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Produse de calitate superioară

Fabrica de produse lactate 
București produce circa .12 sorti
mente, aducind o contribuție Im
portantă la aprovizionarea popu
lației. In fotografie : Un șaspect 
din secția de îmbuteliere a sti
clelor cu lapte. Aici se imbute- 
liâzâ zilnic 110.000—120.000 litri 
de lapte. (Foto : Gh. Vintilă)

urma cărora 12 
omorîte și 38 ră-

Joi, 11 ianuarie a.c., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, Ion Gheorghe Maurer, a primit în . audiență de
Primele 

apartamente 
din noul an

tru problemele creșterii anima-{ 
lelor.

— Recomandările comisiei 
tru problemele privind 
ducția pomi-viticolă.

— Recomandările comisiei

Ing. CONSTANTIN IORDACHE 
directorul fabricii de țevi 
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j In Editura Politică au apă- ] 
f rut din materialele Consfătui- \ 
[ rii pe fără a țăranilor colea 
f tiviști:
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fie distribuit celor ce-1 muncesc. Da 
asemenea la Patignano — provin
cia Bari — reprezentanți ai țărăni
mii din 18 comune s-au adunat ce
tind să . se pună capăt situației 
grele în care se zbate satul italian 
din sud.

O LARGĂ MIȘCARE GREVISTĂ a 
cuprins Sicilia și Calabria — două 
din . regiunile Italiei. în care situația 
economică este deosebit de. critică. 
Greviștii cer în primul rînd efectu
area unei reforme agrare în baza 
căreia pămîntul latifundiarilor să

în marele sfat

Mecanizatorii de Ia S.M.T. Călugăreni, raionul Giurgiu, muncesc cu rîvnă pentru repararea trac
toarelor și mașinilor agricole necesare în campania de primăvară. Pînă în prezent au fost efectuate re
parațiile Ia tractoare în proporție de 40 la sută, iar la mașinile agricole — de 60 Ia sută. In fotografie : 
mecanicul Ion Țuican lucrînd la bancul de încercat și rodat pompe de injecție. (Foto : Agerprcs)
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Prelungirea și. modincarea
In scopul îmbunătățirii transportu

lui în comun, începind din ziua de 14 
ianuarie 1962 se fac următoarele pre
lungiri și. modificări la traseele tram
vaielor nr. 2, 11 și 12 : Traseul liniei 
nr. 2 se prelungește de la gara Basa- 
rab (actuala stafie terminus) pînă în 
Cartierul 16 Februarie prin șoseaua 
Giulești. Traseul nr. 12 se prelungește

de la gara Basarab pînă la sțăvilarul 
Ciurel prin șoseaua Basarab, podul 
Grozăvești și Splaiul Independenței. 
Traseul nr. 11 se modifică de la po
dul Grozăvești și se prelungește pînă 
în cartierul Tudor Vladimirescu (ca
pătul. tramvaielor nr. 3 și 8) prin șo
seaua Grozăvești, bd. Geniului, șost 
Panduri și calea 13 Septembrie.

TIMISOARA (co- 
resp. „Scînteii“). — 
An de an, con
structorii din re
giunea Banat pun 
la dispoziția oa
menilor muncii 
sute de apartamen
te confortabile. Nu
mai în anul care a 
trecut, în regiune 
s-au dat în folosin
ță 1.575 aparta
mente avînd o su
prafață locuibilă 
de 49.557 m. p.

Zilele trecute, în 
orașele Arad, Reși
ța și Timișoara s-au 
mutat în case noi 
118 familii de mun
citori. ingineri și 
tehnicieni.

După 6 vacanță plină de 
bucurii,' elevii școlilor de cultu
ră generală au reînceput ieri 
cursurile. In fotografie : un grup 
de elevi ai școlii medii nr. 27 
din Capitală se îndreaptă spre 
clasele lor.

PREȘEDINTELE C.C. ÄL PARTI
DULUI NEO LAO HAKSAT, prințul 
Sufanuvong, a acceptat să plece la 
Geneva la invitația’ copreședinților 
Conferinței de la Geneva pentru 
reglementarea problemei laoțiene 
— a anunțat la 11 ianuarie postul 
de radio „Vocea Laosului".

Călin au executat, pe întreaga suprafață, arături 
adînci de 35 cm. Pămîntul a fost îngrășat cu 
gunoi de grajd, cîte 20 tone la ha., iar pe unele 
suprafețe s-a împrăștiat și superfostat.

In prezent colectiviștii din comună transportă noi 
cantități de gunoi la cîmp. Porumbul pentru să- 
mînță a fosf de asemenea ales. Aplicînd întregul 
complex de măsuri agrotehnice sînfem siguri că 
vom obține în acest an peste 5.000 kg. porumb 
boabe la ha. de pe întreaga suprafață planificată.

O atenție deosebită acordăm creșterii numă
rului de animale și păsări, sporirii producției a-

. ........................................................................................

— Recomandările comisiei pen-] 
tru problemele privind produc- ) 
fia de cereale și plante tehnice.]

— Recomandările comisiei pen-]
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pro-j 

pen-j 
f tru problemele producției-legu-] 
I micole. j
] — Recomandările comisiei pen-]
j tru problemele privind mecanl-i 
[ zacea agriculturii.
' — Recomandările comisiei pen-]
] tru problemele economice șl or-] 
( ganizatorice ale gospodăriilor] 
] agricole colective.
( Broșurile au fost tipărite în ] 
* tiraj de masă. {

Cu aceleași agregate 
o producfie sporită

PLOIEȘTI (co- 
resp. „Scînteii" ). 

Filarmonica de 
stat „Ciprian Po- 
rumbescu" din 
Ploiești a prezen
tat în ultimele 
zile la Sinaia, 
Bușteni și Azuga 
concerte simfo
nice populare pen
tru oamenii mun
cii aflați la odih
nă în aceste sta
țiuni.

Concertele, diri
jate de Ion Baciu, 
au fost audiate 
de aproape 2.000 
oameni ai.muncii.

1N ALGERIA, fasciștii din organi
zația ultracoloniallstă O.A.S., profi- 
tînd de îngăduința autorităților, au 
comis în cursul zilei de miercuri noi 
atentate cu bombe împotriva popu
lației pașnice, în 
persoane au fost 
nite grav.

Colectivul țesătoriei de mătase „Flamura roșie“ din 
Capitală a început noul an cu hotărîrea de a livra 
comerțului numai produse de calitate superioară. ' In 
acest scop au fost alese războaiele de țesut cele mai 
corespunzătoare fabricării fiecărui articol, făcîndu-se 
și reglarea lor în funcție de arti’colul pe care-1 vor țese.

Pentru fabricarea perdelelor s-au întrebuințat numai 
fire alese în mod special. Totodată s-a organizat o 
repartizare justă a muncitorilor și tehnicienilor. Au 
fost luate măsuri și pentru întărirea controlului po 
faze de fabricație, în așa fel ca în fabrică să nu. se 
producă decît țesături de calitate superioară. De ase
menea, secția do boiangerio a fabricii , a : fost dotată 
cu unele utilaje noi. Montarea acestora a și'început, 
urmînd ca pînă la sfîrșitul lunii să intre în funcțiune.

Odată cu noul an au fost introduse în producție 
- _ _____ _____ 30 desene noi

cu Vimprimeuri, 

ele Consiliului de Miniștri
sături din relon 

orului Republicii Indonezia “
prezentare pe ambasadorul Repu- te- 5* a unor ■ noi" țesături din blicii Indonezia la București, Su- pen}ru
krisno. v? • ■ | mășl bărbătești.

electrificat toate acareturile sectorului zootehnic, 
Curentul electric pune în mișcare o moară a gos
podăriei care macină uruiala.în prezent se 
măsuri pentru ca fot cu ajutorul curentului 
trie să se poată foca și furaje! 
spus că în 
„Viață Nouă' 
tru montarea în sectoarele 
linii decovile precum'și pentru construirea în acest 
an a două castele de apă, ceea ceva permite să 
se introducă adăparea automată a animalelor.

Am vrea să mai amintim aici că membrii gos
podăriilor noastre colective acordă o deosebită 
atenție valorificării de noi terenuri. La gospodă
ria colectivă „înainte" s-au și depistat 20 ha. pro
venite din defrișarea mărăcinișilor precum și 100 
ha. de terenuri nisipoase, pe care se plantează viță 
de vie. Pentru ca în primăvară să începem la timp 
muncile agricole, lucrătorii stațiunii de mașini și 
tractoare din comună lucrează de zor Ia repa
rarea tractoarelor și mașinilor agricole. Ei întîm- 
pină însă unele greutăți deoarece baza de aprovi
zionare din Craiova a Ministerului Agriculturii 
nu-i aprovizionează la timp cu piesele necesare, 
din care cauză zeci de motoare reparate nu pot 
fi montate, fie că lipsește un rulment sau un pi
nion pentru cutia de viteză.

Muncile pe care le execută în aceste zile co
lectiviștii și mecanizatorii sînt o dovadă că lu
crările și chemarea Consfătuirii au avut un răsu
net puternic în comuna noastră.

ICALAȘ STERIE, colectivist, G.A.C. 
„Viață Nouă“, TRAIAN DUCA, ins
tructor de partid, ILIE BANCA, so
cotitor G.A.C. „înainte“, MIHAI 
ȘERBAN, maistru mecanic, S.M.T. 
Poiana Mare, TRAIAN DOBRE, 
președintele G.A.C. „Viață Nouă“, 
din postul de corespondenți volun
tari ai „Scînteii“ din comuna Po

iana Mare, raionul Calafat

Lucrările recentei sesiuni a Marii Adunări Naționale au subliniat necesitatea mobilizării și mai largi a rezervelor interne ale întreprinderilor, arătînd că se pot obține importante sporuri de producție prin folosirea cît mai din plin a capacităților de producție.. Acest lucru este perfect a- devafat — confirmat și de experiența colectivului nostru.Antil trecut sarcinile de plan ale fabricii noastre au fost cu 13 la sută mai mari față de 1960. Colectivul nostru, în frunte cu comuniștii, a analizat temeinic posibilitățile și rezervele interne, a- jungînd la concluzia că aceste sarcini pot fi nu numai îndeplinite, dar și depășite. Intr-adevăr, muncitorii, tehnicienii și inginerii noștri și-au realizat planul anual la toți indicii cu 6 zile înainte de termen, dînd în plus 5.200 tone țevi. In 11 luni s-au realizat, de asemenea, 7,2 milioane lei economii la prețul de cost și aproape 11 milioane și jumătate lei beneficii peste plan. Angajamentele luate au fost astfel îndeplinite și depășite.Cum au fost obținute aceste rezultate?Sub îndrumarea comitetului de partid și cu sprijinul comitetului sindicatului, întregul nostru colectiv și-a concentrat atenția, în mod deosebit, spre descoperirea și punerea în valoare a noi posibilități de creștere a indicilor intensivi și extensivi de utilizare a agregatelor. In vederea reducerii la minimum a opririlor accidentale, a existat o preocupare deosebită pentru executarea reviziilor și reparațiilor, precum și pentru respectarea termenelor prevăzute în graficele de reparații. In toate lunile opririle au fost cu mult sub normele fixate, iar în unele luni la secția laminor nu s-a înregistrat nici un minut de oprire accidentală. Pentru folosirea cît mai din plin a capacității de producție a agregatelor am’ căutat să micșorăm cît mai mult timpul auxiliar. De asemenea, prin mărirea unghiurilor de înclinare a valțu- rilor de lucru la perforatoare și netezitoare, nu numai că a crescut viteza de laminare — și deci s-au obținut producții sporite — dar a fost influențată pozitiv și calitatea țevilor, materialul lami- nîndu-se ’mai cald.Realizarea acestor măsuri ca și a altora, înscrise în planul de măsuri tehnico-organizatorice, a dat posibilitatea colectivului nostru să sporească indicii de utilizare în tone pe oră efectivă de laminare, în primele 9 luni ale anului 1961, cu 4,8 la sută față de 1960, iar în lunile octombrie și noiembrie cu 15 la sută și, respectiv, 16 la sută. Experiența practică a întreprinderii noastre a dovedit astfel că în domeniul folosirii tehnicii, a agregatelor și utilajelor există mari posibilități.Anul acesta, colectivul nostru are de realizat o producție cu 10 la sută mai mare ca în 1961. Sarcina este mobilizatoare, mal ales dacă se ține seama și de faptul că țevile cu pereții relativ subțiri au b pondere mare în volumul producției. Și de data aceasta muncitorii și tehnicienii au dezbătut cu mult simț de răspundere,

In prima decadă
In primele zece zile ale lunii ia

nuarie, Combinatul siderurgic din 
Hunedoara a trimis unor întreprin
deri industriale din' tară cantități 
însemnate de tontă și oțel laminat. 
Astfel, pentru Combinatul metalur
gic Reșița s-a expediat aproximativ 
82 la sută din întreaga cantitate de 
laminate prevăzută în planul de li
vrare pe luna ianuarie, iar pentru 
uzinele „Industria Sîrmei“ din Cîm- 
pia Tu rz ii, 54 Ia sută. De la Com
binatul siderurgic din Hunedoara 
au plecat în ultimele 4 zile spre 
uzinele „Republica“ din București 
332. vagoane de laminate rotunde 
pentru țevi. Toate acestea oglin
desc preocuparea siderurgiștilor 
hunedoreni. de a - îndeplini la timp 
prevederile contractelor încheiate în 
acest 'an.

zz Colectiviștii, mecanizatorii de la stațiunea de 
<< mașini și tractoare, toți locuitorii comunei noastre 
% au urmărit cu deosebit interes lucrările Consfă- 
>> tuirii pe țară a țăranilor colectiviști. Stația de ra- 
<< dioamplificare a transmis cu regularitate, prin cele 
% peste 1.600 difuzoare, cuvîntările rostite de frun- 
z> fâșii agriculturii noastre socialiste 
<< al colectiviștilor.
>> Comitetul comunal de partid a 
<r toate materialele apărute în ziare 
\\ consfătuirea să fie citite la colțuri
>> lor trei gospodării colective din comună, la biblio
cd teca căminului cultural. De două, sau de trei ori 

pe săptămînă, în timpul lucrărilor Consfătuirii cît 
!' și după aceea, s-au organizat discuții colective 

’ pe marginea cuvîntărilor și mai ales asupra indi- 
, cațiilor prețioase cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
> Gheorghe Gheorghiu-Dej, asupra Chemării și re- 
’ comandărilor consfătuirii. Și în prezerd, în perioa- 
J da cînd gospodăriile colective din comună în- 
> tocmesc planurile de producție pe 1962, agitatorii 
’ discută cu colectiviștii despre lucrările Consfăfui- 
! rii, despre sarcinile ce ne revin pentru realizarea 
► recomandărilor făcute de Consfătuire.

