra
dio orele-19,00 — I ® Opera „Bărbierul

din Sevilla” de Rossini — orele 19,30 — If
• Scriitori la microfon — orele 21,15 — I
* Conceit de muzică. populară rominească
— (prelucrări) — orele 22,13 — II o Muzică 
ușoară — orele 22,30 — 11 9 Muzică de ca
meră de Ravel și Șnstakovici — orele 23,15
— 11.

re

ça de pildă, D.R.E.F. Argeș, Ploiești și Banat — în care fierăstraiele cu benzină „Drujba“, nu sînt folosite la nivelul posibilităților.
La faza de scos și apropiat a 

lemnului — operație care constă în tragerea lemnului de lîngă cjoață, pipă la instalația de apropiat sau chiar pînă la mijlocul de transport — sînt de asemenea posibilități de a se folosi mai larg a, vantajelç mecanizării. în prezent, din întregul proces tehnologic al exploatării lemnului această operație este cea mai grea și cea mai costisitoare. Prin dotarea cu instalații de transport permanente se urmărește ca această operație să sg facă pe distanțe din ce în ce mai scurte, redueîndu-se astfel costul, pierderile și degradarea lui lemnos.Mijloacele ce stau în dispoziția exploatărilor pentru mecanizarea scosului sînt : tractoare dotate cu trolii și modificate special pentru a îndeplini asemenea operații, tractoare forçstjere speciale cu acționarea pe 4 roți de mare maniabilițate (direcția pe ambele axe), doțate cu trolii și scut la spate, trolii mobile și altele. Utilizarea rațională a tuturor acestor mijloace prin măsuri privind creșterea de cadre ețe tractoriști calificați, precum și printr-o planificare mai judicioasă a întreruperilor provocate de mutarea utilajelor dintr-un parchet în altul, vor per- rpite ridicarea indicilor de folosire a acestor mijloace çu circa 25 la sută.în această privință este necesar ca experiența D.R.E.F.-urilor fruntașe Bacău și Brașov să fie temeinic studiată și însușită și de alte D.R.E.F,-uri, în special de D.R.E.F.- Galați, Cluj și Argeș, care anul trecut nu au folosit din plin mijloacele de scos-apropiat ce le-au fost puse la dispoziție.Lemnul scos din parchet cu mijloacele arătate se apropie de instalația de transport fie cu ajutorul tractoarelor cu remorci, fie prin instalații cu cablu, respectiv funicu- larele. Funicularul pasager este un mijloc de apropiat rentabil, deoarece, în comparație cu tractorul1 cu remorcă, scurtează distanțele de 2—4 ori. Prețul de cost al apropiatului cu fùnicularele pentru 1 tonă pe un km. a scăzut din 1959 pînă în 1961 cu 13 la sută.
îndeplinirea sarcinii trasate de

mațerialu-prezent la forestiere

Congresul al III-lea în legătură cu mecanizarea operației de scos-apro- piat impune mobilizarea susținută a eforturilor în această direcție. în acest scop, pe lîijgă dotarea în continuare çu utilaje specifice acestei operațiuni este necesară întocmirea de fiecare D.R.E.F. a unui plan de măsuri pentru folosirea din plin a mecanismelor respective. Productivitatea anuală planificată pentru fiecare mecanism trebuie să fie realizată în special prin folosirea din plin a funicularelar, alimențîn- du-le cu cantități suficiențe de material lemnos, De asemenea este nevoie ca unele D.R.E.F.-uri, cum sînt, de pildă, Mureș Autonomă Maghiară, Maramureș să manifeste un interes sporit față de introducerea și folosirea mijlocului eficient pe care-1 constituie funicularul.
încărcațyl lemnului și în special 

al buștenilor este de asemenea o operație unde s-au creat condiții ca îp acest an să fie mai bine folosite avantajele mecanizării. începînd din acest an, Ministerului Economiei Forestiere i s-a dat sarcina să-și e- xecute singur transporturile forestiere. Aceasta înseamnă că în 1962 camioanele cu remorci vor fi dotate cu trolii de încărcare. Ca urmare a acestor dotări se fac economii multiple : se elimină total rampele de încărcare a buștenilor (care consumă pentru construcția lor circa 25.000 m.c. lemn pe an) ; se reduce timpul de staționare la încărcare cu circa 60 la sută ; se micșorează cheltuielile de încărcare cu circa 32 la sută etc. Deplasarea celorlalte operațiuni, care încă se fac în pădure (fasonarea lemnului de foc și cojirea buștenilor), în depozitul final, va permite de asemenea — pe lingă o micșorare a pierderilor — și o mai completă mecanizare a tuturor acestor lucrări.Un alt domeniu în care mecani zarea este în plină dezvoltare și în care eficacitatea ei economică poate crește, în continuare, îl consiliu ie construcția de drumuri forestiere. Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. trasează sarcina de a se construi în perioada planului de 6 am peste 8.500 km. de drumuri. Pe lîngă aceasta este nevoie ca dru murile construite și date în exploatare să fie întreținute și reparate, ceea ce reclamă de asemenea mijloacele tehnice respective.Realizarea acestui volum mare de lucrări reprezintă o etapă impoi>

tantă în acțiunea de deschidere definitivă a pădurilor și va permite valorificarea superioară și integrală a masei lemnoase, aprovizionarea ritmică cu lemn a combinatelor de industrializare a lemnului. Totodată, prin aceasta lucrările de refacere a fondului forestier, de protecție și paza, de îngrijire și administrare voi fi mult ușurate și executate la un nivel calitativ superior.Mecanizarea principalelor operații de construcție a drumurilor forestiere : terasamente, derocări, spargerea pietrei, încărcări-deșcăr- cari și transportul agregatelor — permite o importantă ieftinire a lucrărilor, scurtarea duratei de construcție. Din experiența construirii de drumuri, în condiții de mecanizare ridicată, rezulță că manopera necesară construirii unui kilometru de dram se reduce eu 60—65 la sută, iar lungimea de drum dată anual în folosință de fiecare șantier crește de 3 ori. în perioada planului de șase ani indicele de mecanizare a lucrărilor de construcții de drumuri va crește de la 13 la sută în 1960, la circa 60 la sută în 1965.Odată cu mecanizarea construcțiilor de drumuri este necesară și o îmbunătățire a proiectării în a- cest domeniu, folosind din plin datele ce rezultă din experiența șantierelor fruntașe în folosirea mecanismelor de construcții.
★Sectorul economiei forestiere a încheiat cu succes anul 1961, planul pe întregul sector fiind îndeplinit cu multe zile înainte de termen. în anul în care am pășit, muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din unitățile sectorului economiei forestiere le revin sarcini sporite, în special în ce privește valorificarea mai bună a fiecărui metru cub de masă lemnoasă. Mecanizarea în continuare a proceselor de producție, precum și grija permanentă a fiecărui colectiv de întreprindere din sector de a folosi cu maximum de eficiență mijloacele mecanizate cu care sînt dotate ./exploatările forestiere constituie o condiție ©e bază pentru ca sarcinile stabilite în planul de stat pe acest an hă fie îndeplinite și depășite.

Ing. FUCHS ANATOLIE 
direct Irul Direcției Tehnice din 
Ministerul Economiei Forestiere

PORTO-FRANCO : Patria (10; 12,15. 14,30; 
16,45; 19; 21,15), București (10; 12,15; 14,30; 
16.45; 19; 21,15), Alex.Sahia (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Volga (H; 15; 17; 19; 21). 
AGENTUL X 25 : Republica (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
înfrățirea îptre popogre (15; 17; 19; 21), Gh. 
Doja (10; 12; 15; 17; II); 21). SECERIȘUL 
VERDE : Magherți (10; 13; 15; 17; 19; 21), 
I. C. Frimu (9; Tl; 13; 15; 17; 19: 21), 6 
Martie (11; 15; 17; 19; 21). FLĂCĂRI ÎN 
TAIGA : V. Al'ecsapdri (14,30 16,30; 18,30;
20.30) ,. Flacăra (15; 17; 19; 21). CAVALERlj 
TEUTONI (cinemascop — ambele serii) : Lu
mina (10,30; 13,45; 17; 20,30), Popular (16;
19.30) . PQVEȘȚF, DESPRE O FATĂ rule9?g 
la cinematografele : Maxim Gorki (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Alex, Pppoy 
(rujează în continuare cjo Ia orele 10 pîng 
la orele 21), 16 Fobruarle (Î6; 18; 20). PQZr 
NAȘA : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). CAZACII: Victoria (1Q; 12; 
15; 17; 19; 21), Florcasca (19). MEOANICÙL 
CONDUCEA TRENUL : TinenSlultij (15,39; 
17,15; 19; 20,45). ȘORICELUL ȘI CREIONUL
— CINE A CÎȘTIGAT CUPA ? — FLORI 
DE PE MUNȚI - SUFLĂTORUL ȘI FLA
CĂRA - PRIN REZERVAȚIA NATURALA 
DIN CAUCAZ rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la cineinatSzrafuJ 
Timpuri noi. PROGRAM SPJÎCJAL PÈNTRU 
COPII : 13 Septembrie (rulează în continua
re de la orele 10 pînă Ia orele 15). DOCTO
RUL DIN BOTHENOW: 13 Septembrie (16; 
18,15; 20,30). PÎNZE PURPURII : Cultural 
(16; 18,15; 20,15). ZECE PAȘI SPRE RĂSĂ
RIT : G. Coșbuc (15. 17; 19; 21), Aurel Vlaicu 
(15,15; 17; 18,45; 30,39). VÎNT DE LIBER
TATE : C-tin David (15,30; 18; 20,30). ’ÎN) 
TILNIRE PE CABLU rulează la cinemato
grafele : V. Boaită (10; 12J5; 16; 18,15;
20.30) , 23 August (10; 12,15; 14,30; 16,45- 19; 
21,15). RAIDUL VĂRGAT: Upirea (15; 17 
19; 20,45). ULTIMUL MEU TANGO ruleazg 
la cinematograful T. Vladimirescu (9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30). CJNCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI: Miorița (10; 12; J6.39- 18,45; 21). 
Libertății (10; 12; 14; 16,80; 18,30: 20,30), 
Olga Rancic (15,30; 18; 20,30). DOUĂ VIEȚI
— ambele serii : Munca (15,30; 19,15). SO
NATE : Moșilor (14,30; 16,45; 19; 21,15). ÇO, 
PILUL TRUPEI rulează la cinematograful 
Doupa Simo (16; 18; 20). ALERSANPR NEV, 
SKI : M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). ÖAI- 
DUL : rulează la cinematografele Ilic Pin- 
tilie (15; 17; 19; 21), 30 Decembrie (15; 17; 
19; 21). CINCI CARTUȘE : S Mai (15- 17; 
19; 31). SOSEȘTE CIRCUL rulează la cine
matograful N. Bălccscu (15; 17; 19; 21). RAP
SODIE UCRAINEANA : G. Bacovia (16; 18; 
29). CASTELUL DIN BASME : Drumul Serii 
(16; 18; 29). CIRCUL FĂRĂ CUPOLA ; B. 
Delavrancca (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar. 20,00 — Emisiune de 
știința și tehnică. 20,20 — Versuri închinate 
păcii. 20,35 — Concertul estradei din Taș. 
kent, omisiune primită din partea Studioului 
do toloviziuno din Tașkent. 21,30 — Sfaturi 
pentru tolespoctatori. 21,40 — Program de 
romanțe, Cintă o formație instrumentală con
dusă do Leonida Potroscu. Soliști : Angola 
Moldovan și Petro Gustl. In încheiere : ulti
mele

Timpul probabil pentru zilele de 10, II și 
12 ianuarie ; Vremo schimbătoare, cu cer 
noros Ninsori slabe locale. Vînt potrivit. 
Temperatura In goneral staționară. Minimele 
vor fi cuprinse Intre 0 șl minus 10 grade, 
iar maximele între minus S șl plus 7 grade | 
local mai ridicate. Ceață dimineața ți seara«
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încetarea din viață a însărcinatului 
cu afaceri al finlandei, Matti PyijHMa încetat subit blicaLa 7 ianuarie a.c.din viață, la București, însărcinatul Pyykkö. cu afaceri al Finlandei în Repu- Populară Romînă, Matti

u.R.s.s,;1 In mine curent electric
în Ioc de... explozii

i JW „ i&>

Aspect din hala rotărie-vagoane a uzinelor „Grivița Roșie“-București.
(Foto : M. Andreescu)

Sosirea

0 delegație mercială a R. duminică seara în Capitală. Delegația, condusă de Ghe In The, locțiitor al ministrului Comerțului Exterior, va purta tratative în vederea încheierii Acordului comercial de
guvernamentală co-..P.D. Coreene a sosit

INFORMAȚII

lungă durată pentru perioada 1962—1965 și a Protocolului privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1962 între R. P. Romînă și R.P.D. Coreeană.Membrii delegației au fost întîm- pinați Ia sosire de tov. Nicolae Angliei, secretar general în Ministerul Comerțului, precum și de Kim Ben Dik, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, și de membri ai ambasadei.

Excelenței sale Domnului AHTI KARJALAINEN
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii FinlandaHELSINKIPrimiți vă rog, Excelență, sincerele melc condoleanțe cu ocazia încetării din viață a domnului Matti Pyykkö, însărcinatul cu afaceri al Republicii Finlanda în Republica Populară Romînă.

CORNELIU MÄNESCU 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne
-----------o® o-----------

TELEGRAME EXTERNE

Poziția P. C din Olanda în problema
Irianului

Cuvintarea rostită
de vest
de Paul de Groot

Cu cîțiva âni în urmă 
un grup de oameni de 
știință sovietici a pro
pus, pentru prima oară 
îp lume, o metodă prin 
care curentul electric 
este folosit la... sparge
rea rocilor în mine.

La minele de fier din 
Ucraina au fost expe
rimentate primele in
stalații pentru aplica
rea acestei noi meto
de de lucru. Probele

supusă 
dat li

la care a fost 
instalația au 
zultate excelente.

Noul procedeu pre
zintă numeroase avan- ' todă duce, în același 

timp, la o serioasă ri
dicare a productivită
ții muncii, iar prețul 
de cost al lucrărilor 
scade de patru ori.

Și mai productivă 
este- aplicarea noii me
tode în exploatările 
miniere deschise.

matiza una din cele 
mai grele munci din 
mină — aceea a spar
gerii rocilor ; noua me-

taje. Iată cîteva : e-li- 
minînd exploziile, in
stalația exclude posi
bilitatea formării pra
fului și a gazelor în 
galerii ; totodată, folo
sirea ei dă posibilita
tea de a se mecaniza 
și apoi de a se auto-

Dezvoltarea industriei chimice aRoD. Germane
Industria chimică — o ramură im

portantă a economiei naționale a R.D. 
Germane — se află în plină dezvolta
re. în întreprinderile chimice care dau 
15 la sută din întreaga producție in
dustrială a țării, lucrează 230.000 de 
oameni.

La marele Combinat „Luna-Werke" 
au fost puse în funcțiune, în cursul

anului 1961, 14 uzine noi printre care 
cea de carbid care produce 90.000 
tone carbid pe an și cea producătoare 
de polistiren, cu o capacitate de 6.000 
tone pe an.

Pentru construirea de noi întreprin
deri chimice și pentru reutilarea celor 
în funcțiune, guvernul R;D. Germane a 
aloc-at în 1961 sume importante.

• Artista sovietică Tatiana Sanina 
Se la Teatrul de Operetă din Mos
cova, care întreprinde un turneu în 
tara noastră, a cîntat în zilele de 6 și 
7 ianuarie, alături de tenorul Ion Da
cian. la teatrul „Gheorghe Dima“ și 
la Teatrul de Stat din Brașov, în o- 
pereta „Văduva veselă“ de Lehar.

La cererea publicului, spectacolul a 
fost repetat și luni după-amiază.

® Luni după-amiază, acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Academiei 
K.P. Romîne, a ținut la Casa priete
niei romîno-sovietice din Capitală 
conferința intitulată „Colaborarea 
științifică romîno-sovietică“. Confe
rința a fost audfată cu interes de a- 
șistentă.

(Agerpres)

Locuințe
pentru oamenii munciiBACĂU (coresp. „Scînteii"). — Ieri, în centrul orașului Bacău s-a dat în folosință un nou bloc cu 81 apartamente. De la începutul anului trecut în orașul Bacău au fost date în folosință în total un număr de 534 apartamente.în prezent alături de blocul terminat se găsesc în fază de finisaj încă 92 apartamente. în 1962 vor mai fi terminate încă peste 200 de apartamente din care 80 din panouri mari prefabricate. în același timp vor mai fi începute alte circa 400 apartamente.