J Bazîndu-se pe experiența anilor frecuți și mai 
> ales a anului 1961, cînd am înregistrat succese 
* însemnate, colectiviștii noștri sînt hotărîți ca în 
J acest an să smulgă pămîntului mai multe roade, 
> să dezvolte și mai mult sectorul zootehnic, să mă- 
* rească veniturile gospodăriilor colective și prin 
> aceasta și veniturile lor.
> In 1961, ca urmare a recoltelor dobîndife, co- 
> lectivișfii din Poiana Mare au vînduf statului în- 
] semnate cantități de cereale, carne, lapte, lînă. 
> ’ Colectiviștii din Poiana Mare, sprijiniți de me-
> canizaforii din stațiune, au luat din timp o serie 
> de măsuri care să ducă în anul 1962 la întărirea 
s și dezvoltarea economică organizatorică a gospo- 
> dăriilor lor colective. Amintim ad măsurile luate 
\ pentru realizarea a 5.000 kg. porumb boabe la 
? hectar pe 1.500 ha. Cele trei brigăzi de tractoare 
< conduse de Ion Fluture, Ion Săvulea și Florin

cestora. Dacă în 1961 gospodăria colectivă „Viață 
Nouă“ a îngrășat și livrat 300 porci, în acest an 
va îngrășa și vinde 550. Va crește mult numărul 
vacilor și al păsărilor. Folosind balta din apro
pierea comunei, numai gospodăriile colective 
„înainte“ și „Viață Nouă“ vor crește fiecare pesfe 
10.000 păsări, îndeosebi rațe și gîște. în acest 
scop mafea a și fost asigurată.

Colectiviștii noștri urmează în aceste zile, cu 
regularitate, cursurile cercurilor agrozootehnice. 
La fiecare din cele trei gospodării colective din 
comună funcționează cîte trei cercuri agrotehnice, 
două cercuri zootehnice și cîte un cerc pomi-vi- 
ticol. După fiecare lecție urmează discuții în ca
drul cărora cursanții fac un bogat schimb de ex
periență. De pildă la cercul zootehnic de la gos
podăria colectivă „înainte", condus de maistrul 
veterinar Mihai Togoe, mulgătorul fruntaș Mihai 
Plavij a vorbit pe larg despre felul cum hrănește 
și îngrijește animalele.

Pentru continua îmbunătățire și ușurare a mun
cii în sectorul zootehnic vrem să folosim cît mai 
mult energia electrică. în 1961 gospodăria colec
tivă „înainte“ și-a construit uzină electrică. S-au

în cadrul adunărilor care au avut loc în toate secțiile fabricii, sarcinile de plan ; ei au făcut o analiză temeinică a posibilităților existente în uzină în domeniul’ folosirii mai bune a capacității a- gregatelor.La baza hotărîrii de a realiza sarcinile de plan se află nu numai dorința noastră de a produce cît mai mult, ci și posibilitățile reale ale întreprinderii, scoase la iveală cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1962. Muncitorii și tehnicienii au făcut peste 550 propuneri de măsuri menite să ducă la o mai bună folosire a capacităților de producție. Peste 150 din aceste propuneri au fost trecute în planul de măsuri tehnico-organizatorice al întreprinderii, 33 au fost înaintate forurilor tutelare, restul fiind de competența secțiilor.Spiritul gospodăresc al muncitorilor și tehnicienilor și-a spus cuvîntul asupra unor probleme variate de tehnologie, de tehnică nouă, de calificare, de organizare. In mod deosebit ei au subliniat necesitatea de a fi aprovizionați la timp cu materie primă si scule de laminare,. pentru ca sarcinile de plan să fie realizate în mod ritmic. Asigurarea în condiții optime a aprovizionării tehnic'o-ma- teriale constituie o condiție principală pentru utilizarea tot mai bună a tehnicii, pentru creșterea în continuare a indicilor de utilizare a agregatelor.Ne vom preocupa de îmbunătățirea fluxului tehnologic în sfera secției ajustaj.In scopul sporirii vitezei de laminare vom asigura menținerea diametrului valțurilor perforatoare la limita maximă, prin construirea unui aparat de sudură electrică sub flux. Pentru reducerea în continuare a opririlor accidentale vom acorda mai mare atenție calității reparațiilor și micșorării timpului de intervenție, pregătind din timp subansamblèle pentru reparații ; vom introduce controlul preventiv asupra stării tehnice a utilajelor.In vederea aprovizionării operative cu scule de laminare, în cursul anului 1962 va intra în producție o turnătorie modernă care va permite totodată îmbunătățirea calității sculelor, folosirea unor rețete’ cu procente reduse de elemente de aliere deficitare. In sectorul filetaj burlane vor intra în funcțiune noi utilaje de controlai calității, iar în secția prăjini se va reorganiza fluxul tehnologic.Concomitent cu realizarea ritmică a sarcinilor de plan, ne vom spori eforturile pentru obținerea unor produse de calitate superioară, pentru realizarea de cît mai mari economii și beneficii peste plan.Hotărîrea de a folosi tot mai bine agregatele moderne pe care le avem, de a depăși „hotarele“ atinse la indicii de utilizare, îi însuflețește pe toți muncitorii, inginerii’ ș’i tehnicienii noștri. Acest obiectiv este nu numai' realist, ci și necesar pentru a asigura economiei naționale, cu utilajele de care dispunem, produse mai multe și de bună calitate.

iau 
elec- 

De ajtfel, trebuie 
gospodăriile colective „înainte" și 

i" au început să se ia măsuri pen- 
zootehnice a unor

SCRISORI...
călduros pentru succesele obfinufe. 
Ne bucurăm.că, alături de tinerii din 
patria noastră, îndepliniți cu cinste, 
zi de zi, fa locul vostru de muncă, 
sarcinile trasate de cel de-al lll-lea 
Congres al partidului. Vă doresc ca 
și în. noul an să vă situafi în fruntea 
întrecerii socialiste". Semnează 
Ghenfu Ștefănescu, lăcătuș de între
ținere la laminorul de fevi din Ro
man.

Un tînăr muncitor, membru al unei 
brigăzi de tineret de la uzinele de 
tractoare din Brașov, scrie : „Sintern 
mîndri pentru fiecare tractor dat peste 
plan. Ne-am bucurat mult și de suc
cesele voastre. Vă doresc ca din pri
mele zile ale lui 1962 să objinefi noi 
succese în muncă". Semnează T. 
Triandafilov,

lată și scrisori trimise de marinari. 
Spicuim : „Vă felicităm pentru fru
moasele realizări obfinufe de brigada 
voastră. Vrem să vă anunfăm că și 
noi, marinarii — apărători ai apelor 
teritoriale — nu vom fi niciodată mai 
prejos“ — Ion Lupu, marinar.

...Zeci de scrisori. Din ele răzbat 
cuvinte de caldă prețuire a muncii, 
entuziasmul cu care tinerii din patria 
noastră îndeplinesc la locurile lor de 
producfie sarcinile trasate de partid. 
Ei sînt la fel de mîndri pentru suc
cesele tovarășilor de la sute de kilo
metri depărtare, ca pentru propriile 
lor succese.

D. MINCULESCU

„Coala" lucioasă de box sau de 
bizon se transformă necontenit în 
fefe de încălțăminte croite artistic. O 
fetișcană de statură mijlocie, cu pri
virea umbrită de o sfiiciune aproape 
școlărească, combină cu îndeminare 
tiparele, nelăsînd să se risipească 
nici un centimetru de piele.s

Ioana Anghel, eleva de ieri, care 
își lua cu o repeziciune de stenografă 
nofife la cursurile școlii profesionale, 
este azi fruntașă în muncă în seefia 
de croit a fabricii „Flacăra roșie" 
din Capitală. La sfîrșitul anului 1961, 
brigada de tineret condusă de Ioana 
Tone, din care face parte și Ioana 
Anghel, a ajuns fruntașă. Tinerii mem
bri ai brigăzii au. economisit anul 
trecut o însemnată cantitate de piele. 
Intr-un număr recent al ziarului nos
tru a apărut o fotografie cu cî.teva 
fruntașe din brigada de tineret : Ma
ria Fotea, Ioana Anghel, Ioana Tone 
și Paraschiva Bufan. Alături o explica
ție în care se amintea și numărul de
cimetrilor pătrafi ‘de piele economi
siți. Succesul nu a rămas fără ecou. 
Zeci de scrisori ..din . întreaga fără, 
care spun. — bineînțeles, cu alte 
cuvinte — același lucru — „felicitări 
pentru succesul obținui" — au sosit 
pe adresa tinerelor brigadiere. Nu
mai Ioana Anghel a primit vreo 50. 
Din confinuful lor desprindem cîteva 
fragmente : „în numele întregii bri
găzi din care fac. parte, vă felicit



Problemele dezvoltării economiei

Conferința regională de partid Brașov

.<■«IM1

centrul muncii politiceAinîn zilele de 6-7 ianuarie s-au desfășurat la Brașov lucrările Conferinței regionale de partid Brașov. Constructorii de tractoare și cei de autocamioane, metalurgiștii de la uzinele „Rulmentul“, „Hidromecanica", „Independența", chimiștii de la Codlea, Făgăraș și Orașul Victoria și ceilalți oameni ai muncii din regiune, în frunte cu comuniștii, au ' întîmpinat acest eveniment prin însemnate succese obținute în înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al partidului. Este grăitor în această privință că întreprinderile industriale din regiune, căreia îi revine 13 la sută din pro- .ducția industrială a țării, au dat a- nul trecut peste plan (în 11 luni) : produse în valoare de 369 milioane lei, economii de 125 milioane lei și beneficii de cca. 79 milioane lei.
★Atît darea de seamă, prezentată de tov. N. Marchian, prim-secretar al comitetului regional de partid, çît și dezbaterile conferinței au e- vidențiat importantele realizări obținute de oamenii muncii din regiunea Brașov, aportul lor de seamă la opera de industrializare socialistă, subliniind rolul organizațiilor de partid, care conduc economia cu mai multă pricepere, mobilizează muncitorii, inginerii, tehnicienii la rezolvarea problemelor-cheie ale dezvoltării producției.Tov. Dumitru Tolciu, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid Mediaș, Vasile Trif, secretar al comitetului de partid de la „Steagul Roșu", și al ți vorbitori au relevat că organizațiile de partid pătrund mai adînc în problemele dezvoltării producției, sprijinind rezolvarea lor prin analizarea periodică și urmărirea unor aspecte esențiale ca îndeplinirea ritmică a planului, eficacitatea investițiilor, calitatea produselor, îmbunătățirea cooperării între întreprinderi ș.a.— A conduce economia, a spus tov. Viorel Metea, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid Brașov, înseamnă să-ți îndrepți a- tenția și eforturile spre rezolvarea problemelor fundamentale de care depinde eficiența întregii munci. O asemenea problemă este introducerea tehnicii și tehnologiei avansate. Corespunzător acestei cerințe, comitetul de partid orășenesc Brașov a îndrumat organizațiile de partid să. militeze perseverent ca la fiecare loc de muncă tehnica și procedeele noi de lucru să se bucure de cea mai mare atenție.Sprijinindu-se pe un larg activ de partid, comitetul orășenesc de partid Brașov a format colective alcătuite din cei mai pregătiți ingineri, tehnicieni, muncitori, care au fost trimise anul trecut la uzinele „Steagul Roșu“, „Hidromecanica“, „Metrom“, Fabrica de șuruburi, și altele, unde au studiat, împreună cu cadrele din uzinele respective, diferite probleme ale producției și au făcut propuneri privind mai buna folosire a fondului de mică mecanizare, modernizarea unor mașini și agregate, perfecționarea tehnologiei de fabricație ele. Astfel, s-a extins turnarea de precizie în modele ușor fuzibile și în coji de bachelită la un număr mare de repere la uzinele de tractoare, la atelierele de automotoare C.F.R. și în alte părți ; în turnătorii s-au înlocuit lianții organici deficitari cu lianți anorganici, ceea ce a adus importante economii. La u- zinele de autocamioane, introdueîn- du-se o serie de îmbunătățiri tehnologice și de construcții s-a putut reduce în 1961 manopera cu 30 ore și consumul specific de metal cu 67 kilograme la fiecare autocamion.Ocupîndu-se cu simț de răspundere de realizarea planului pe 1962, delegații la conferință au subliniat importanța îndeplinirii indicilor calitativi, — creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, ridicarea calității producției. Pentru realizarea sarcinilor privind sporirea productivității muncii este necesar ca organizațiile de partid, potrivit hotărîrilor Congresului al III-lea al P.M.R., să depună eforturi sporite pentru a se realiza noi progrese în ceea ce privește mecanizarea continuă a producției, introducerea automatizării, modernizarea mașinilor și perfecționarea proceselor tehnologice._ Tehnica nouă, a spus muncitorul Ion Armancu de la uzinele „Steagul Roșu“, presupune și o înaltă calificare a oamenilor. El a relevat că organizația de partid din uzină s-a orientat just acordînd o mare atenție problemelor calificării și îndrumînd secțiile sindicale spre ridicarea nivelului de pregătire profesională a muncitorilor. Peste 2.400 de muncitori participă la cele 64 de cursuri organizate pe profesii în uzină.în ceea ce privește reducerea prețului de cost, vorbitorii au arătat că organizațiile de partid din industria metalurgică trebuie să se ocupe de mai buna gospodărire și economisire a metalului și au făcut propuneri cu privire la înlocuirea metalului prin mase plastice, reducerea consumurilor specifice, micșorarea procentului de rebuturi, care se menține încă ridicat la u- nele turnătorii, perfecționarea procesului tehnologic de fabricație. Merită larg extinsă valoroasa inițiativă a forjorilor de la uzinele de tractoare de a lucra două zile pe lună din metal economisit.Prestigiul mărcii fabricii, calitatea produselor au preocupat în- tr-o însemnată măsură pe delegați. S-au adus critici organizațiilor de partid de la uzina „Electropreci- zia“, fabrica de articole din tablă „Codlea“, uzina „Independența" - Sibiu, care au acordat o slabă a- tenție problemei calității ; datorită acestui fapt, aceste întreprinderi au livrat, în cadrul planurilor de cooperare, produse de proastă calitate, creind astfel greutăți unităților industriale coordonatoare. îm-