HAGA 8 (Agerpres). — TASS. Paul de Groot, secretarul general al C.C. al Partidului Comunist din Olanda, a ținut o cuvîntare la un mitingAnul a fost treaga an negru pentru reacțiune.în anul 1961, a spus în continuare Groot, a avut loc importantul eveniment — Congresul al XXII-lea ăl Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Acest congres, a subliniat vorbitorul, are o însemnătate uriașă nu numai pentru Uniunea Sovietică, ci și pentru întreaga mișcare comunistă. Pentru prima oară în istoria omenirii a

din Amsterdam.1961, a spus Paul de Groot, un an luminos pentru în- omenire progresistă și un

OsO-

Fotbal j Steaua-învingătoare în Siria
Echipa de fotbal Steaua Bdcurești 

și-a început turneul în Republica Ara; 
bă Siria jucînd duminică la Alep cu 
selecționata Armatei Siriene. Pesle 
15.000 de spectatori au urmărit pe sta-(Agerpres)

București—Kladno SONP (R. S
selecționata

Cehoslovacă). (Foto : Gh. Vințilă)

dionul municipal această întîlnire care 
s-a încheiat cu scorul de 2-0 (1-0) în 
favoarea fotbaliștilor romîni. Cele 
două punefe au fost realizate în minu
tele 14 și 60 de Tomeș. Steaua va 
înfîlni din nou vineri echipa Armatei 
Siriene, jocul urmînd să se desfășoare 
la Damasc. Astăzi la Alep echipa Stea
ua înfîlneșfe selecționata orașului.

Viitoarele meciuri ale echipei
Dinamo in Cipru

Miercuri în orașul Limassol echipa 
de fotbal Dinamo București va susține 
cel de-al treilea meci din cadrul tur
neului pe care-l întreprinde în Cipru 
primind replica echipei locale Appolo. 
După această întîlnire fotbaliștii ro
mîni vor juca la sfîrșiful săpfămînii 
două meciuri la Nicosia în compania 
echipelor Omonia și respectiv Apoel.

Dinamo urma să întîlnească du
minică 7 ianuarie la Nicosia o selec
ționată a ligii de fotbal cipriote, dar 
jocul nu a putut avea loc din cauza 
timpului nefavorabil.

con-fost adoptat un program de struire a societății comuniste.Paul de Groot a relevat în cuvîn- tarea sa sarcinile ce stau în prezent în fața comuniștilor olandezi. Noi, a arătat el, trebuie să luptăm pentru ca Olanda să nu urmeze America, Germania occidentală și marile monopoluri, ci să aleagă calea neutralității ca garanție împotriva pericolului unei distrugeri nucleare.Vorbitorul a acordat o mare atenție problemei Irianului de vest. Partidul Comunist din Olanda a declarat el, se pronunță pentru 
transmiterea imediată a suverani
tății asupra Irianului de vest Re
publicii Indonezia, iar această ce
rință este sprijinită de majoritatea 
poporului olandez.

-----------o* <5-----------

„Sîntem pentru tratative pe baza restituirii 
Irianului de vest Indoneziei“

Insti tuful tehnic
Institutul tehnic seral din Șanhai 

este frecventat de 2000 studenți. 
Peste 60 la sută dintre ei au o ve
chime de cel puțin 10 ani în pro
ducție.

Institutul a fost creat în 1960. El 
pregătește personal tehnic pentru 
industria orașului Șanhai.

Institutul tehnic seral are 10 spe
cialități, printre care construcții de

seral din Șanhai
mașini, radio, automatizare, elec- 
troenergetică. Majoritatea studenți
lor sînt muncitori. înainte de eli
berare mulți dintre ei erau analfa- 
beți. Ei au început să învețe abia 
după eliberarea țării.

In oraș funcționează de asemenea 
3000 de cursuri serale frecventate; 
de un mare număr de muncitori in
dustriali care învață fără a-și în
trerupe munca în producție.

DJAKARTA 8 (Agerpres). — 
TASS : La 7 ianuarie președintele 
Indoneziei, Sukarno, și cosmonautul 
sovietic, Gherman Titov, însoțiți de 
miniștri ai guvernului Indoneziei și 
șefi ai corpului diplomatic, au 
plecat din Makassar în orașul 
Bonthain, situat la extremitatea cea 
mai sudică a insulei Sulavesi. Zeci de 
mii de oameni care s-au întrunit la 
un 
au 
pe

miting în piafa orașului Bonthain 
întîmpinat cu aplauze furtunoase 
Gherman Titov.

Președintele Sukarno a rostit la 
miting o amplă cuvîntare în care a 
subliniat din nou că depinde numai 
de Olanda dacă vor începe sau nu 
acțiuni militare în lupta pentru eli
berarea Irianului de vest. Noi am 
fost întotdeauna și sîntem și acum 
gata să ducem tratative, a declarat 
președintele, însă nu vom accepta 
amînări inutile Noi sîntem de acord 
să ducem tratative numai în cazul 
cînd Olanda intenționează să ' resti
tuie Irianul de vest Indoneziei.'

Atentat neizbutit la viafa președintelui SukarnoDJAKARTA 8 (Agerpres). — După cum transmite corespondentul din Makassar al agenției Antara, în seara zilei de 7 ianuarie acolo a fost săvîrșit un atentat nereușit la viața președintelui Indoneziei, Sukarno, în momentul cînd el și persoanele care îl însoțeau intrau pe stadionul din localitate, unde urma să aibă loc un miting.Comandamentul regiunii militare Makassar a comunicat că un necunoscut a aruncat o grenadă de mînă spre automobilul președintelui. Grenada a făcut explozie a- proape de automobil, dar președintele nu a avut de suferit. Au fost rănite 31 persoane dintre cele care veniseră să-l întîmpine pe președin-

Din Portugalia ne-au parvenit cîteva scrisori zguduitoare. Stre
curate cu mari riscuri printre gratiile închisorii, rîndurile de mai 
jos au fost adresate organizațiilor democratice din lumea întreagă, 
tuturor oamenilor progresiști. Nu.poți să citești fără emoție aceste 
scrisori ale unor luptătoare neînfricate pentru libertate și o viață 
mai bună.

Iată ce scrie un grup de femei deținute în sinistra închisoare 
din Caxias :

„Pămîntul nostru drag este Portu
galia. Dragostea pentru ea și pen
tru poporul său, care de 35 de ani 
se găsește sub apăsarea unei dic
taturi fasciste, este unicul motiv 
pentru care sîntem în închisoare.

Fizicește sîntem închise. Dar gîn- 
dul nostru, sentimentele inimilor 
noastre sînt libere, trec peste ziduri 
și printre grafii... Voi sînteți cu noi; 
pînă aci ajung ecourile acțiunilor 
voastre generoase, prin care dez.vă- 
luiți situația în care ne aliem și 
vă manifestați solidaritatea frățeas
că. Aceasta ne însuflețește, face să 
ne crească curajul zi de zi.

Pe măsură ce lupta pentru liber
tate desfășurată de popor cuprinde 
întreaga Portugalie, pe măsură ce 
lupta popoarelor din colonii ame
nință de asemenea regimul care ne 
înrobește pe toți, situația doținuți- 
lor politici portughezi devine tot 
mai grea.

Aici, în închisoarea din Caxias, 
sînt deținuți circa 150 de democrați, 
(unii au făcut pînă acum cîte 20, 
10 sau 8 ani de închisoare) printre 
care 20 de femei. Astăzi vă vorbesc 
cîteva dintre ele — deținute în în
chisoare de mulți ani".

Nu am deeît 24 de ani...
Sînt închisă, fiindcă în țara mea 

năzuința spre pace este considerată 
o crimă dintre cele mai mari ; 
a fi arestat pentru aceasta înseam
nă a fi obligat să trăiești un nu
măr nedeterminat de ani într-o ce
lulă de închisoare.

Sînt întemnițată de 3 ani și jumă
tate, dar cu teama închisorii am 
trăit de mică. Viața de sacrificii, 
neliniște și hăituială pe care »rau

obligați s-o trăiască părinții mei — 
persecutați politici, ne-a separat 
foarte devreme. Cînd am împlinit 
12 ani, au fost arestați amîndoi.

A trebuit să mă las de școală ; 
doream să muncesc dar nu gă
seam de luaru, voiam să mănînc 
dar nu aveam ce. Viața mea era 
aceea a majorității tinerilor aflați 
într-o situație ca a mea.

Voiam un singur lucru : să fiu 
demnă de părinții mei. Am fost 
arestată pentru prima dată de că
tre poliția politică într-o dimineață 
de noiembrie, în 1957 : o jumătate 
de duzină de arme au fost îndrep
tate spre mine, asupra mea s-au 
abătut strigăte, insulte, amenințări.