bunătățirea cooperării în anul 1962 reieșit din discuții — se im- cu seriozitate, căci de respec- termenelor de livrare a fie- reper, a fiecărei piese și de calitate a acestora depinde ritmică a întregului
— a pune tarea cărui buna realizarea produs.în întreprinderile producătoare de bunuri de consum, care au obținut realizări însemnate în îmbunătățirea calității produselor, organizațiile de partid trebuie să se ocupe, în continuare, de aspectul mărfurilor și varietatea sortimentelor produse.Vorbind despre problema aprovizionării tehnico-materiale, tov. Teodor Șuteu, secretarul comitetului de partid de la Combinatul chimic din Făgăraș, a criticat Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei, care n-a asigurat decît intr-o măsură restrînsă materiile prime necesare producției pe luna ianuarie și pe trimestrul I 1962, deși unele din produse se fabrică în cadrul aceluiași minister.Delegații la conferință s-au angajat ca, prin mobilizarea mai eficientă a rezervelor producției, să se prezinte la sfîrșitul anului cu rezultate și mai bune pe linia creșterii productivității muncii, a reducerii prețului de cost și îmbunătățirii calității produselor.Dezbaterile au scos în evidență modul favorabil în care se reflectă înarmarea membrilor și candidați- lor de partid cu cunoștințe economice, creșterea nivelului lor politic și ideologic, legarea mai strînsă a învățămîntului de partid cu practica în îndeplinirea sarcinilor de producție. S-a arătat că 40 la sută din cei care urmează învățămîntul de partid studiază economia politică, probleme ale economiei concrete industriale și agrare; datorită cunoștințelor căpătate, mulți dintre cursanții cercurilor de economie concretă reușesc să rezolve cu mai multă pricepere sarcinile de producție. în discuții s-a arătat că totuși învățămîntul de partid nu este în suficientă măsură legat de practică, iar propaganda prin conferințe nu răspunde întotdeauna preocupărilor oamenilor muncii.

★Numeroși delegați s-au ocupat de problemele întăririi și dezvoltării sectorului socialist din agricultura regiunii. Gospodăriile agricole colective sînt astăzi mai puternice și obțin recolte mai mari la hectar, precum și producții sporite de carne, lapte, ouă.Atît darea de seamă, cît și cei care au luat cuvîntul, au arătat, totodată, că față de posibilitățile pe care le are regiunea Brașov, rezultatele obținute sînt mici. Aici sînt condiții de climă și sol, minunate pentru creșterea vacilor, oilor, porcilor și există vechi tradiții în creșterea animalelor.Tovarășii N. Ivănuș, președintele gospodăriei agricole colective din comuna Șura Mică-Sibiu, Al. Seg- măreanu, prim-secretar al comitetului raional de partid Mediaș, și alții au arătat că una din principalele cauze ale producțiilor scăzute de carne și lapte în unele G.A.C. o constituie tocmai slaba atenție a organizațiilor de bază față de dezvoltarea creșterii animalelor de care depinde întărirea eco- nomico-organizatorică a G.A.C. O mare răspundere revine comitetelor raionale de partid care n-au îndrumat și sprijinit organizațiile de bază în această privință. Anul trecut, producția medie pe cap de vacă furajată a fost pe regiune de 1.800 litri lapte, sub cifra planificată de 2.200. Gospodării colective, cum sînt cele din Bruiu, Bazna, Vurpăr și altele, obțin de mai mult timp producții mici. Tov. Ion Măr- cuș, președintele Sfatului popular regional Brașov, a arătat că sfaturile populare regional și raionale nu și-au îndeplinit cu destulă răspundere sarcinile ce le revin în îmbunătățirea și folosirea rațională a pășunilor, în îndrumarea colectiviștilor pentru construirea de grajduri ieftine ș.a. Mai sînt ingineri agronomi, tehnicieni agricoli care se complac în situația de a sta prin birouri, nu merg pe teren să sprijine efectiv gospodăriile colective, ca acestea să devină mai puternice.Scoțîndu-se în evidență rezultatele foarte bune ale gospodăriei de stat Hălchiu și ale altor G.A.S. fruntașe, s-a arătat că totuși trustul regional Gostat înregistrează pierderi, în special datorită menținerii unui preț de cost ridicat într-un șir de unități. Criticat pentru aceasta în conferință, tov. Alexandru Spiridon, directorul trustului Gostat Brașov, în loc să arate cauzele reale ale acestor stări de fapt, a căutat să justifice lipsurile existente, punînd totul pe seama condițiilor naturale. Care este însă realitatea, s-a putut vedea din cele arătate de tov. Costin Felegeanu, prim-secretar al comitetului raional de partid Sighișoara, care a recunoscut că activitatea gospodăriilor agricole de stat din acest raion n-a mai fost analizată încă de Ia sfîrșitul anului 1959, nici de comitetul raional și nici de trustul Gostat. Ca rezultat, conducerile unor G.A.S., ca, de pildă, cea din Dumbrăveni, fac risipă, nu gospodăresc bine fondurile, ajungînd la sfîrșit de an cu depășiri mari la prețul de cost.în anul 1961, în gospodării colective au intrat 9.795 familii cu 41.220 ha. în timp ce pe țară gospodăriile colective cuprindeau în decembrie 67 la sută din suprafața arabilă co- lectivizabilă, în regiunea Brașov le revin 46 la sută. Din lucrările conferinței a reieșit hotărîrea activului de partid, a comuniștilor din regiune de a îmbunătăți activitatea politică și organizatorică la sate, 

de a depune toate eforturile pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.M.R. din iunie- iulie 1961, avînd ca îndreptar prețioasele învățăminte cuprinse în cu- vîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu- Dej la încheierea Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști. O mai susținută muncă politico-organiza- torică în rîndurile țăranilor, odată cu întărirea economico-organizato- rică a gospodăriilor agricole colective — aceasta este calea pentru ca și în regiunea Brașov procesul de colectivizare a agriculturii să se încheie înainte de termenul stabilit de Congresul al III-lea al partidului. De o importanță hotărîtoare este, în această privință, întărirea organizațiilor de partid din G.A.C. în conferință s-a criticat faptul că unele comitete raionale de partid ca Rupea, Agnita, Făgăraș au neglijat o asemenea latură esențială ca primirea de noi candidați de partid, n-au ajutat organizațiile de bază să primească pe cei mai vrednici colectiviști în rîndurile membrilor de partid.
★Ascultînd expunerea asupra Dării de seamă a delegației partidului nostru la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., prezentată de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie—5 decembrie 1961, delegații la conferință și-au exprimat deplina aprobare față de acest document, care fixează învățămintele trase de partidul nostru din lucrările'Congresului, a- rătînd că el constituie un îndreptar prețios în studierea materialelor Congresului al XXII-lea în strînsă legătură cu sarcinile puse de partid în actuala etapă a construcției socialiste, o armă puternică pentru călirea ideologică și politică a membrilor de partid.Vorbitorii au relevat că este un mare merit al activului de bază al partidului, în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, că a demascat și zdrobit gruparea fracționistă Pauker-Luca, ajutată de Teohari Georgescu, și gruparea fracționistă Chișinevschi-Constantinescu, apărînd principiile leniniste. Ei au subliniat că partidul nostru, curățin- du-se de elementele antipartinice, fracționiste, s-a întărit neîncetat, și-a consolidat unitatea de monolit a rîndurilor sale, exercitîndu-și cu succes rolul de a poporului. forță conducătoare

★dezbaterilor confe- cuvîntul tovarășulîn încheierea rinței, a luat Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R. Oamenii muncii din regiunea Brașov — a spus vorbitorul — aduc o contribuție importantă la realizarea cu succes a obiectivelor puse de Congresul al III-lea al P.M.R. Uzinele de tractoare au produs în anul 1961 circa 20.000 de tractoare.De asemenea, trebuie scoasă în evidență importanța pe care o are Uzina de autocamioane, creație a regimului nostru democrat-popular. Partidul nostru, Comitetul său Central, au acordat și acordă în continuare, o atenție deosebită dezvoltării industriei constructoare de mașini, fără de care nu poate fi vorba de dezvoltarea nici unei ramuri a economiei noastre naționale, nu poate fi vorba de construcție a socialismului și de trecere la comunism. „De la tribuna Conferinței noastre — a spus vorbitorul — felicităm din toată inima pe harnicii muncitori, ingineri și tehnicieni de la Uzinele de tractoare și de autocamioane pentru bunele rezultate obținute pmă acum și le urăm succese și mai mari în viitor în îndeplinirea sarcinilor de cinste care le stau în față.De asemenea felicităm pe toți oamenii muncii din regiune, care au realizat planul pe anul 1961 în proporție de 103,9 la sută și le urăm ca în anul 1962 să obțină succese și mai mari în realizarea planului de producție, în îmbunătățirea calității produselor".în continuare, vorbitorul a subliniat necesitatea ca organizațiile de partid din toate întreprinderile să se îngrijească de îndeplinirea planului la toți indicii, de îmbunătățirea continuă a calității produselor — potrivit cerințelor cuprinse în Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste — dezvoltînd rezultatele bune obținute în ridicarea calității produselor industriei din regiune, dintre care unele merg și în străinătate la export.„O altă problemă dezbătută — a spus vorbitorul — care va trebui să constituie o preocupare foarte serioasă pentru conducerile întreprinderilor, pentru organele și organizațiile de partid, este introducerea tehnicii noi, mecanizarea proceselor de producție, iar într-o serie de întreprinderi introducerea automatizării. Organele de partid trebuie să urmărească permanent felul în care conducerile întreprinderilor iau măsuri și se preocupă de îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, îmbunătățirea calității produselor, realizarea de economii, creșterea productivității muncii, ținînd seama că toate acestea sînt strîns legate de introducerea într-un ritm susținut a tehnicii noi, de îmbunătățirea continuă a mașinilor, de introducerea liniilor automate.Ele trebuie să mobilizeze conducerile întreprinderilor, tehnicienii, inginerii, oamenii muncii la lichidarea tuturor neajunsurilor, astfel ca în 1962 să obținem rezultate și inși bune. Pentru aceasta aveți toate condițiile, și fără îndoială că și în anul acesta planul de producție industrială va fi nu numai îndeplinit, dar chiar depășit“.

a-

Referindu-se Ia problemele agriculturii, vorbitorul a arătat că în 1961, comitetul regional, comitetele raionale de partid din regiune au dus o insuficientă muncă politico- organizatorică pentru transformarea socialistă a agriculturii, ceea ce se reflectă în faptul că suprafața colectivizată anul trecut reprezintă numai 6,5 la sută din totalul suprafeței regiunii. Ele nu s-au ocupat satisfăcător de întărirea economico- organizatorică a gospodăriilor colective, ceea ce a făcut ca valoarea zilei-muncă să fie sub nivelul mediu pe țară. Cu toate condițiile favorabile existente, în regiune efectivele de animale au sporit puțin, datorită slabei atenții acordate creșterii din prăsilă proprie și neîn- deplinirii planului de cumpărări.Âtrăgînd atenția asupra necesității de a se crea în jurul orașelor ferme puternice care să asigure a- provizionarea acestora cu lapte, carne și ouă, vorbitorul a arătat că în această privință regiunea Brașov are condiții foarte bune. Această problemă trebuie să fie considerată de către Comitetul executiv al Sfatului popular orășenesc Brașov drept una din sarcinile sale principale. S-a subliniat necesitatea ca sfaturile populare din regiune să se ocupe temeinic de aprovizionarea cu legume și zarzavaturi a orașului Brașov și a celorlalte orașe și centre muncitorești. Vorbitorul a făcut recomandări cu privire la dezvoltarea viticulturii și pomicultură în regiune.După ce a vorbit despre folosirea investițiilor și a relevat creșterea nivelului de trai al populației din regiune, tovarășul N. Ceaușescu s-a ocupat pe larg de problemele vieții de partid. Este necesar — a spus vorbitorul — să se ia toate măsurile pentru îmbunătățirea muncii de primire în partid, în special la sate, lărgind rîndurile partidului cu cei mai buni colectiviști.De asemenea, va trebui să se corde mai mare atenție primirii în partid a intelectualilor : ingineri, tehnicieni, agronomi, profesori, învățători, îndreptîndu-ne spre elementele cele mai înaintate, care în întreaga lor activitate luptă pentru aplicarea în viață a liniei partidului, precum și îmbunătățirii muncii de primire în partid a femeilor.Referindu-se la problemele ' stilului de muncă al comitetului regional de partid, vorbitorul a arătat că, ținînd seama de aspectele multilaterale ale activității acestuia, se impune cu atît mai mult o bună organizare, o bună repartizare a forțelor ca să nu rămînă nici un sector descoperit „Problema esențială care va trebui să preocupe comitetul regional de partid este a- tragerea unui număr cît mai mare de tovarăși din activul de partid la controlul îndeplinirii sarcinilor“.Mai multă atenție trebuie să se acorde îndrumării activității sindicatelor. Vorbitorul a subliniat cu tărie importanța muncii de educație a tinerei generații. „Problema educării tineretului nu e numai o problemă a U.T.M.-ului, ea e o problemă a întregului nostru partid, de aceea ea trebuie să constituie preocuparea permanentă a tuturor organelor și organizațiilor de partid... Noi educăm omul care va trăi nu numai în socialism, dar și în comunism. De aceea, în munca de educație a tineretului trebuie să-i dezvoltăm dragostea față de muncă ; să educăm tineretul în spiritul moralei noi, să creăm un om care să nu mai poată fi influențat de misticism sau de alte concepții străine, care să fie luptător activ pentru comunism".Relevînd îmbunătățirea muncii de propagandă și cultural-educative, vorbitorul a atras atenția asupra necesității ca organele de partid să se ocupe neîncetat de conținutul învățămîntului de partid, urmărind legarea lui cît mai strînsă cu practica construcției socialismului. S-a arătat că munca politică trebuie să contribuie la educarea celor mai largi mase de oameni ai muncii în spiritul moralei comuniste. „Comuniștii trebuie să fie nu numai primii în producție, ci și primii în întreaga lor activitate, în comportarea lor, în viața de zi cu zi, în familie, în societate, oriunde își desfășoară activitatea“.Subliniind necesitatea întăririi spiritului combativ al propagandei, vorbitorul a arătat că trebuie demascate mai activ diferite manifestări și influențe ale ideologiei dușmane, organizîndu-se conferințe și alte forme de activitate culturală, artistică, destinate să ajute la combaterea anumitor influențe străine, la educarea oamenilor muncii în spiritul patriotismului socialist, al internaționalismului proletar.Vorbitorul s-a ocupat pe larg de importanța istorico-mondială a Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., scoțînd în evidență faptul că, în lumina documentelor acestuia, apare și mai clar justețea liniei politice a partidului nostru. El a relevat însemnătatea lucrărilor plenarei C.C. al P.M.R. din noiembrie-decembrie spunînd : „Astăzi partidul nostru esțe mai • puternic, mai unit, cum nu a fost niciodată în întreaga sa activitate. Comitetul Central al partidului nostru își îndeplinește cu cinste sarcina de stat major, de organizator al întregii activități de partid și de stat, și, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, călăuzește partidul nostru spre noi victorii“.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat încrederea că oamenii muncii din regiunea succese în partidului. Brașov vor obține noi îndeplinirea politicii
★a ales noul comitetConferința regional de partid și comisia de revizie. în prima sa plenară, Comitetul regional de partid Brașov a reales ca prim-secretar pe tovarășul Nicolae Marchian, membru al C.C. al P.M.R.

GH. BADRUS 
C. CÄPRARU

PE SCURT
de la corespondenții

>------  voluntari

...au primit colectiviștii din Jariș- 
tea, raionul Focșani, în afară de pro
dusele în natură. Gospodăria a rea
lizat o producte de peste 10.750 kg. 
struguri la hectar, pe o suprafață de 
130 ha. Producția fiind în cea 
mare parte contractată cu
gospodăria a încasat la sfîrșit de an 
o sumă mare de bani puțind 
partizeze la fiecare zi-muncă 
40 lei, în atară de produsele în na
tură. (De la Vasile State, colectivist)

40 LEI LÀ ZI-MUNCÄ

să re- 
pesfe

mai 
statul,

CĂMINELOR CULTURALE

bune de muncă

PRIN CONTRIBUȚIA
CETĂȚENILOR

■O «O
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la 
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în 
în

în toată plenitudinea 
ci și 
unor 

lăuntric

...din raion a avut loc recent 
Casa de cultură din Tg. Lăpuș. 
analizat felul cum se desfășoară 
raionul Lăpuș munca cu cartea
sprijinul sporirii producției agricole, 
întăririi și dezvoltării gospodăriilor 
colective etc. Totodată, au lost popu
larizate metodele
folosite de căminul cultural din co
muna Suciu de Sus. (De la Roman 
Precup, director al Casei de cultură 
din Tg. Lăpuș)

UN SEMINAR CU DIRECTORII

...în comuna Chitită, raionul Grivifa 
Roșie, în luna august 1961 a început 
construcfia unui local de școală 
8 săli de clasă și laboratoare.

In momentul de fafă lucrările 
află în stadiul de finisare.
Zaharia Ciulei, muncitor)

Rampa de control a fabricii 
„Teba"-Arad... Nici o țesătură 
cu defecte nu trebuie să ajun
gă în magazine. Candidata 
de partid Raveica Costa recep
ționează produsele cu multă 
exigență.

Activitatea comisiilor permanente de 
deputafi ale sfaturilor populare din 
comunele regiunii București, desfășu
rată în 1961 a consfituit un prefios 
sprijin pentru comitetele executive. în 
urma studiilor făcute, comisia perma
nentă de agricultură și zootehnie din 
comuna Independenta, raionul Călărași, 
a propus comitetului executiv amena
jarea unui diurn pe o distantă de 3 
km., lucrare ce a fost executată cu a- 
jutorul muncii patriotice a cetățenilor, 
Comisia permanentă de învăfămînf și 
cultură a Sfatului popular raional Titu 
a studiat posibilitatea extinderii spațiu
lui școlar pe 1962 prin folosirea resur
selor locale, 'ar în raionul Slobozia, 
în urma propunerilor judicioase făcute 
de comisia permanentă de agricultură 
și zootehnie, suprafața irigată s-a mă
rit cu 400 ha.

<
:

In primele două luni de iarnă, harnicul colectiv de la serele Gro
zăvești ale întreprinderii horticole „1 Mai" din Capitală a livrat peste 
20.000 flori de diferite sortimente. Lucrătorii de la aceste sere se stră
duiesc zilnic să obțină flori mai multe și mai frumoase.

In fotografie : tov. Vrabie Vasile, șeful secției Grozăvești îm
preună cu responsabilele de sere controlează temperatura.

(Foto : Agerpres)

Pe ecranele 
cinematografelor

V-.~.

Sînt împrejurări cînd cîteva zile 
— interval neînsemnat în șuvoiul ne
întrerupt al timpului — dobîndesc 
dintr-odată o importanță capitală, 
marcînd consumarea unor eveni
mente memorabile și dovedindu-se 
hotărîtoare pentru destinele unor 
oameni. Asemenea întîmplări deci
sive, bogate în semnificații, cuprind 
cele cinci zile și cinci nopți evo
cate în filmul realizat în colaborare 
de cineaștii sovietici și germani.

Mai 1945... în înaintarea lor vic
torioasă, armatele 
sovietice au a- 
juns la Dresda 
chiar în ajunul ca
pitulării lui Hitler. 
Bombardamentele 
americane au tran
sformat orașul în
ruine. Filmul se deschide cu un 
lung și dezolant panoramic asupra 
grămezilor fumegînde de moloz și 
fier, asupra zidurilor pe jumătate 
prăbușite, asupra vestigiilor monu
mentelor vechi de artă și arhitec
tură ale orașului distruse de bom
be. în acest cadru, vechii luptători 
antifasciști germani, ieșiți din ilega
litate, militează în colaborare cu 
reprezentanții comandamentului mi
litar sovietic, pentru a reface exis
tența orașului. Și, în noianul unor 
preocupări dintre cele mai compli
cate, un loc important e acordat 
căutării comorilor de pictură ale ce
lebrei galerii de artă Zwinger, pe 
care fasciștii, au încercat să le facă 
dispărute.

Firul principal al acțiunii ne dez- . 
văluie perseverența și 
căpitanului sovietic 
tașilor săi, cărora 
țat misiunea de a

SALT SPRE GLORIE : Patria (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15). CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI ; cinematograful Elena Pavel (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Miorița (10; 12; 16,30; 
18,45; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 
20,30). PORTO-FRANCO : București (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Alex. Sabia (10; 
12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), Drumul serii (15; 
17; 19; 21). Volga (11; 15; 17; 19; 21). 
TOM DEGEȚELUL : Republica (8; 10,15; 
12,30; 14,15; 17,15; 19,45. 22). 16 Februarie 
(11; 15,30; 18; 20,30), Olga Bancic (15; 17;
19; 20,45). B. Delavrapcea (11; 15,30; 18; 20,30). 
AGENTUL X 25 : Lumina (rplează în conti
nuare de la orele 9,30 pînă la orele 13,15, 
după-amiază 15; 17; 19; 21). înfrățirea între 
popoare (15; 17: 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 
15; 17; 19; 21) SECERIȘUL VERDE ; Ma- 
gheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. Frimu 
(9; 11; 13, 15; 17; 19; 21), 8 Martie (11; 15: 
17; 19; 21). FLĂCĂRI ÎN TAIGA : Flacăra 
(15; 17; 19; 21). LUMEA APLAUDA : V. 
Alecsnndri (15; 17; 19; 21). CAVALERII TEU. 
TONI (cinemascop — ambele serii) ; Popu
lar (II; 16,30; 20). POVESTE DESPRE O 
FATA ruloază la cinematografele : Maxim 
Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Alox. Popov (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). POZNAȘA ; Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,39; 18,30; 20,30). 
CAZACII ; Victoria (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 17, seara 19. 21), 
Floroasoa (19) MECANICUL CONDU' 
CEA TRENUL : Tinerelului (15,30; 17.15. 
10; 20,45). ȘORICELUL ȘI CREIONUL 
- CINE A C1ȘTIGAT, CUPA ? - FLORI 
DE PE MUNȚI - SUFLĂTORUL ȘI FLA
CĂRA - PRIN REZERVAȚIA NATURALA 
DIN CAUCAZ : cinematograful Timpuri 

sînt tablourile și de a le pune la 
adăpost de orice pericol. Pătruns 
de înalta responsabilitate a misiu
nii sale, plin de tact și iscusință, 
Leonov va da de urma tablourilor, 
bizuindu-se pe sprijinul unor oa
meni germani de bună credință. Din
tre aceștia, se conturează în spa
cial personajul complex al pictoru
lui Paul Naumann. Dramatica sa e- 
voluție, pînă la înțelegerea necesi
tății de a se alătura activ luptă, 
torilor pentru definitiva distrugere a 

fascismului, este 
judicios urmărită 
de-a lungul filmu
lui.

In cele cinci zi
le și cinci nopți 
sînt scoase la 1— 
veală nu numai 

marile valori de ariă ale muzeului, 
(care reproduse în culori, apar pe 
ecran 
lităților lor picturale), 
lorile sufletești ale 
meni ce fuseseră mutilați 
în anii fascismului. Acesta este sen
sul profund al regenerării morale a 
pictorului Naumann, care — alături 
de femeia iubită, pe care ,o- reîn- 
tîlnește printre deținutele eliberate 
dintr-un lagăr — va intra în rîndul 
făuritorilor unei noi Germanii, paș
nice și democratice. în transforma
rea spirituală a pictorului o mare 
influență o exercită căpitanul Leo
nov, comunistul german Bauer (co
mentatorul filmului) și exemplul sa
crificiului eroic al plutonierului 
Efim — o admirabilă figură de os
taș sovietic, înțelept și sensibil sub 
aparenta asprime soldățească, re
ceptiv în fața frumosului, preveni
tor și atent cu cei în suferință.

Regizorul Lev Arnștam (care e, de 
altfel, coautor al scenariului îm
preună cu W. Ebeling) nu a specu
lat tensiunea exterioară a căutării 
tablourilor ascunse de fasciști, ci a 
pus mereu accentul pe dezvoltarea 
caracterelor, pe sensurile adînci 
ale relațiilor ce se stabilesc între 
personaje. Atmosfera tulbure a Ger
maniei în primele zile de după în- 
frîngerea fascismului e reconstituită 
precis și sobru. Treptat, orașul, ie
șit din cleștele războiului, revine la 
o viață normală. Detalii excelent 
valorificate cinematografic sublinia, 
ză ideea că în zona eliberată de 
trupele sovietice, refacerea vieții po
porului german a pornit de la în
ceput pe noi baze, cu adevărat 
umaniste. In acest spirit e simbo
lică imaginea micului orian rătăcit 
printre ruine, care reapare mereu 
de-a lungul filmului, pentru ca în fi
nal să-l întîlnim la un cămin de co
pii adunați de pe stradă, slujind 
drept model pictorului Naumann 
pentru un afiș antirăzboinic.

Servit de o valoioasă echipă ac
toricească (pe ecran apar alături 
talentați actori sovietici și germani: 
V. Safonov, Wilhelm Koch Hooge, 
V. Sanaev și alții), filmul „Cinci zile 
și cinci nopți" probează grăitor cît 
de bine venite sînt asemenea co
producții cinematografice, bazate pe 
un material de viață autentic, cu 
un bogat conținut de idei.