Timp de 5 luni am fost supusă 
unor interogatorii, care aveau ca 
scop să mă silească a-mi de
nunța tovarășii. Apoi închisoarea, 
după o judecată în timpul căreia 
mi s-a interzis să arăt cu fapte 
concrete viața inumană din țara 
mea; mi s-a interzis să dovedesc 
cu fapte că nu vrem decîi să cuce
rim Pacea și Libertatea. Dar va veni 
libertatea și pentru noi. Poporul 
țării mele, popoarele lumii întregi 
o vor impune.

Am numai 24 de ani. îmi este in
terzis să-mi văd logodnicul, să-i 
scriu. Prietenii, nu-i pot numi : este 
interzis.

Este interzis să te referi în
tr-o scrisoare către familie la spe
ranța de a te întoarce, acasă. Este 
interzis să le spui că un tovarăș e 
bolnav și nu e tratat, că a fost bă
tut și se află la secret, cu pîine și 
apă.

Este interzis să încerci a afla 
cine a fost arestat. In duba care 
nu de mult a trecut prin curte se

afla poate tatăl meu, se aflau, 
poate, alți părinți, alțl frați sau alți 
soți — atîția dintre ei sînt urmăriți, 
urmăriți numai fiindcă sînt patrioți 
portughezi. Și dacă sînt prinși, nici
odată nu-i poți vedea : este inter
zis.

Este interzis să cînți, este interzis 
să rîzi tare. Unui deținut politic îi 
este interzis să trăiască.

IVONE DIAS LOURENÇO

după 
interogatoriu

Am fost arestată în noiembrie 
1960, în casa unde locuiam cu so
țul meu. Abia după 30 de zile po
liția s-a hotărît să-mi ia interoga
toriul. Am stat fără să dorm 5 zile 
și 4 nopți. Am fost bătută și insul
tată. Apoi am fost izolată timp d® 
45 de zile.

în această închisoare din Caxias- 
se ailă și soțul meu, Guilherme da 
Costa Carvalho (recent s-a anunțat 
că a evadat — n.r.) într-o astfel de 
situație se află și alți soți și trec 
ani îndelungați fără ca ei să se 
poată vedea, cu toate că se află 
doar la cîțiva metri unul de celălalt.

Am doi fii de cîte 5 ani, pe care îi 
pot vedea doar printre gratiile de 
la vorbitor. Deoarece aceste vizite 
îmi cauzează mai multă suferință, 
am hotărît să renunț la ele. Copiii 
mei cresc departe de părinții lor, 
lipsiți de dragostea lor.

MARIA ALBERTINA DIOGO 
muncitoare

Opt ani în temniță
Sînt închisă de 8 ani la Caxias. 

Am fost arestată la vîrsta de 26 de 
ani, împreună cu un fiu de 2 ani, și 
am fost obligată să mă despart de 
el după 11 zile.

Primul an de închisoare l-am pe
trecut izolată. Izolarea înseamnă aă 
trăiești zi și noapte într-o celulă, 
singură. Timp de 6 ani, nu ml B-a 
permis să port corespondență cu 
soțul meu, arestat în același timp, 
cu mine.

Starea de tensiune în care ne 
Cflăm, eu și tovarășii mei de închi
soare, este permanentă. Trăiești vă- 
zînd cum trec fără întrerupere 
dubele poliției, ducînd mereu alți 
deținuți la Interogatorii care du
rează zi și noapte și unde li se 
aplică bătăi, care de multe ori sînt 
mortale ; trăiești asistînd la pleca
rea tovarășilor spre celulele „se
crete“, inundate de apă iarna și pri
măvara, și unde sînt ținuți doar cu 
pîine și apă ; trăiești asistînd la 
transferuri prin surprindere în alte 
închisori, sau în lagărul de la Bié, 
în Angola.

Deținuții politici portughezi au un 
regim incomparabil mai greu deeît 
al deținuților de drept comun. Sîn
tem ținuți în celule 23 de ore și ju
mătate pe zi, timp în care nu te poți 
odihni pe pat.

Fascismul vrea să ne închidă ori
zontul. Patrioții portughezi nutresc 
însă credința de nestrămutat într-o 
lume nouă.

MARIA ANGELA VIDAL 
militantă a Asociației feminine 

pentru pace

Zorii libertății 
sînt inevitabili

Am 32 de ani. De la vîrsta de 22 
ani sînt urmărită de actualul regim 
politic, deoarece îmi iubesc patria. 
Cînd eram studentă la Facultatea 
de Litere din Lisabona, am fost 
arestată de 2 ori. în februarie 1961, 
am fost din nou arestată de către 
poliția politică, deoarece în Portu
galia este interzis să lupți pentru 
pîine, cultură, pentru o viață demnă 
și fericită.

Sînf închisă deoarece îmi iubesc 
poporul, deoarece nu sînt mioapă 
și am inimă și creier. Iată „crima“ 
pentru care am suferit torturile 
fizice și morale ale politiei lui Sa
lazar : 80 de ore consecutive fără 
să dorm (tortura somnului) pe urmă 
94 ore — brutalizată de agenții și 
Inspectorii poliției.

Aici, în fortul de la Caxias, sînt 
supusă unor restricții șl unui regim 
cu totul inuman.

Dar speranța nu moare în inima 
mea. Noaptea are stele șl zorile 
sînt inevitabile. Poporul portughez 
își va cuceri libertatea 1

MARIA FERNANDA TOMAZ 
studentă

te. Trei persoane au decedat la scurtă vreme după aceasta de pe urma rănilor primite.în legătură cu atentatul au fost operate arestări.Colonelul Hasanuddin, purtător de cuvînt al comandamentului regiunii militare, a informat luni dimineață pe ziariștii indonezieni și străini despre acest atentat. El și-a exprimat părerea că grenada a fost aruncată cu scopul de a se fringe moralul poporului în lupta împotriva administrației coloniale olandeze din Irianul de Vest. (Președintele întreprinde o călătorie pentru a lămuri populația asupra însemnătății acestei campanii de eliberare. — Nota agenției Antara). Atentatul, a declarat colonelul, dovedește o dată mai mult că imperialiștii și colonialiștii nu se dau înlături de la nici un mijloc pentru menținerea dominației lor.
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Vizita lui A. MikoianCONAKRY 8 (Agerpres). - TASS: La 6 ianuarie în capitala Republicii Guineea, Conakry, a avut loc vernisajul primei expoziții sovietice comerciale — industriale din Africa occidentală.La ceremonia care a avut loc cp acest prilej au participat A. I. Miko- ian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., care a spsit în Guineea într-o vizită oficială, Seku Ture, președintele
- - - - o «o- - - - -  

„Răscoala antisalazaristă de la Beja 
a avut ùn larg răsunet în Portugalia"

Presa' occidentală publică amănunte și comentarii despre răs
coala care a avut loc la 1 ianuarie în orașul portughez Beja împo
triva regimului salazarist.

Agenția „ASSOCIATED PRESS"

Răsfoind presa străină

publică următoarea relatare a unui 
martor ocular : „în dimineața Anu
lui Nou, răsculații s-au adunat în 
secret și au trecut la atac... Ei au 
dezarmat și au luat prizonieri pe 
ofițerii regimentului de infanterie, 
dar doi tineri ofițeri au izbutit să 
scape și să dea alarma... Răscula
ții au ripostat cu puști și arme au
tomate din cazarma unde se întă
riseră. Ei erau comandați de căpi
tanul Varela Gomes și de Manuel 
Serra. Nu știu s- 
xact cîți erau dar 
erau numeroși.., 
Nu știu cît a du
rat lupta, dar ea 
mi s-a părut foar
te lungă. în tot cazul subsecretarul 
de stat la Ministerul de Război (Jai
me De Fonseca, ucis în timpul lupte
lor) a avut timp să ajungă și pen
tru a veni de la Lisabona este ne
voie de două ore și jumătate“ (dis
tanța de 200 km. — n.r.).

Ziarul francez „LE MONDE“ subli
niază că „de la violenta campanie 
din 1958 pentru alegerile preziden
țiale... și pînă la răscoala care s-a 
produs luni la Beja, regimul sala- 
zarist a suferit un șir de lovituri 
care dau dovada unui anumit de
clin... înrăutățirea situației lui era 
evidentă încă din 1959. Pe atunci, 
o acțiune împotriva vieții lui Sala
zar, organizată de mișcarea ce se 
numește astăzi „12 martie 1959", s-a 
prăbușit în ultimul moment. în ia
nuarie 1981, cazul transatlanticului 
„Santa Maria“ a izbutit să atragă 
atenția întregii lumi asupra acestui 
regim dictatorial... și să încurajeze 
opoziția internă crincen asuprită. 
Puțin după aceasta a urmat răs
coala din Angola, urmată la 13 
aprilie de conspirația unor condu
cători militari hotărîți să-l înlăture 
pe Salazar...“.