M. LUPU

rulează la cine- 
12,15; 16; 18,15; 
14,30;' 16,45; 19; 
Unirea (15; 17; 
TANGO rulează

noi (rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
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; 20,30), Grivița (15; 17; 19; 
21). INTILNIRE PE CABLU ...................
matografele : V. Roaită (10; 
20,30), 23 August (10; 12,15; 
21,15). RAIDUL VĂRGAT ;
19; 20,45) ULTIMUL MEU ___ __________
la cinematograful T. Vladimircscu (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,10). DOUA VIEȚI - am
bele serii ; Munca (15,30; 19,15). SO
NATE : Moșilor (14,30; 16,45; 19; 21,15) CO
PILUL TRUPEI rulează la cinematograful 
Donca Simo (16; 18; 20) ALEKSANDR ‘NEV- 
SKI : M Eminescu (16; 13,15;, 20,30), CAI
DUL rulează la cinematografele Ilie Pin- 
tilie (15, 17; 19: 21), C-tin David (15; 17; 19; 
21). 30 Decembrie (15; 17; 19: 21). CASTE
LUL DIN BASME • 8 Mai (15; 17; 19; 21). 
SOSEȘTF CIRCUL rulează la cinematograful 
N. Bălcescu (15; 17; 19; 21). RAPSODIE
UCRAINEANA : G. Bacovia (16; 18; 20).

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil peri Ira zilele de 13, 14 

și 15 ianuarie : Vreme umedȘ și ' închisă 
Local precipitații Vint potrivit, predominind 
din sectorul sudic. Temperatura continui; să 
crească ușor’ Minimele vor fi cuprinse între 
0 și minus 10 grade, iar maximele între 
minus 2 și plus 8 grade. Ceață dimineața 
și seara. Local polei. )
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Adunarea activului Consiliului Central al Sindicatelor 
și a activului sindical din orașul București consacrată 

celui de-al V-lea Congres Sindical MondialJoi după-amiază a avut loc în sala Teatrului C.C.S. adunarea activului Consiliului Central al Sindicatelor și a activului sindical din orașul , București, consacrată celui de-al V-lea Congres Sindical Mondial care a avut loc la Moscova între 4 și 16 decembrie 1961.Adunarea a fost deschisă de tov. Gh. Ionescu, membru în Prezidiul . C.C.S., președintele Consiliului local al sindicatelor din București.A luat apoi cuvîntul tov. lsac Martin, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, conducătorul delegației sindicatelor din Republica Populară Romînă la cel de-al V-lea Congres Sindical Mondial, care a prezentat darea de seamă asupra lucrărilor Congresului și asupra activității desfășurate cu acest prilej de delegația sindicatelor : jQoastre.Vorbitorul a subliniat că cel de-al \ V-lea Congres Sindical Mondial — cea mai importantă și mai reprezentativă manifestare de pînă acum a sindicatelor pe scară internațională — a avut loc în condițiile creșterii și întăririi continue a sistemului mondial socialist, care devine factorul determinant al dezvoltării societății contemporane. Congresul de la Moscova a înarmat mișcarea sindicală internațională cu un program concret de acțiune pentru apărarea drepturilor fundamentale ale oamenilor muncii, pentru cucerirea independenței naționale a popoarelor subjugate de imperialism, pentru progres social și pace în lumea întreagă.Președintele C.C.S. a vorbit apoi despre succesele grandioase obținute de popoarele din țările socialiste, în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea partidelor marxist-

leniniste, pe calea construcției socialiste și despre importanța celui de-al XXIl-lea Congres al P.C.U.S. pentru lupta clasei muncitoare din întreaga lume pentru progres social.Referindu-se în continuare la activitatea delegației romîne la Congres, vorbitorul a arătat, printre altele, că delegația a avut numeroase întîlniri și convorbiri tovărășești, deosebit de rodnice, cu reprezentanți ai sindicatelor din alte țări. De asemenea, în timpul șederii în U.R.S.S. ea a făcut vizite în întreprinderi din Moscova și în R.S.S. Azerbaidjană, fiind înconjurată cu o deosebită dragoste de către oamenii sovietici.Tov. Isac Martin a arătat apoi că sindicatele din țara noastră vor aplica în viață hotărîrile adoptate de cel de-al V-lea Congres Sindical Mondial ; ele vor lupta — însuflețite de succesele de pînă acum — pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al 111-lea al P.M.R., pentru progresul continuu al industriei și agriculturii, științei și culturii, organizarea din ce în ce mai bună a întrecerii socialiste, stimularea inițiativei creatoare a maselor, aplicarea metodelor avansate de muncă, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor.Cuvîntarea a fost viu aplaudată Cei prezenți au manifestat puternic pentru unitatea și solidaritatea internațională a celor ce muncesc, pentru Federația Sindicală Mondială, pentru pace și socialism.în încheiere a fost prezentat un bogat program artistic dat de Ansamblul Consiliului Central al Sindicatelor. (Ager preș)
------------ O »O-

Dineu în cinstea delegației 
guvernamentale polonePreședintele Comitetului de Stat al Planificării, Gh Gaston Marin, a oferit joi seara un dineu în cinstea delegației guvernamentale polone, condusă- de= Ștefan Jedrychowski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Comisiei de Stat a Planificării de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Polone.Au participat tovarășii Petre Bo- rilă, membru al' Biroului Politic al C.C?’näl P.M.R ; vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, Mihail Flo- rescu, ministrul Industriei Petrolului și Chimiei, Constantin Tuzu, ministrul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, membri ai conducerii u- nor ministere economice, precum și membrii și experții delegațiilor polonă și romînă.Au luat parte Janusz Zambrowicz, ambasadorul R. P. Polone la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
Intîlnire prietenească la ambasada 

R. S. Cehoslovace
Ambasadorul R. S. Cehoslovace la 

București, Jaroslav Sykora, a organizat 
joi după-amiază a întîlnire prietenea
scă în. cinstea delegației Academiei 
cehoslovace de științe, condusă de 
acad. Jaroslav Kozesnik, vicepreședin
te al aceste Academii, care se află 
în tara noastră în vederea semnării 
planului de colaborare științifică pe 
anul 1962 cu Academia R. P. Romîne.

Au participat acad. A. Joja, președin
tele Academiei R. P. Romîne, Ștefan 
Bălan, adjunct al ministrului Invățămîn-

tului și Culturii, Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor Externe, 
M. Ralea, președintele I.R.R.C.S., lorgu 
Iordan și I. S. Gheorghiu, vicepre
ședinți ai Academiei R. P. Romîne, Șt. 
Milcu, secretar prim al Academiei R. P. 
Romîne, academicieni și alfi oameni 
de cultură.

Au fost prezentate două filme docu
mentare științifice din R. S. Ceho
slovacă.

(Agerpres)

CU PRILEJUI ÎNCETĂRII DIN VIAȚĂ A ÎNSĂRCINATULUI 
CU AFACERI AL FINLANDEI LA BUCUREȘTI, MATTI PYYKKÖJoi, 11 ianuarie au prezentat condoleanțe la Legația Finlandei din București, în numele guvernului și Consiliului de Stat al R.P. Romîne, tovarășii : Alexandru Drăghici,vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul Afacerilor Interne, Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de

Stat, și Dionisie Ionescu, șeful Ceremonialului de Stat.în aceeași zi au mai prezentat condoleanțe delegații din partea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului și I.R.R.C.S.La catafalcul defunctului au fost depuse coroane de flori din partea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului și Corpului Diplomatic din București.
-------------O® O

Lucrările sesiunii Biroului Federației
Mondiale a Tineretului DemocratJoi au continuat la București lucrările sesiunii Biroului Federației Mondiale a Tineretului Democrat.Ședința de dimineață a fost prezidată de Mahmoud Gaafar, prim- vicepreședinte al F.M.T.D.La discuțiile pe marginea primului punct de pe ordinea de zi — cu privire la pregătirea celei de-a VI-a Adunări a organizațiilor membre ale F.M.T.D., au luat cuvîntul : P. N. Reșetov, președintele Comitetului Organizațiilor de Tineret din U.R.S.S., Hänninen M. Olavi, secretar general al Tineretului Democrat din Finlanda, Christian Echard, reprezentantul Tineretului Comunist din Franța, Perjési Laszlo, secretar al C.C. al U.T.C. din R.P. Ungară, Prizco Barroso, membru în conducerea Organizației Tinerilor Revoluționari din Cuba, Margono, reprezentant al Uniunii Tineretului Popular Indonezian, și Thomas Michael Jala, din partea Ligii Tineretului Comunist din Canada.Ședința de după-amiază a fost

prezidată de Margono, prim-vice- președinte al F.M.T.D.în prima parte a ședinței, Claude Gatignon, secretar general al F.M.T.D., a prezentat raportul cu privire la sarcinile F.M.T.D. în pregătirea celui de-al VIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților. în continuarea ședinței au luat cuvîntul pe marginea rapoartelor prezentate : Rolf Weissbach, reprezentantul Uniunii Tineretului Liber German din R.D. Germană, Wang Chao Hua, secretar al C.C. al U.T.C. din R.P. Chineză, Dara Tawfik, reprezentant al Federației Tineretului Democrat din Irak, Dașa Molkova, reprezentanta Uniunii Tineretului Cehoslovac, Santiago Aravena Mendoza, reprezentantul Tineretului Radical din Chile, Karin Yttergren, reprezentanta Tineretului Democrat din Suedia, și reprezentantul Tineretului Comunist din Argentina.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE

Deschiderea consfătuirilor 
lucrătorilor din agricultura 
R. S. S. Bieloruse și zonei 

Caucazului de NordMINSK 11 (Agerpres). - TASS. La Minsk au început lucrările Consfătuirii lucrătorilor din agricultura R.S.S. Bieloruse la care participă Nikita Hrușciov, prjm-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Consfătuirea va discuta sarcinile ce revin lucrătorilor din agricultura Bielorusiei.Raportul la consfătuire a fost prezentat de Kiril Mazurov, prim- secretar al C.C. al Partidului Comunist din Bielorusia.La consfătuire participă de asemenea reprezentanți din Ucraina, Lituania, Letonia și Estonia.
★ROSTOV PE DON 11 (Agerpres). TASS. La 11 ianuarie s-a deschis la Rostov pe Don Consfătuirea lucrătorilor din agricultura zonei Caucazului de Nord.La lucrările consfătuirii participă Ghennadi Voronov, prim- vicepreședinte al Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., și Dmitri Poleanski, președintele Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R.în ședința din dimineața zilei de 11 ianuarie a luat cuvîntul Dmitri Poleanski.

CARNET DE CORESPONDENT

Cronometraj despre... 
hotarele Moscovei

Drumurile de reporter mă duc a- 
desea la două din aeroporturile 
capitalei sovietice : Șeremetievo și 
Vnukovo. Mergînd pe magistralele 
car.e leagă Moscova de gările ej 
aeriene, po|i face constatarea că 
marele oraș își lărgește necontenit 
hotarele.

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

Dinamo București învingătoare în Cipruîn cel de-al treilea meci din cadrul turneului pe care-1 întreprinde în Cipru, echipa de fotbal Dinamo București a jucat la Limassol cu
echipa Apollon. Fotbaliștii romîni s-au dovedit net superiori, obținînd victoria cu scorul de 10—1.

ÎN PRIMUL MECI DIN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 
LA HANDBAL

Știința —
(Prin telefon de la trimisul nostru).
Aseară, la Tg. Mureș echipele bucu- 

reștene de handbal în 7, Știința și Ra
pid au susținut primul lor meci în 
sferturile de finală ale Cupei campio
nilor europeni, în fața unui public 
deosebit de numeros, care a umplut a- 
proape pînă la refuz sala I.M.F. în 
desfășurarea lui. meciul a fost presă
rat cu numeroase faze spectaculoase.

Prima repriză s-a încheiat cu sco
rul de 5—3 în favoarea echipei Știința,

Rapid 10-8
Echipa Știința și-a organizat bine 

jocul și în repriza secundă. Nu același 
lucru l-au făcut rapidistele. în acea
stă parte a meciului ambele echipe 
au înscris cîte 5 puncte. Știința prin 
Leonte (2), Neako (2) și Ștef ; Rapid, 
prin Constantinescu (2), Boțan (2) și 
Hedeșiu. Scor final 10—8 pentru 
Știința.

Returul acestui meci va avea loc 
duminică tot la Tg. Mureș.

Culegere 
de poezii romîneșfi publicată 

în R P. Bulgaria
SOFIA 11 (Agerpres). — „Cintecul re

dutei" este titlul unei culegeri de poezii 
despre războiul pentru independentă din 
anii 1877-1878, publicată de Direcfia 
Muzeului istoric din Plevna, care cuprin
de poezii ale poeților clasici romîni Va
sile Alecsandri și George Coșbuc și ale 
poefilor contemporani Nicolae Dumbravă 
și Victor Tulbure.

Anunfind aparifia culegerii, ziarul 
„Vecerni Novini" subliniază că „ea cu
prinde, de asemenea, note biogratice 
ale autorilor poeziilor și un articol des
pre telul în care 'ăzboiul pentru inde
pendentă a fost oglindit în poezia romî
nă. Ea este ilustrată cu tablouri ale pic
torilor romîni care au participat la 
ofensiva trupelor romîne în anii 1877- 
1878 și l.a luptele eroice de la Plevna, 
Grivija, Oreahovo și Smîrdan".

Turneul internațional de fotbal pentru juniori ILE F.A.