în continuare ziarul menționează 
„nemulțumirea oamenilor de rînd

din Portugalia, cărora li se impun 
sacrificii grele pentru a face față 
noilor cheltuieli militare".

...Ziarul italian „PÄESE SERA" 
scoate în evidență existența altor 
revolte care „ar fi avut loc în cqzqr- 
mile din Couso- și Santo Tirso din 
provincia Alentejo, al cărui centru 
important este orașul Beja. Rebeliu
nea împotriva dictaturii lui Sala
zar, mișcare pe care guvernul o 
numește „de răzvrătire“, s-a extins 
în Tavirq, Amodovar, Aljustrel și 

Elvas. în aceste 
orașe, numeroși 
„răzvrătiți" qu fost 
arestați de poliție 
și de poliția se
cretă, Revolta din

Beja nu este deci un „caz izo
lat“, cum afirmă astăzi guvernul lui 
Salazar, care-și exprimă „profunda 
emoție“ pentru moartea subsecreta
rului de stat De Fonseca, oi capătă 
o importanță deosebită dacă este 
pusă în legătură cu zvonurile care 
indicau nu de mult provincia Baixo 
Antelejo cq obiectiv pentru o ac
țiune armată a căpitanului Enrique 
Maria Galvao".

„Faptul că rebelii au reușit să 
reziste timp de trei ore sub focul 
poliției și al gărzii republicane — 
subliniază „Paese Sera“ — arată 
că criza regimului, după răsunăto
rul eșec din Goa și imposibilitatea 
rezolvării problemei angoleze, este 
mult mai profundă deeît vrea să 
recunoască Salazar și că forțele 
armate nu mai reprezintă „sigu
ranța regimului".

Sub titlul „în Portugalia sînt aș
teptate multe arestări“, corespon
dentul din Lisabona al ziarului lon
donez „TIMES" scrie la rîndul său 
că „răscoala a avut un profund ră
sunet în opinia publică" și că „este 
probabil ca să urmeze o înăsprire 
a controlului pe care-1 exercită po
liția și armata asupra tuturor acti
vităților politice".

ia Guineeași primul ministru al Republicii Guineea, și alte personalități.Luînd cuvîntul, Seku Ture a arătat că vizita lui A. I. Mikojan în Republica Guineea este o dovadă a faptului că colaborarea economică și culturală dintre U.R.S.S. și Guineea s-a întărit considerabil.Seku Ture a amintit că Uniunea Sovietică a fost una din primele țări care au acordat tinerei Republici Guineeze un ajutor dezinteresat pentru dezvoltarea sa econo mică.După ce a urat Uniunii Sovietice noi succese și prosperitate, Seku Ture a declarat : Șaluțăm frățește guvernul dv. și pe conducătorul său, dl. Hrușcicv, pentru eforturile pe care le-au depus și continuă să le depună in scopul eliberării depline a tuturor popoarelor coloniale, pentru triumful păcii și pentru progres în întreaga lume.Luînd în continuare cuvîntul A. I. Mjkoian a subliniat fă Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, poporul și statul sovietic nu ap separat niciodată lupta pentru construirea comunismului îp U.R.S.S, de lupta pentru eliberarea popoarelor coloniale, de lupta țuturor oamenilor muncii împotriva exploatării și asupririi.Guvernul sovjetiç, a spus vorbitorul îp continuare, acordă un sprijin permanent tuturor popoarelor care luptă pentru eliberarea națională, zădărnicește planurile imperialiștilor care împiedică a- ceaștă luptă a popoarelor asuprite,Uniunea Sovietică duce cu consecvență o politică de respectare a suveranității și independenței tuturor statelor, de neamestec în treburile lor interne. Respectăm și dăm o înaltă prețuire politicii dv, externe de neutralitate pozitivă, a spus A. I. Milcoian. Această ["»-riitică corn tribuie la întărirea păcii și prieteniei între popoare, la apărarea libertății și independenței, la lupta hotărîtă împotriva colonialismului și imperialismului. •
Ce va aduce Danemarcei 

aderarea Ia „Piața comună“COPENHAGA 8 (Agerpres). — TASS : La 7 ianuarie, peste 300 de adversari ai aderării Danemarcei la „Piața comună“ au organizat în orașul Aarhus o conferință în ve derea alegerii „Comitetului pentru apărarea libertății Danemarcei".
„Aderarea Danemarcei la „Piațr 

comună“, se spune în rezoluția adoptată de participanții la confe 
rință, ar însemna ca această țară 
să renunțe pentru totdeauna la o 
mare parte din suveranitatea sa în 
favoarea unui organ care este dea
supra statelor“.
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La 22 ianuarie ia HavanaExemplu de colaborare 
pașnică

CAIRO 8 (Agerpres). — TASS: La 
ianuarie poporul egiptean sărbăto-

NEW YORK 8 (Agerpres). 
genția Associated Press anunță că 
un grup de 48 profesori ds ia uni
versitatea Berkeley, California, au 
format un consiliu care va 
pentru încetarea 
nucleare. Amitai 
de sociologie și 
al consiliului, a 
acestuia este de .. 
păcii și dezarmării".

★
LONDRA 8 (Agerpres). — Guver

nul englez trebuie să urmeze o po
litică externă mai independentă, 
renunțînd la politica bazată pe 
arma nucleară, să-și retragă trupele 
din Germania occidentală și să a- 
jungă la un acord cu Uniunea So
vietică în problema Berlinului occi
dental, a declarat scriitorul și isto
ricul englez C. Burnett în ziarul 
„Daily Express“.

lupta 
cursei înarmărilor 
Etozioni, profesor 

purtător de cuvînt 
declarat că țelul 

„a promova ideile

Aspsct deja demonatrația d® proiest a fomoilor din Londra împo
triva armelor atomic®. Pe una din pancarie scrie : „Nu, capetelor în- 
fierbîntato de la Pentagon și focoaselor lor atomice".

----------- O® O------------

Declarațiile președintelui finlandeiHELSINKI 8 (Agerpres). — TASS : în cadrul unei mari întruniri electorale, președintele Finlandei U. K. Kekkonen a rostit o cuvîntare în care s-a referit îndeosebi la poziția Finlandei pe planul politicii internaționale.Subliniind că poporul Finlandei este unanim în aprecierea politicii externe a țării, Kekkonen a spus că în țară există „unele persoane în posturi importante și de răspundere, care împărtășesc o părere diferită de aceea a majorității covîrși- toare a poporului asupra politicii externe“. Dacă, a subliniat președintele Finlandei, nu am realizat unanimitate în politica externă, a- ceasta s-a întîmplat numai pentru că persoanele menționate nu au fost de acord cu faptele care, este locul să spunem, sînt destul de favorabile destinelor țării noastre, dâtă fiind încrederea care există între Uniunea Sovietică și cercurile oficiale din Finlanda.
Cine ridică noi obstacole în calea 

soluționării problemei laoțiene
astfel propria semnătură și încăl- 
cîndu-și toate angajamentele. Se 
înțelege că această atitudine face 
.ineficiente acordurile la care s-a 
ajuns.

Acest soi de încălcare a unei 
înțelegeri amintește în mod. izbitor 
de maniera de a acționa a lui 
•Chombe în Katanga, un alt om de 
casă al colonialiștilor, care discută, 
tratează, semnează și-apoi cînd re
vine acasă nu mai respectă nici una 
din obligațiile luate, făcînd astfel 
jocul acelor cercuri care nu vor ca 
lucrurile să se liniștească în Congo.

Caracterizînd poziția lui Boun 
Oum agenția Associated Press rela
tează : „Aliatul Statelor Unite, Boun 
Oum, împiedică alcătuirea guvernu
lui laoțian". Este semnificativ că în
dată după torpilarea întîlnirii de la 
Vientiane, atacurile rebelilor, co
mandați de ofițeri americani, s-au 
intensificat. Din avioane americane 
sînt parașutați rebeli în regiunile e- 
liberate, în timp ce în nord-vestul 
țării au intrat în acțiune și bande 
ciankaișiste, fugite de mai mult 
timp de pe teritoriul Birmaniei.

După cum se vede, gruparea 
Boun Oum — Fumi Nosavan, con
țină pe sprijinul 
occidentali, nu a 
soluția de forță, 
cările anterioare ; 
ție au eșuat. Dar 
care controlează 
din țară și au de partea lor masele 
largi ale poporului laoțian, nu pot 
ii intimidate. Ultimului apel adresat 
celor trei prinți de Andrei Gromîko 
și Home trebuie să i se dea un 
răspuns pozitiv din partea grupului 
Boun Oum și aceasta depinde, de
sigur, în măsură hotărîtoare de po
ziția Washingtonului. Interesele po
porului laoțian și ale păcii în sud- 
estul Asiei cer ca Laosul să devină 
cît mai curînd un stat unit, indepen
dent, neutru și pașnic.

ta 3 ianuarie trebuia să sosească 
Ia conferința celor 14 state de la 
Geneva o delegație laoțiană unică, 
reprezentînd un guvern de unitate 
națională. Dar guvernul n-a fost 
format și, deci, delegația n-a venit 
pe malurile Lemanului. în Laoș, 
grupul de Ia Savannaket, (Boun 
Oum — Fumi Nosavan) a reînceput 
atacurile împotriva forțelor patrioti
ce din regiunile eliberate ale țării, 
încâlcind înțelegerile anterioare cu 
privire Ia încetarea focului.

Cum s-a ajuns aici ?
Se știe că după îndelungate dis

cuții, conferința de la Geneva, care 
durează de 8 luni, a reușit să facă 
progrese, elaborînd și aprobînd 
două importante documente : decla
rația cu privire la neutralitatea 
Laosului și un protocol la această 
declarație. După părerea generală, 
textele adoptate creează condițiile 
internaționale necesare pentru ca 
Laosul să promoveze o politică de 
neutralitate, cu garanții eficiente 
din partea participanților la con
ferința de la Geneva. Tocmai acesta 
era și principalul scop al conferin
ței. Realizarea acestor acorduri a 
arătat încă odată posibilitatea rea
lă existentă în condițiile actuale de 
a se rezolva problemele litigioase 
pe calea tratativelor.

Pentru a intra în vigoare, acordu
rile de la Geneva urmau să treacă 
prin faza finală — semnarea lor. 
Toată dificultatea constă în faptul 
că lipsește semnătura angajantă a 
Laosului : această țară nu are încă 
un guvern al unității naționale, iar 
la Geneva nu există o delegație 
laoțiană unică.

Un asemenea guvern trebuia să 
rezulte dintr-o înțelegere între con
ducătorii celor trei principale forțe 
din Laos : prințul Suvanna Fumma 
(reprezentînd tendința neutralists), 
prințul Sufanuvong (președintele 
partidului Neo Lao Haksat, aflat în 
fruntea forțelor patriotice ale țării) 
și prințul Boun Oum (reprezentant

Nu mai trebuie sa mergem Ia 
remorcă, cramponîndu-ne de teorii
le blocului N.Ä.T.O. aflat sub domi
nația americanilor“, scrie Burnett.

★
LONDRA 8 (Agerpres). — O serie 

de delegați ai Comitetului pentru 
apărarea păcii din Manchester au 
vizitat pe membrii Parlamentului 
englez și le-au cerut să lupte cu 
mai multă insistență pentru regle
mentarea problemei germane pe 
calea tratativelor.

Delegații au cerut, de asemenea, 
membrilor parlamentului să depună 
eforturi pentru încetarea experien
țelor cu arma nucleară și lichida
rea tuturor bazelor militare.

Laburiștii Griffiths și Zilliacus 
membri ai parlamentului, au decla
rat că se solidarizează cu aceste 
oereri.

Evident, nu există cineva care să dorească mai sincer ca mine, a spus în continuare U. K. Kekkonen, unanimitate în politica externă. în postul pe care îl dețin de aproape șase ani, această necesitate iese în evidență mai bine ca oriunde. Sînt, de asemenea, convins că această unanimitate poate fi obținută. Voi spune însă fără înconjur că nu-mi voi schimba părerea și nu voi accepta compromisuri, deoarece ele nu-și au locul. Nu-și vor schimba părerea nici milioanele de finlandezi care sprijină politica noastră externă oficială, politica păcii. Ei înțeleg just că pe baza rezultatelor pe care le-a realizat actuala noastră politică externă și pe baza țelurilor ei — pace, înțelegere și bunăve- cinătate — această politică a devenit principalul factor al politicii noastre naționale, o stîncă de nădejde pe care se sprijină fericirea și bunăstarea poporului nostru.
—KBffL.. 1 ■ ■==

al forțelor de dreapta — așa numi
tul „grup de la Savannakel"), Intre 
aceștia au avut loc, paralel cu con
ferința de la Geneva, contacte și 
discuții menite să creeze condițiile 
interne ale soluționării problemei 
laoțiene ; se și făcuseră pași 
încurajatori, concretizați în decla
rația comună semnată de cei trei 
prinți la Zürich și în acordul reali
zat de ei la Hin Hop. Potrivit înțele
gerii, Suvanna Fumma a fost numit

Comentariul zilei

(5® regele Savong Vathana ca prim- 
nnnistru al guvernului de coaliție. 
Nu mai rămînea decît repartizarea 
practică a posturilor în noul guvern.

O asemenea soluție nu era însă 
pe placul acelor cercuri occidentale, 
care la Geneva se pronunță pentru 
rezolvarea pașnică a problemei 
laoțiene, iar în Laos acordă un 
larg sprijin în dolari, arme, consi
lieri grupului militarist în irunte cu 
Boun Oum și Nosavan. „Cea mai 
mare parte a cheltuielilor guvernu
lui de la Vientiane este suportată 
de americani" — recunoaște agen
ția U.P.I. în aceste condiții, „grupul 
de la Savannaket" și-a reluat 
manevrele în vederea torpilării 
acordurilor și a împiedicării formă
rii guvernului de unitate națională.

Întîlnirea de la Vientiane dintre 
cei trei prinți era considerată 
hotărîtoare pentru constituirea gu
vernului. După lungi și minu
țioase preparative, prinții Suvanna 
Fumnia și Sufanuvong au sosit Ia 
Vientiane. Boun Oum n-a venit însă 
nici la aeroport, nici la locul de în- 
tîlnire stabilit, și a reiuzat cu încă- 
pățînare timp de trei zile să înceapă 
convorbirile proiectate. Mai mult, 
el a afirmat că cele două comuni
cate comune de la Zürich și Hin 
Hop ar ii „perimate", renegîndu-și

Comisia a dat rație în care se exprimă neliniștea în legătură cu situația creată în Orientul Arab, provocată de încercările imperialiștilor de a organiza comploturi împotriva țărilor arabe. Comisia a cerut guvernului să ia măsurile necesare pentru lichidarea oricărui complot imperialist și a primejdiei militare externe care planează asupra Siriei și a altor țări arabe.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA București Piața „Scînteii“ Tel. 17.60.10 17.60.20 Abonamentele se fac la oficiile poștale factorii poștali și difuzorli voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa ScînteU
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rește a doua aniversare a începerii 
construcției barajului înalt de la As
suan, care se înfăptuiește cu ajuto
rul tehnic și financiar al Uniunii So
vietice. Pe șantier lucrează aproxi
mativ 9.000 de muncitori, funcționari 
și specialiști, dintre care 342 de spe
cialiști sovietici.

Aproape 100 de vase au transportat 
din Uniunea Sovietică în R.A.U, peste 
30.000 de tone de diferite utilaje și 
material necesar construcției baraju
lui.

Referindu-se la marele ajutor teh
nic și financiar pe care îl acordă 
U.R.S.S. pentru construcția barajului 
de la Assuan, ziarul „PROGRES 
EGYPTIEN“ caracterizează construc
ția barajului ca un model măreț de 
colaborare pașnică între țările cu 
diferite sisteme social-economice,

Din presainternațională

înaintea întâlnirii Macmillan-Adenauer
la Bonn tratativele

din

vor

coraenzslor militare ale 
trebuie uitat faptul că 
mai interesat în con- 
orice cale a relațiilor

Astăzi încep 
dintre primul ministru al Marii Bri
tanii, Macmillan și cancelarul R. F 
Germane, Adenauer. Reproducem 
mai jos cîteva extrase din presa 
internațională în legătură cu aceste 
tratative.