Ieri seară a avut loc la Zürich șe
dința U.E.F.A. în cadrul căreia au fost 
stabilite prin tragere la sorți cele 4 
grupe ale turneului internațional de 
fotbal pentru juniori U.E.F.A. care se 
va desfășura între 20 și 29 aprilie în 
R. P. Romînă. Cele 16 echipe au fost 
repartizate după cum urmează :

Grupa A : R. F. Germană, Portuga
lia, Belgia, R. P. Romînă ; grupa B : 
R. P. Bulgaria, Olanda. Iugoslavia, 
Anglia ; grupa C : Turcia, R. P. Un

gară, Franța, Spania ; gru,pa D : Ita
lia, R. P. Polonă, Malta și Austria.

, în întîlnirile din grupa respectivă 
selecționata R. P. Romîne va juca la 
20 aprilie cu Belgia, la 22 aprilie cu 
Portugalia și la 24 aprilie cu R. F. 
Germană. Echipele clasate pe primul 
loc în cele patru grupe se vor întîlni 
în semifinale la 26 aprilie ; câștigătoa
rea grupei A va juca cu cea din grupa 
C, iar învingătoarea din grupa B. cu 
cea din grupa D. Finala va avea loc 
la 29 aprilie. (Agerpres)

in rcdiizitoriq împotriva 
îruuiiclor electorale (lin GreciaATENA 11 (Agerpres). — Deputății din partea partidului Uniunea Democrată de Stînga (E.D.A.) au prezentat parlamentului „Cartea Neagră“, în care demască teroarea, falsificările și fraudele la care ,s-a recurs la alegerile parlamentare din 29 octomorie la Atena.După cum anunță „Avghi“, această carte, în care sînt cuprinse numeroase dovezi concrete privind falsificarea, violențele și arbitrariul la care s-a recurs față de opoziție și față de alegătorii greci, constituie un aspru rechizitoriu împotriva autoritățiloi, a partidului de gu- vernămînt Uniunea națională radicală și a guvernului format din reprezentanții acestui partid.

DE LA 7 LA 23 DE MINUTE

Acum cîțiva ani, în drum spre Vnu
kovo părăseai orașul... mai devreme 
decît azi. In 1959, de la fosta tabelă 
pe care scria „Moskva", pînă la ul
timul bloc de locuințe mai făceai cu 
autobuzul 7 minute (și autobuzul 
merge cu 60—80 km. pe oră I). în 
1960, drumul se prelungea cu încă 
6 minute. Iar azi, faci 23 minute. Am 
aflat că zilele trecute 
autobuz s-a prelungit cu încă 2 sta
fii : în ajun de Anul 
date în folosință încă două grupuri 
de locuințe.

Și pentru că vorbim despre noile 
locuințe, trebuie să dau o „erată" la 
articolul apărut în „Scînteia" în ulti
ma zi a anului trecut. Scriam, pe 
baza informațiilor primite de la So-

• viețui Orășenesc al Moscovei, că în 
1 1961 au fost date în folosință noilor

locatari 
ziarele

’ cifră.
Acum

; cunoscut
: construcțiilor Moscovei spunea zîm-
■ bind ziariștilor :
’ — Dragi tovarăși, probabil că veți
' fi nevoiți cu toții să dafi... o „erată". 
' In ultimele zile ale anului 1961 con- 
, structorii din Moscova, care și-au în- 
' deplinii planul anual încă de la 22 de- 
, cembrie, au mai făcut un dar conce- 
1 tăfenilor lor. Ei au dat peste plan 
, mai bine de o sută de mii m. p..
’ Cu topi am recunoscut că o astfel
> de „erată“ este plăcut de înregistrat.

J TALOANELE DE GARANȚIE

, în drum, m-am oprit pe un
> șantier. Pe un panou erau scrise cîte

va cuvinte ; „Să urmăm pilda cons-
> tructorilor de la Trustul 13". M-am
> dus la biroul șantierului inferesîn- 
’ du-mă despre ce e vorba și am aflat 
, că muncitorii acestui trust de cons-
> truefii și-au luat angajamentul de a 
, termina planul anual pe 1962 pînă la
> 1 decembrie.
* Colectivele altor trusturi de cons- 
, trucții au preluat această remarcabi-
> lă inițiativă. Cel de la Trustul nr. 3, 
1 de pildă, au hotărî! să-și termine pla- 
, nul anual la 7 noiembrie. Angaja-
> mente au fost luate de oameni cu- 
1 noscuți în întreaga Moscovă — be- 
, toniști, monfori, mecanici. Semnătura
> lor înseamnă : angajamentul va fi în- 
’ deplinit.
, Pe ce s-au bazat ei luînd o ase-
> menea hotărîre care oglindește do- 
1 rinja fierbinte de a munci cît mai bine 
, pentru îndeplinirea septenalului, de
> a-și aduce contribuția la realizarea 
1 programului de construcție a cornu- 
, nismului adoptat de Congresul al
> XXIl-lea al P.C.U.S.?
1 Constructorii moscoviți au scos la 
, iveală noi rezerve interne în folosi-
> rea procedeelor tehnice înaintate, în 
1 organizarea mai bună a muncii. 
J Ei au hotărî! ca locuințele să fie date
> în folosință in mod ritmic. Faptul 
’ că aproximativ 60 la sută din cons- 
; truefii (2.500.000 m.p. — 1.300 de
> blocuri) se vor construi din blocuri și 
’ panouri prefabricate, a dus la orga-

traseul acestui

Nou au fost

3.700.000 m.p. De altfel și 
sovietice anunțau aceeași

cîteva zile, însă, un inginer 
de la Direcfia generală a

nizarea unor grafice orarè de mare 
precizie a căror respectare „la secun
dă“ contribuie la depășirea planului.

O preocupare de frunte a construc
torilor este calitatea lucrărilor.

Locuințele vor fi predate locuito
rilor cu un talon de garanție. Și pen
tru a se ajunge la acest stadiu, fieca
re detaliu adus pe șantier va trebui 
să aibă un talon de garanție. La corn. 
binatul din Krasnaia Presnia, care pro
duce ziduri exterioare, a fost pusă în 
funcțiune o nouă instalație, care sea
mănă cu un... uriaș fier de călcat ce 
netezește zidurile în așa fel îneît sche
lele necesare pentru finisarea exte
rioară au devenit de domeniul trecu
tului. Taloane de garanfie au și scă
rile (cît de curios îți pare să vezi pe 
străzile Moscovei o mașină care 
transportă scări gafa fabricate pen
tru două sau trei etaje și pereții in
teriori I).

De altfel, în ultimul timp, la combi
natele de construcții s-au format bri
găzi complexe de fencuitori, vopsi
tori, dulgheri, care s-au mutat de pe 
șantiere direct la combinatele de 
prefabricate. Constructorii din Mos
cova au la dispoziție numeroase in
stalații tehnice care le vin în ajutor. 
Cifrele sînt mai elocvente decît 
orice altă descriere : 780 măcarale-
turn, 1.150 macarale pe mașini șl 
tractoare, 668 excavatoare, 610 bul
dozere. lată arsenalul pașnic al 
unui singur trust din Moscova, trus
tul Glavmosstroi, cel mai mare trust 
de construcții din lume, în 
crează 160.000 muncitori 
cieni.

Anul trecut la Moscova 
mie de locuitori s-au construit mai 
multe apartamente decît la New York. 
Londra și Paris la un loc.

Intr-un singur an, 1961, au 
partizate numai la Moscova 
apartamente.

PERSPECTIVE

care lu- 
și tehni-

la fiecare

fost re- 
123,000

Din declarația făcută de 
cenko, directorul general al 
Glavmosstroi, reiese că în 1962 cons
trucțiile se vor desfășura într-un ritm 
și mai rapid.

In peisajul Moscovei s-au integrat 
ca un lucru obișnuit, după cum am 
arătat, mașinile care transportă de 
la Combinatul de construcții, pereți 
de apartament, intrări, scări și alte 
detalii de construcție. Anul acesta, 
mașinile vor transporta apartamente 
întregi care se vor monta într-unul 
din grupurile de locuințe experimen
tale din cartierul de sud-vest al Mos
covei.

O delegație de ziariști străini a vi
zitat cu cîteva luni în urmă Moscova. 
La plecare, adresîndu-se cunoscutei 
ziariste sovietice Tatiana Tess, unul 
din oaspeți a spus :

— Am văzut multe la dv. în țară. 
Foarte multe din cele văzute ne-au 
plăcut. Dv ați spus că în Uniunea So
vietică nu există clase privilegiate. 
Noi am ajuns la concluzia că există. 
La dv. „clasa privilegiată" sînt... co
piii. Oaspeții au aplaudat din inimă 
aceste cuvinte.

Planurile pentru 1962 reflectă con
vingător grija pentru cea mai tînără 
gerierație sovietică. Intr-un singur an, 
pe noile străzi ale Moscovei vor a- 
pare 45 școli internate, 60 grădi
nițe etc.

Acestea sînt datele pe care le-am 
cules într-un singur drum. Iar la fie
care pas întîlnești noi șantiere..,

AL. ȘTARK

N. Paș- 
Trustului

Ce se petrece în Piața comună
Roșii de foarte 

bună calitate a- 
runcate la gunoi... 
pierdute în mod 
deliberat. în timp 
ce oamenii să
raci suferă de 
foame.

Acest lucru pare 
de necrezut. To
tuși așa s-au pe
trecut lucrurile a- 
cum cîteva luni 
în Franța, în îm
belșugata vale a 
Garonnei. în a- 
ceastă regiune în. 
sorilă, comuna 
Marmande este 
una din principa
lele piețe unde 
țăranii vin să-și 
vîndă trufandale
le. în vara anu
lui 1951, ca de 
obicei, ei au adus 
roșii. Dar de data aceasta le-a fost 
cu neputință să le vîndă.

Ce s-a întîmplat î Preturile s-au 
prăbușit pentru că guvernul a des
chis frontierele roșiilor Italiene. 
Franța și Italia sînt în prezent le
gate de Piața comună.

Consumatorii din orașe nu au a- 
vut nici ei roșii la masă. Ei le-au 
plătit tot atît de scump. Dar țăranii 
din sudul Franței nu aveau altceva 
de făcut decît să lase roșiile să 
putrezească pe araci, datorită ace
luiași inexorabil mecanism capita
list care încă înainte de război fă
cea ca grîul și cafeaua Americif de 
Sud să fie arse în locomotive...

Originea și consecințele
Piafa comună este o formație e- 

conomică care în prezent reunește 
șase țări : Germania occidentală, 
Franța, Italia, Olanda, Belgia și Lu
xemburg. Aceste state s-au angajat 
în baza unui tratat (Tratatul de la 
Roma) să suprime pe etape barie
rele vamale care le despart și să 
unifice treptat regimul industriei 
lor, al agriculturii lor și al pieței lor 
financiare, precum și legislația lor 
socială. în realitate, ultima stipu
lație înseamnă că fiecare din ace
ste țări va încerca să anuleze cu
ceririle cîștigate în lupta revendi-

Propaganda imperialistă a fă
cut o mare reclamă Pieței co
mune, prezentînd-o aproape ca 
pe o soluție miraculoasă, capa
bilă să disciplineze acerba con
curență dintre trusturile șt ță
rile capitaliste șt să asigure tu
turor participanților posibilități 
noi șt nebănuite de expansiune 
economică.

Viața sfîșie această vopsea pu
blicitară. Piața comună se dove
dește un mijloc de întărire a do
minației capitalului monopolist, 
care încearcă să-și rezolve ca de 
obicei dificultățile pe pielea oa
menilor muncii, ca șt în dauna 
unor largi pături ale producăto
rilor mici și mijlocii.

Ca orice alianță imperialistă, 
Piața comună se dovedește tot
odată incapabilă să înlăture con

vulsiile și ciocnirile de interese 
dintre marile grupări monopo
liste și dintre principalele țări 

' capitaliste care au organizat-o. 
Dimpotrivă, nefiind de fapt decît 
o nouă formă de reîmpărțire a 
pieței capitaliste mondiale, Piața 
comună se transformă într-un fo
car de fricțiuni și conflicte acu
te. Anul 1961 s-a încheiat fără ca 
reprezentanții Pieței comune, re
uniți la Bruxelles, să fi izbutit să 
rezolve așa-zisul conflict agrar 
ivit îndeosebi între Franța și R.F. 
Germană, conflict care împiedi
că trecerea la cea de-a doua 
etapă a aplicării Tratatului cu 
privire la Piața comună.

Publicăm în cele ce urmează 
un articol despre Piața comună 
al economistului francez Jac
ques Kahn.

de JACQUES KAHN
economist francez

cativă de păturile muncitoare ale 
populației de pe teritoriul său.

Piața comună a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 1959. Pe atunci, în ță
rile interesate numai oamenii poli
tici, economiștii și oamenii de afa
ceri aveau o idee destul de clară 
despre ceea ce însemnau cele 
două cuvinte : Piața comună.

Astăzi, luînd în considerare chiar 
numai ceea ce se petrece în Fran
ța, constatăm că Piața comună a 
început să pună probleme grele 
unor pături populare foarte diferite.

Muncitorii care văd cum ritmul 
muncii se accelerează în asemenea 
măsură îneît un om de 40 de ani 
este adesea considerat de către pa
troni a fi „prea bătrîn" pentru a o- 
cupa un post, toii cei al căror sala
riu devine din ce în ce mai insufi
cient, dată fiind creșterea costului 
vieții, aud, atunci cînd revendică 
majorarea salariilor și cînd cer ca 
ritmul muncii să fie mai puțin inu
man, următoarea obiecție din par
tea patronilor : „Trebuie să fim 
competitivi, să facem față concu
renței germane și italiene“. Aceasta 

este într-un anu
mit sens Piața co
mună.