Grigoriev, corespondentul 
Bonn al „PRAVDEI", scrie :

„Convorbirii® secret® care 
avea loc la palatul Schaunburg se 
intenționează să lie reduse ia Bonn 
ta un simplu tîrg : la concesii mi
litare și politic® făcui® militarismu
lui german în schimbul banilor de 
Ia Bonn și al 
Bonnului. Nu 
Bonnul esie 
solidarea po 
lui cu principalul partener de pesîe 
ocean și că aliații europeni din
N.A.T.O. sînt considerați în prezent 
la Bonn doar ca „secundari".

Ziarul „FINANCIAL TIMES“ scrie : 
„Există o problemă specială, des
tul de delicată, pe care Macmillan 
va trebui s-o abordeze energic la 
Bonn : problema cheltuielilor pentru

MONTE CARLO. La 7 ianuarie a a- 
vut loc la Monte Carlo cea de-a doua 
zi a Festivalului internațional al tele
viziunii. Printre filmele care au fost 
prezentate se află și filmele romînești 
„Varietăți muzicale“ și „Elevi în va
canță". Corespondentul special din 
Monte Carlo al A.F.P. subliniază pri
mirea călduroasă făcută celor două 
filme romînești de către cei prezenți.

ISTANBUL. Sindicatul marinarilor 
din Turcia a dat publicității o decla
rație în care arată că 20.000 de mari
nari turci trăiesc în condiții mizere 
și se află la cheremul patronilor. Sin
dicatul a cerut recunoașterea- zilei de 
lucru de 8 ore și majorarea salariilor.

ATENA. După cum anunță ziarul 
„Avghi", în întreprinderile din Gre
cia a început concedierea în masă a 
muncitorilor, ca o premisă a apropia
tei intrări în vigoare a acordului pri
vind alăturarea Greciei la „Piața co-

protectorilor săi 
renunțat încă la 
deși toate încer- 
în această direc- 
forțele patriotice, 

patru cincimi

S C 1 N T g I A

0 conferința a reprezentanții»! 
popoarelor latino-americane

HAVANA 8 (Agerpres). — La Ha
vana a fost dată publicității o de
clarație a mai multor fruntași ai 
vieții publice și oameni politici de 
seamă din țările Americii Latine în 
legătură cu convocarea la 22 ia
nuarie la Havana a conferinței re
prezentanților popoarelor latino- 
americane în apărarea Cubei.

în declarația semnată de gene
ralul Lazaro Cardenas, fost pre
ședinte al Mexicului, senatorul chi
lian Salvador Allende, Francisco 
Juliao, conducătorul Ligii țăranilor 
din Brazilia șl de alții, se spune :

„în legătură cu ținerea conferln- 
-O®O----------- ___

întreținerea trupelor britanice sta
ționate în Germania“... „Dacă dr. 
Adenauer va consimți să suporte 
o parte din cheltuielile de întreți
nere a trupelor britanice, el va fi 
nevoit să impună noi impozite".

După cum remarcă însă agenția 
„REUTER" misiunea primului minis
tru englez nu este deloc ușoară. 
Bonnul nu se grăbește să facă con
cesii. „Costal în mărci pentru între
ținerea trupelor britanice de po Rin 
— arată agenția — esîo apreciat la 
aproximativ 70 do milïçaae lire ster
line anual". în același timp, agenția 
Reuter remarcă că „din cauza bu
getului militar foarte încărcat, guver
nul vest-german se va opune orică
rui ajutor financiar direct pentru An
glia". Agenția arată în continuare 
că Bonn-ul ar fi eventual dispus 
să acorde acest „ajutor,“ sub forma 
sporirii comenzilor de armament în 
Anglia și a „închirierii“ de noi baze 
militare pentru Bundeswehr în a- 
ceastă țară.

mună" vest-europeană. In ultimele 
zile au fost aruncați în stradă 1.500 de 
muncitori de la Fabrica de îngrășămin
te din Pireu, 113 muncitori de Ia Ate
lierele ceramice din Atena, iar socie
tatea „Idrex“ a anunțat concedierea 
altor 800 de muncitori.

HAVANA. Zilele acestea au 
fost inaugurate la Havana, sub 
auspiciile Consiliului Național de 
Cultură, o expoziție de fotografii 
cu imagini din R. P. Romînă la 
Galeria Municipală, și o expozi
ție de artă populară romînească 
la Palatul de arte frumoase.

MOSCOVA. La 6 Ianuarie a avut 
loc la Clubul oamenilor de știință din 
Moscova un concert al mezzosopranei 
Iulia Buciuceanu, solistă a Teatrului 
de Operă și Balet al R.P. Romine, 
care a cîntat recent în Ucraina și Ia 
Leningrad, bucurîndu-se de succes. 
Cîntăreața a demonstrat o bună școa
lă muzicală.

NEW YORK. La 7 ianuarie președin
tele S.U.A., Kennedy, a conferit cu 
generalul Clay, împuternicitul său 
special pentru Berlinul occidental, în 
legătură cu „situația din Berlin și din 
Germania".

o®o

CüVlNTAREA PRIMULUI MINISTRU AL IRAKULUI, KASSEMBAGDAD cepția care în palatul lejul celei constituirii ministru al Republicii Irak,* generalul Kassem, a rostit o cuvîntare în care s-a referit la politica externă și internă a țării.Kassem a condamnat acțiunile imperialiștilor și ale agenților lor îndreptate împotriva Republicii Irak, împotriva ponfoarelor din Pe- 

8 (Agerpres). — La re- a avut loc la 6 ianuarie guvernamental cu pri- de-a 41-a aniversări a armatei irakiene, primul

După eșecul loviturii de stat din Liban. Tancuri patrulînd pe sTâzile Beirutului.L. RODESCU

țel consultative a miniștrilor Aface
rilor Externe convocată de Organi
zația Statelor Americane cu inten
ția inadmisibilă de a organiza un 
atentat la dreptul poporului cuban 
de a-și alege liber forma de guver- 
nămînt care să exprime cît se poate 
mai bine aspirațiile și idealurile 
lui, noi am hotărît să convocăm 
paralel cu aceasta o conferință a 
reprezentanților popoarelor latino- 
americane. Am hotărît să convocăm 
această conferință în Cuba pentru 
a reafirma încă o dată în mod so
lemn și public dreptul țărilor noas
tre la autodeterminare și dreptul de 
a refuza amestecul în treburile in
terne a fiecăreia dintre ele, întrucîi 
aceste drepturi stau la baza între
gii vieți internaționale. Conferința 
mai sus-menționată va avea loc în 
orașul Havana la 22 ianuarie 1962",

©o-----

Demisia guvernului bolivianLA PAZ 8 (Agerpres). — La 6 ianuarie în Bolivia a izbucnit o criză guvernamentală în urma demisiei tuturor miniștrilor din guvernul bolivian. Această demisie colectivă vine Ia numai 48 de ore după aceea a ministrului Minelor, Chavez Ortiz, care a ținut să protesteze în acest fel împotriva metodelor dictatoriale de conducere a treburilor țării de către președintele Victor Paz Estenssoro, ceea ce a făcut ca atribuțiile sale să fie mult restrînse.După cum transmite corespondentul din La Paz al agenției France Presse, cu toate că în comunicatul președinției Republicii nu se.face nici o’ qluzie la motivele demisiei cabinetului bolivian, „în cercurile observatorilor din capitala Bolivial se consideră că sînt în legătură cu acelea cars provocat demisia ministrului nelor“

anunță Agenția 
lunii octombrie 
Bo au dezertat 
sud-vietnameze

SAIGON. După cum 
„Eliberarea“, în cursul 
1961 în provincia Nani 
clin ringurile armatei _________ _
și au trecut de partea patrioților peste 
6.000 de soldați. Agenția relatează că 
un pluton de soldați cantonat în așa- 
zisa „Zonă a prosperității" din Vin- 
Long a trecut de partea poporului.

QUITO. într-o declarație adresată 
poporului ecuadorian, Comitetul Exe
cutiv Central al Partidului Comunist 
din Ecuador a chemat toate păturile 
populației și partidele democratice din 
țară sa organizeze un front comun 
pentru a pune capăt actelor te
roriste alo elementelor reacționare. La 
5 ianuarie huligani aflați în serviciul 
reacționarilor și imperialiștilor ameri
cani au dat foc sediului organizației 
P.C. din orașul Guayaquil.

HAGA. Luni dimineața s-a produs 
în Olanda, în apropiere de Utrecht, o 
groaznică catastrofă feroviară. Trenul 
de călători Leeuwarden-Rottcrdam s-a 
ciocnit cu rapidul Rotterdam-Amster
dam, sărind de pe linie. 84 de persoa
ne au fost ucise, iar alte zeci rănite.

ROMA. Duminică, huliganii fasciști 
au comis în orașul Lucea un atentat 
cu bombe asupra sediului Federației 
locale a Partidului Comunist Italian. 
Explozia a provocat pagube materiale.

uinsula Arabică. Imperialismul englez, a spus Kassem, exercită presiuni asupra țării noastre. El își concentrează trupele în această regiune. Colonialiștii vor să uzurpe drepturile popoarelor. în ceea ce le privește, Statele Unite acordă sprijin prietenei lor, Anglia. Nu încape însă îndoială că imperialismul va suferi un eșec. Acțiunile sale se vor lovi de hotărîrea poporului de a-și apăra drepturile. Sîntem sprijiniți de toate țările prietene.

MOSCOVA 8 (Agerpres). —TASS: 
De la Observatorul sud-polar 
s-a anun|at prin radio că, la 7 
rie, avionul bimotor „Li-2“ al 
difiei sovietice din Antarctida 
rizaf cu bine în apropierea stațiunii 
sovietice Lazarev. Astfel, zborul di
ficil de aproape 3.500 km prin An
tarctica, de la (armul Pravda pină 
în Țara reginei Maud, s-a încheiat cu 
succes.

Avionul a decolat de la Mirnii în 
dimineața zilei de 5 ianuarie. Traseul 
zborului a trecut de-a lungul țărmu
lui estic al Antarctidei, prin stațiuni
le australiene Davis și Mawson și sta
țiunea japoneză Siova, La Mawson și 
Siova aviatorii sovietici au tăcut es
cale.

Cercetătorii polari australieni și 
japonezi au făcut o caldă primire

Mirnii 
ianua- 
expe- 

a afe-

Fascismul nu va trece !
Declarația P. C. FrancezPARIS 7 (Agerpres). — Peste 50.000 de oameni au participat la puternica demonstrație care a avut îoc la 6 ianuarie în opt arondis- mente ale Parisului — astfel a răspuns clasa muncitoare franceză la provocările insolente ale elementelor fasciste îndreptate împotriva avangardei oamenilor muncii din Franța — Partidul Comunist. La Alençon, Lille și Toulouse au avut loc, de asemenea, mari demonstrații de protest.în declarația P. C. Francez, dată publicității în legătură cu demonstrațiile de la 6 ianuarie, se subliniază că, în pofida detașamentelor de poliție care au fost trimise de autorități împotriva demonstranților, muncitorii francezi, la chemarea Partidului Comunist, și-au demonstrat cu calm și conștienți de forța lor, hotărîrea de a bara drumul fascismului. Poporul poate să se bizuie numai pe forțele sale pentru a apăra libertățile de care încă se mai bucură, pentru a reînnoi democrația, a asigura liniștea și securitatea cetățenilor — se spune în declarație.Elementele criminale fasciste, profitînd de faptul că acțiunile lor

Un aii? editat do P. C. Francez 
caro cheamă forțele democratice 
să so unească în vederea luptei 
împotriva fascismului.

Huligani fasciști din O. A. S. au ateniaf 
la viaja scriitorului J. P. SartrePARIS 8 (Agerpres). — A.F.P. relatează că în seara zilei de 7 ianuarie o bandă de huligani fasciști din „Organizația armată secretă" au pătruns în interiorul clădirii unde locuiește cunoscutul scriitor francez Jean Paul Sartre, și au plasat o încărcătură explozivă care a distrus complet cele două apartamènte a- flate la etajul 5 al imobilului.întrucît scriitorul nu se afla în acel moment la locuința sa, explozia nu s-a soldat decît cu importan-

BEIRUT 8 (Agerpres). — într-un nou comunicat al Poliției libaneze se arată că operațiunile împotriva participanților la puciul antiguvernamental din 31 decembrie continuă in întreaga țară. Numărul persoanelor arestate este de aproape 3.000. în afară de membri și conducători ai Partidului profascist popular-social, au fost arestați conducători ai Partidului prooccidental național-liberal al fostului dictator Șamun. Poliția a confiscat noi arme și muniții în diferite părți ale Libanului. Printre alte arme poliția a confiscat piese grele de artilerie și un numai' de mine.Autoritățile libaneze au luat în ultimele zile o serie de măsuri, printre care instituirea unui control strict asupra intrării cetățenilor străini în Liban. Ziarul libanez „Al Kifah“ relatează că autoritățile au interzis călătoriile din și spre Anglia. De asemenea, autoritățile au refuzat să acorde viză de intrare în Liban unor cetățeni englezi.Ziarul libanez „L’Orient“ relatea-
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care au vizitai 
laboratoarele 

Exploratorii 
relatat despre 
despre planu-

colegilor lor sovietici 
obiectivele sfajiunilor, 
știinfifice, locuințele. 
sovietici și străini au 
rezultatele obfinule și 
rile lor.

Conducătorii stațiunii australiene 
Mawson au mulfumit din inimă explo
ratorilor sovietici pentru transportarea 
lui Allan Newman, care s-a îmbolnă
vit, la stafiunea americană McMurdo.

Zburind deasupra Țării Enderby, 
participantă la zbor au efectuat cer
cetări glaceologice ale căror rezul
tate au fost transmise prin radio navei 
Diesel-electrice „Obi“ care forjează 
ghețurile din această regiune.

Pe bordul avionului „Li-2" a sosit 
la stațiunea Lazarev un grup de cer
cetători polari, ziariști și operatori’ 
de cinema.

nu sînt pedepsite așa cum se cuvine, devin tot mai insolente pe zi ce trece. în declarație se subliniază că crearea unei alianțe a forțelor democratice în vederea luptei împotriva fascismului este o datorie națională. în momentul de față se impune unirea tuturor democraților împotriva fascismului, indiferent de divergențele care pot exista între ei în diferite alte probleme. în ceea ce-i privește, comuniștii se pronunță pentru apărarea tuturor victimelorO.A.S.P. C. Francez cheamă pe toți democrații și republicanii să-și intensifice activitatea îndreptată spre demascarea și izolarea asasinilor din O.A.S. și a complicilor și sprijinitorilor lor. Democrații francezi, se subliniază în încheierea declarației, vor crea pretutindeni, în întreprinderi și în cartiere, comitete antifasciste. Ei vor lupta împreună pentru pace în Algeria, pentru restabilirea și reînnoirea democrației, pentru aducerea la putere a unui guvern puternic și stabil, format de o Adunare constituantă aleasă pe cale democratică.

rănirea însărci- la ulti-te pagube materiale și gravă a celor doi polițiști nați cu paza imobilului de ma explozie care a avut loc în luna iulie 1961.în cercurile politice franceze sa subliniază că încercarea de asasinare a lui Sartre de către bandele fasciste din O.A.S. este strîns legată de recentele sale luări de poziție împotriva teroriștilor din OA.S. și a pericolului tot mai pronunțat al fascismului în Franța.
■o a o----------

ză că Libanul studiază problema depunerii la O.N.U. a unei plîngeri împotriva a două țări străine care au sprijinit recentul puci antiguvernamental. Ziarul arată că „în fața gravității dezvăluirilor la care a dus ancheta“, președintele republicii și guvernul „apreciază că este indispensabil un demers la Consiliul de Securitate". La rîndul său, ziarul „Al Dj arida“ subliniază’ că „Libanul se pregătește pentru a sesiza Consiliul de Securitate asupra complotului organizat împotriva guvernului libanez cu complicitatea a două țări străine“. Agenția U.P.I., ca și diverși alți observatori, consideră că cele două țări despre care este vorba sînt Marea Brita- nie și Iordania.Comitetul de solidaritate afro asiatică a dat publicității o declarație în ucare, condamnînd puciul, subliniază că el a fost pus la cale de ageriți aî imperialiștilor englezi și americani. Complotul, se arată în declarație, a avut drept scop distrugerea independenței și suveranității naționale a Libanului. El a avut totodată drept scop atragerea Libanului în C.E.N.T.O.
Q

Uneltirile imperialiștilor 
neliniștesc SiriaDAMASC 8 (Agei-pres). — La 7 ianuarie a avut loc ședința Comisiei pentru probleme externe a Adunării Constituante a Republicii Arabe Siria, în cadrul căreia primul ministru Maarouf-Dawalibi a prezentat un raport în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, creată în urma concentrării forțelor armate engleze în zona Golfului Persic și a ultimelor evenimente din Liban. După examinarea raportului, Comisia a dat publicității o decla- : exprimă neliniștea