Industriașii fran
cezi specializați 
în construcția de 
mașini sînt neli
niștiți de concu
renta mașinilor 
din Germania oc
cidentală, produ
se de o indus
trie mai concen
trată, dispunînd 
de un potențial 
de două ori mai 
puternic decît in
dustria respectivă 
din Franța, de o 
mînă de lucru 
mai ieftină și ca
pabilă astfel să 
stabilească pre
turi de export su
ficient de scăzute 
pentru a ruina pe 

producătorii rivali. Și aici intervine 
Piața comună.

Minerii văd cum excelente mine 
de huilă sînt închise; zăcăminte încă 
bogate sînt părăsite ; utilaj minier 
costisitor este demontat și trimis 
la fier vechi. Hotărîrea minerilor din 
Aveyron, localitate situată în ba
zinul carbonifer Decazeville, de a 
ocupa mina și a rămîne în subte
ran pentru a protesta împotriva ho- 
tărîrii guvernului de a abandona 
exploatarea acestui bazin carbo
nifer ilustrează în mod grăitor situa
ția creată. Totuși, Franța consumă 
anual 70 de milioane tone cărbune, 
în timp ce în 1959 nu s-au produs 
decît 60 de milioane de tone. Dar 
guvernul francez a hotărît să re
ducă producția națională la 53 mi
lioane tone pînă în 1955, în timp 
ce țara va consuma cel puțin a- 
ceeași cantitate ca în prezent și 
poate chiar mai mult. Căci Franța 
trebuie să importe tot mai mult căr
bune german. Este consecința „Co
munității Europene a Cărbunelui și 
Oțelului“, care unește aceleași țări 
ca Piața comună și care, pusă în 
practică încă înainte de Tratatul de 
la Roma, prefigurează aplicarea și 
efectele totale ale Pieței comune.

Țăranii care cultivă legume și 
fructe, cei care cresc păsări — 
este vorba de sectoarele de care 

se ocupă cele mai' multe gospodării 
mici și mijlocii — văd cum prețurile 
produselor lor se prăbușesc, fără 
ca consumatorii să beneficieze de 
acest fapt. Și acesta este un efect 
al Pieței comune.

Fabricanții de încălțăminte diri 
Franța văd în vitrinele marilor ma
gazine un număr tot mai mare de 
articole italiene ; iabricanții de îm
brăcăminte și țesături fac aceeași 
constatare pentru mărfurile prove
nind din Olanda, Italia, Germania 
occidentală... și Statele Unite. A- 
ceasta se petrece în condiții în care 
clientela populară, care nu dispune 
de o putere de cumpărare suficien- 
tă pentru a absorbi stocurile ce se 
formează astfel, nu profită de loc 
de șitua{ia creată. Din nou — Piața 
comună.

Limitîndu-ne pentru moment la 
cazul Franței, trebuie spus că a- 
ceste fapte sînt în asemenea măsu
ră contrare interesului național, în
eît ele. pot părea de necrezut, inex
plicabile și de fapt contrare firii. 
Totuși acestea sînt faptele. De a- 
ceea este bine să vedem ce moiive 
au fost atît de puternice pentru a le 
asigura (cel puțin temporar) pre
ponderența.

In cazul Pieței comune prima în
trebare care se pune este așadar : 
de ce ?

De ce Piața comună ?
Faptul cel mai important care 

explică încheierea tratatului Pieței 
comune între cele șase state este 
că între grupurile monopoliste do
minante cu sediul în aceste țări e- 
xistă de mult timp relații strînse.

Să luăm de exemplu Germania 
occidentală și Franța, cele două 
state principale între cele șase.

De la sfîrșitul secolului al XIX-lea 
au existai întotdeauna legături în
tre marii industriași ai oțelului din 
Franța și cei din Ruhr; chiar în tim
pul celor două războaie mondiale, 
aceste legături au continuat să 
existe (în timpul războiului din 1914 
—1918, scandalul a fost demascat 
în Camera Deputaților din Franța); 
în funcție de vicisitudinile politice 
și militare, acordurile de cartel din
tre industriașii francezi și germani 
din domeniul oțelului erau mai mult 
sau mai puțin în avantajul germa
nilor; aceste acorduri au fost întot
deauna instabile, adesea revizuite... 
dar practic permanente. în prezent, 
sub acoperirea „Comunității Euro
pene a Cărbunelui și Oțelului", a

ceastă înțelegere este mai strînsă 
ca orieînd. Trusturile franceze din 
siderurgie sînt proprietare de mine 
de huilă în Ruhr; în această cali
tate, ele figurează la loc de cinste 
în rîndul grupurilor capitaliste din 
Germania occidentală. Invers, con
ducătorul concernului german 
„Flick“ este administrator de oțelă- 
rii în Franța.

în industria chimică, acorduri de 
licență (care camuflează adevărate 
clauze de cartel) și filiale comune 
uneau încă înainte de Tratatul de 
la Roma trusturile franceze cu fi
lialele concernului german nr. 1, 
„I. G. Farben“.

în celelalte ramuri industriale are 
loc același fenomen. Astfel, prin
cipalul producător francez de ca
mioane, societatea „Saviem" (filia
lă a regiei capitaliste de stat Re
nault) a semnat un contract de aso
ciere în vederea producției și îm
părțirii piețelor cu concernul ger
man „Henschel“ care dealtminteri 
reprezintă unul din grupurile intere
sate în remilitarizarea Germaniei 
occidentale și al cărui capital este 
controlat în prezent de banca ame
ricană Morgan.

în sfîrșit, pe piața financiară, 
numeroase „fonduri europene de in
vestiții", destinate achiziționării de 
acțiuni ale principalelor societăți 
din cele șase țări și înlesnirii pla
samentelor americane în Piața co
mună unesc fără excepție cele mai 
mari bănci de afaceri din Germania 
occidentală. Franța, Italia, Belgia și 
Olanda.

O analiză a rețelei intereselor mo
nopoliste de felul celei schițate pen
tru Germania occidentală și Franța 
ar putea fi făcută foarte bine pen
tru relațiile dintre celelalte state 
participante la Piața comună. Ast
fel, sînt cunoscute legăturile strîn
se dintre monopolurile capitaliste 
italiene și cele vest-germane. Pe de 
altă parte, se știe cum importante 
sectoare ale economiei belgiene 
sînt de mult controlate de grupuri 
financiare franceze (în primul rînd 
de grupul Rotschild), în timp ce cî
teva grupuri belgiene (Solvay, Em- 
pain, Lambert) posedă în Franța 
interese de loc neglijabile.

Aceste înțelegeri nu înseamnă că 
între grupurile monopoliste domi
nante din aceste țări nu ar exista 
rivalități sau divergențe. Dimpotri
vă, înțelegerile capitaliste au cu
prins întotdeauna apetituri contra-, 
re. în cazul Pieței comune, se știe 
că monopolurile britanice (împotri
va cărora a fost îndreptată inițial 

Piața comună), controlează interese 
considerabile în Belgia. în Olanda, 
monopoluri foarte mari ca (Shell, și 
Unilever), sînt legate de imperialis
mul britanic. în Germania occiden
tală, grupuri capitaliste de mare 
anvergură se interesează mai mult 
de piețele exterioare mondiale decît 
de Piața comună a celor șase, de 
pe acum prea îngustă pentru ele. în 
cea de-a doua parte a acestei ana
lize vom vedea primele efecte ale 
acestor contradicții (mai ales în 
legătură cu tariful vamal comun). 
Dar trebuie de asemenea remarcat 
că chiar atunci cînd o înțelegere 
capitalistă se sprijină pe legături 
relativ solide, cum este cazul înțe
legerii dintre trusturile franceze și 
germane din siderurgie, influențele 
respective sînt în continuă schim
bare, și în consecință înțelegerea 
sfîrșește prin a se destrăma sau își 
schimbă conținutul...

Din acest prim punct trebuie to
tuși retinut că Piața comună și-a 
găsit originea în legăturile care 
existau între monopolurile capita
liste din cele șase țări.

Un produs al crizei 
imperialismului

Legăturile dintre grupurile mono
poliste germane și italiene, germa
ne și franceze ele. existau, după 
cum s-a văzut, de mult. Cum se 
face că aceste legături au dus 
acum la o nouă creație — Piața 
comună — a cărei nevoie nu se 
făcea resimțită anterior pentru im
perialiștii acestor țări ?

Este nevoie să amintim pe scurt 
cîteva din elementele noi intervenite 
cu începere de la sfîrșitul celui 
de-al doilea -război mondial în si
tuația puterilor imperialiste, atît din 
punct de vedere economic, cît și 
din punct de vedere politic.

Primul element comun capitalului 
monopolist german și semenilor săi 
din Franța și Italia este scăderea 
considerabilă de influență suferită 
de toate trei după cel de-al doilea 
război mondial — Germania și Ita
lia în urma înfrîngerii militare, Fran
ța în urma consecințelor ocupației, 
mal întîi, și apoi în urma prăbușirii 
vechiului său domeniu colonial. Cu 
toate acesteq, potențialul tehnic, fi
nanciar și chiar industrial care mai 
exista în Germania occidentală era 
superior rolului ce ar fi trebuit să 
revină după război acestei țări în 
treburile lagărului imperialist. în 
afară de aceasta, refacerea părții 

distruse sau învechite a industriei 
sale (refacere grăbită tocmai de 
distrugeri și învechiri) a sporit ca
pacitatea sa de concurență într-un 
ritm mai rapid decît reînnoirea uti
lajului (totuși cu mult mai conside
rabil) a unor puteri cum ar fi Sta
tele Unite sau Marea Britanie. Din 
acest punct de vedere — fără a 
împinge comparația prea departe, 
date fiind schimbările survenite pe 
arena internațională există o a- 
nalogie cu situația Germaniei fas
ciste dintre cele două războaie mon
diale.

Hotărîtor pentru schimbările sur
venite și deci și pentru geneza Pie
ței comune este însă, în primul rînd, 
formarea pieței sistemului mondial 
socialist, faptul că comunitatea sta
telor socialiste a dobîndit o forță 
considerabilă, care crește în perma
nență și care lansează o insistentă 
chemare la întrecere economică (pro
paganda reacționară îi spune „o 
provocare") lumii capitaliste. In ace
lași timp, mișcarea de eliberare a 
țărilor dependente și semidepen- 
dente (din Asia, Africa și America 
Latină) scutură cu tot mai multă in
sistență legăturile înrobitoare cu 
monopolurile occidentale. Piața co
mună, inclusiv planurile de extin
dere a acestei formații, constituie 
un instrument al imperialismului, 
care încearcă și pe această cale 
să-și regrupeze forțele, să ridice 
stavile în fața proceselor înnoitoa
re ale lumii.

în această situație. Germania oc
cidentală se găsea într-o situație 
favorabilă pentru a atrage țările 
vecine în orbita sa. O putere slă
bită ca Franța s-a gîndit să găseas
că in aceasta o alianță și împo
triva Marii Britanii. Imperialiștii a- 
mericani ofereau un stimulent activ. 
Țările Pieței comune se prezentau 
într-adevăr în postura de copiii pre
ferați ai imperialismului american. 
Pe de o parte, capitalurile din Sta
tele Unite își găseau plasament fa
vorabil în aceste țări. Pe de altă 
parte, odată cu supunerea în fața 
planului Marshall, și apoi în fața 
Pactului Atlantic, guvernanții în
scăunați de oligarhia financiară in 
Germania occidentală, Franța și 
Italia au dovedit mult zel în sluji
rea planurilor reacționare ale im
perialismului american. Motive de 
clasă i-au împins pe o cale diametral 
opusă intereselor naționale. Piața 
comună coincide cu o zonă politică 
reacționară, aflată sub influența 
Vaticanului și supusă celor mai 
reacționare cercuri din S.U.A.
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ÎN REZOLVAREA PRACTICA A PROBLEMELOR DEZARMĂRII
Comunicarea prezentată de V. A. Zorin 

la Universitatea Princeton -S. U. A.

Primirea călduroasă 
făcută lui A. 1. Mikoian 

în Ghana

Pentru lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial

Nr. 54GB

NEW YORK 11 (Agerpres). — TASS. V. A. Zorin, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., a prezentat la Universitatea din Princeton o comunicare despre rezultatele primei etape a lucrărilor celei de-a XVI-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.V. A. Zorin a spus că a acceptat invitația de a vizita universitatea, care i-a fost adresată de Asociația din Princeton pentru sprijinirea O.N.U., întrucît schimbul de păreri între reprezentanții diferitelor cercuri din U.R.S.S. și S.U.A. este un mijloc important de îmbunătățire a relațiilor dintre cele două țări.Cea de-a XVI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a declarat V. A. Zorin, s-a desfășurat în atmosfera unei agravări serioase a relațiilor internaționale, în atmosfera conflictelor tot mai puternice în diferite părți ale lumii, ceea ce nu a putut să nu lase o anumită amprentă asupra discuțiilor purtate în diferite comitete și la ședințele plenare ale sesiunii.Pe de altă parte, Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., care a avut loc în acest, tiipp și care a confirmat linia consecventă a politicii sovietice de coexistență pașnică a statelor și a adoptat grandiosul program de construire a comunismului in U.R.S.S., a exercitat o puternică influență asupra caracterului și rezultatelor discuțiilor în legătură cu cele mai importante probleme internaționale care au figurat pe ordinea de zi a sesiunii Adunării Generale.

în cuvintarea sa V. A. Zorin a insistat asupra felului în care s-au desfășurat la sesiune discuțiile în problema dezarmării.O.N.U., a spus în încheiere V. A. Zorin, trebuie să aibă un rol pozitiv în rezolvarea practică a problemelor dezarmării, în înfăptuirea măsurilor de întărire a păcii generale, în stabilirea colaborării internaționale în diferite domenii. în ultimul timp guvernul sovietic a depus eforturi susținute în vederea stabilirii acestei colaborări și pentru rezolvarea prin tratative a problemelor litigioase care creează disensiuni între țările noastre. Ne exprimăm speranța că și guvernul S.U.A. va contribui la aceste eforturi pentru a lichida împreună încordarea internațională periculoasă, principalele cauze ale acestei încordări și a asigura coexistența pașnică a statelor cu sisteme sociale diferite.

ACCRA 11 (Agerpres). — TASS: Ziarele ghaneze din 11 ianuarie publică la loc de frunte relatări a- mănunțite despre primirea extrem de cordială făcută la Accra lui A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S.Ziarul „Ghana Times“ intitulează știrea respectivă : „Sîntem foarte bucuroși că vă aflați aici !". Ziarul subliniază că mii de locuitori din capitala Ghanei l-au salutat cu căldură pe A. I. Mikoian pe întregul traseu de la aeroport la reședința sa.în articolul de fond „Ghana Times“ scrie : „Vizita în țara noastră a domnului Anastas Mikoian ca invitat de onoare al președintelui adaugă o nouă pagină, glorioasă la istoria Ghanei și Africii“.
------ ---------- o* o----------  

Comunicatul cu privire 
la ședințaRABAT 11 (Agerpres). — Mohammed Yazid, ministrul Informațiilor al guvernului provizoriu al Republicii Algeria, a adus la cunoștință comunicatul cu privire la ședința G.P.R.A., care a durat patru zile, în comunicat, G.P.R.A. a relevat sprijinul permanent acordat poporului algerian de țările Africii, Asiei, Americii Latine și de țările socialiste.

Interviu acordat de W. Ulbricht reprezentantului 
societății americane de televiziune C.B.S.

I

oeo

Internaționala socialista - o anexă a N.A.I.O.
Declarata comitetuluiLONDRA 11 (Agerpres). — Comitetul organizațiilor africane de la Londra a dat publicității o declarație în care condamnă activitatea Internaționalei socialiste.„Comitetul organizațiilor africane dorește să atragă atenția guvernelor și partidelor politice din țările africane, se spune în declarație, asupra intenției Internaționalei socialiste de a-și extinde sfera de influență în Africa“.Exprimîndu-și părerea că „orice

organizaților africane
alianță între partidele politice afri
cane și această organizație euro
peană ar da o lovitură aspirațiilor 
legitime ale popoarelor africane“, Comitetul organizațiilor africane amintește că „activitatea din tre
cut a acestei organizații nu confir
mă repetatele ei declarații că ea 
este o „prietenă a Africii“. în rea
litate Internaționala socialistă este 
o anexă a N.A.T.O. 
adeseori activitatea 
europeni în Africa".

■0*0-----------

G. P. R. A.Guvernul algerian a subliniat evoluția înregistrată în ceea ce privește rezolvarea pașnică a problemei algeriene prin tratative. El și-a reafirmat hotărîrea de a apropia momentul instaurării păcii în Algeria și de a obține un acord care să permită să se traducă în viață în mod sincer și loial dreptul poporului algerian la autodeterminare și independență pe baza tuturor garanțiilor necesare poporului algerian, precum și a garanțiilor referitoare la interesele legitime ale Franței și ale populației europene din Algeria.
Scopul vizitei 

lui Stikker la Bonn

și a sprijinit 
capitaliștilor

TOKIO 11 (Agerpres). — Cea mai mare organizație sindicală a Japoniei, Consiliul general al sindicatelor, va lupta și pe viitor pentru o politică de neutralitate activă, împotriva participării Japoniei la orice blocuri militare și de aceea Consiliul general cere în mod hotărît lichidarea alianței militare japono- americane, se spune în scrisoarea de răspuns a Consiliului general al sindicatelor din Japonia adresată „Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere" (C.I.S.L.). Scrisoarea a fost trimisă în legătură cu faptul că C.I.S.L. își exprimă în mod deschis nemulțumirea în legătură cu lupta Consiliului general al sindicatelor din Japonia pentru pace, independență națională și dezarmare to-

tală, împotriva alianței militare ja- pono-americane.Noi, se spune în scrisoare, vom sprijini orice inițiativă care va sluji cauza păcii și democrației, vom lupta împotriva acelora care se o- pun acestor cerințe.

BONN 11 (Agerpres). — La 11 ianuarie, cancelarul vest-german Adenauer l-a primit la Bonn pe secretarul general al N.A.T.O., Stikker. Oficial, despre tema convorbirii dintre ei nu s-a anunțat nimic. în ajunul sosirii lui Stikker la Bonn însă, unele ziare vest-germane au anunțat că Adenauer intenționează să discute cu ei planurile transformării N.A.T.O. în „a patra putere atomică“. La sesiunea Consiliului N.A.T.O. de la Paris, reprezentanții vest-germani au cerut transformarea cît mai grabnică a N.A.T.O. într-o „putere atomică“. Acum Bonn-ul încearcă să obțină înfăptuirea practică cît mai rapidă a acestor cereri. Presa subliniază că Stikker sprijină aceste planuri periculoase pentru cauza păcii Europa.

Apelul pairioților greci 
deținuți pe insula 
Hagios-Evstratios

COPENHAGA 11 (Agerpres). 
în ziarul „LAND OG FOLK“ au fost 
publicate scrisorile sosite recent la 
redacție din partea a doi deținuți 
politici greci, aflați în închisoarea 
de pe insula Hagios — Evstratios 
din Marea Egee.

„Din această insulă a deznădej
dii încătușată, scriu patrioții greci, 
ne ridicăm glasul de protest îm
potriva faptului că, încălcîndu-se 
constituția, sîntem ținuți în închisoa
re fără a fi judecați de 17 ani. Pe 
timp de iarnă ne ducem existența 
cu rații infime de hrană și nu pri
mim nici un fel de asistență medi
cală. Paznicii închisorii aplică tot 
felul de metode barbare, interzic fa
miliilor noastre să ne viziteze. In a- 
celași timp guvernul nostru intensi
fică teroarea împotriva poporului 
grec, împotriva tuturor partidelor de 
opoziție.

Prieteni din întreaga lume 1 Prie
teni de toate rasele și națiunile, 
albi, negri, galbeni 1 Sînlem profund 
mișcați de căldura și sprijinul ma
nifestat față de noi din toate ' col
țurile pămîntului. Acordați-ne aju
torul vostru încă odată pentru a 
distruge sîrma ghimpată care ne 
înconjoară, pentru a deschide por
țile închisorii și pentru a elibera pe 
gloriosul nostru luptător pentru li
bertate, eroul național al Greciei, 
Manolis Glezos, pentru a 
triumful democrației, pentru 
da primejdia unui război 
care amenință minunata 
patrie".

BERLIN 11 (Agerpres). — W. Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a răspuns la întrebările reprezentantului Societății americane de televiziune „Columbia Broadcasting System".Dacă rămășițele celui de-al doilea război mondial vor fi lichidate în curînd, dacă se va încheia Tratatul de pace, iar Berlinul occidental va deveni un oraș demilitarizat, nu va fi nevoie de nici un fel de noi măsuri de apărare, a declarat W. Ulbricht în legătură cu una din întrebări. Dacă însă continuarea politicii „războiului rece“, a instigărilor și a activității dușmănoase din partea S.U.A. și a R.F. Germane împotriva Republicii Democrate Germane va face necesară aplicarea unor noi măsuri, guvernul R.D. Germane, de comun acord cu statele participante la Tratatul de la Varșovia, nu va întîrzia să întreprindă măsurile necesare. Principalul nu-1 constituie însă problema frontierei, ci problema respectării normelor dreptului internațional față de Republica Democrată Germană.în privința posibilităților de reu- nificare a Germaniei, președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane a spus printre altele :Din păcate, guvernele S.U.A., An-

gliei, Franței, precum și guvernul de la Bonn se opun. Guvernul S.U.A. își dă seama foarte bine că tratatul său care prevede staționarea trupelor americane de ocupație în Germania occidentală pînă în anul 2.005 și includerea Germaniei occidentale în N.A.T.O. a dus la scindarea Germaniei.Calea spre reunificarea Germaniei poate fi liberă numai
dus la

niei poate fi liberă numai atunci cînd trupele americane vor părăsi teritoriul Germaniei occidentale, cînd aceasta va ieși din N.A.T.O. și cînd poporul însuși va înlătura dominația militariștilor. Atunci poporul german va găsi căile și mijloacele pentru o procă între cele mane.Guvernul S.U.A., nuare W. Ulbricht, invocă acordul de la Potsdam. Ideea de bază a a- cestui acord este însă lichidarea totală a influenței militariștilor și fasciștilor germani. S.U.A. însele au violat acest acord și aceasta a făcut ca el să-și piardă valabilitatea. Fiecare trebuie să-și dea seama că pentru noi poate fi vorba de reuni- ficare numai dacă va fi exclusă în întregime eventualitatea ca o Germanie reunificată să dezlănțuie iarăși un război agresiv împotriva vreunui stat din lume.

înțelegere reci- două state ger-a spus în conti-

ÎN SPRIJINUL CUBEI REVOLUJIONAREHAVANA 11 (Agerpres). — Cu cît se apropie data deschiderii conferinței de la Punta del Este a miniștrilor Afacerilor Externe ai țărilor membre ale O.S.A. — 22 ianuarie — cu atît devin mai categorice protestele împotriva încercărilor S.U.A. de a izola Cuba.Numeroși reprezentanți latino- americani reafirmă hotărîrea țărilor lor de a sprijini la Punta del Este principiul neintervenției și al suveranității. întrebat de reprezentanții presei care va fi atitudinea țării sale la conferința de la Punta del Este, ambasadorul Braziliei în Venezuela, Antonio Coreea do Lago, a afirmat că țara sa va apăra principiul neintervenției. Un răspuns similar a dat reprezentanților presei și Luis Rodriguez, ambasadorul Mexicului în Venezuela.Araujo Hidalgo, fost ministru al Afacerilor Interne al Ecuadorului, aflat într-o vizită în Cuba, a declarat că conferința de la Punta del Este, pusă la cale de S.U.A. este o încercare a clasei conducătoare din Statele Unite de a subjuga prin foc și sabie popoarele din America Latină. „Poporul ecuadorian, a declarat Hidalgo, acordă și va acorda întregul sprijin Cubei“.Cu prilejul unui miting care a avut loc la Montevideo în semn de protest împotriva apropiatei conferințe de la Punta del Este, au luat cuvîntul numeroși reprezentanți ai opiniei publice din Uruguay. Ei și-au exprimat ura împotriva imperialismului S.U.A. și sentimentele de simpatie față de poporul cuban. „Sprijinul pe care îl acordăm revoluției cubane este necondiționat deoarece revoluția cubană a eliberat teritoriul și poporul Cubei de sub imperialismul S.U.A.“, a decla-

rat arhitectul Ricardo Saxlund la miting.Comitetul argentinian de solidaritate cu revoluția cubană a anunțat că în Argentina se desfășoară o largă campanie de protest împotriva conferinței de la Punta del Este.„Majoritatea celor care se vor întruni ia Punta del Este nu reprezintă popoarele lor, a declarat Manuel Galich, fostul ambasador al Guatemalei în Argentina. Popoarele sprijină revoluția cubană, care a reușit să dovedească că se poate scăpa din tentaculele caracatiței imperialiste".Prin numeroase declarații ale unor organizații sau grupuri repre- zentînd mase largi populare, popoarele din țările Americii Latine își exprimă sprijinul față de revoluția cubană și protestul împotriva uneltirilor imperialismului S.U.A. Astfel de declarații au dat publicității congresul țăranilor din provincia Cautin, Chile, diferite delegații care au vizitat Cuba, printre care și o delegație din Paraguay și multe, altele.
★

QUITO 11 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută ziarului ecuadorian 
„El Telegrafe", dr. Antonio Parra 
Velasco, președintele Universității 
din Guayaquil, a arătat că popoa
rele latino-americane trebuie să a- 
pere cu orice preț principiile nein
tervenției și autodeterminării 
poarelor.

Problema principală pentru 
poarele latino-americane, a 
Velasco, este de a salvgarda suve
ranitatea lor pentru a putea desfă
șura nestingherite politica internă 
și externă pe care o consideră con
formă intereselor lor.

po-

po- 
spus

0*0>—

Alte amănunte despre puciul din LibanBEIRUT 11 (Agerpres). — Autoritățile libaneze continuă acțiunea de detectare a tuturor elementelor participante la tentativa de lovitură de stat din 31 decembrie 1961.Ministrul Informațiilor al Libanului a declarat că au fost descoperite alte organizații care au ac- ionat în complicitate cu Partidul ascist „popular social“. în ședin- a din 10 ianuarie a Consiliului de Miniștri al Libanului — anunță ziarul „L’Orient“ — s-a adoptat hotă- rîrea de a se duce pînă la capăt acțiunea de pedepsire a tuturor politicienilor împotriva cărora se vor descoperi dovezi privind participarea la complot.Autoritățile libaneze au descoperit importante documente ale complotiștilor în localitatea Kafr Sho- ma. Printre ele se află și o listă cu numele participanților Ia conspirație.în numeroase localități unde s-au refugiat rămășițele complotiștilor, au avut loc în ultimele zile ciocniri armate. De exemplu, în localitățile Kabiat și Adialy din regiunea Akkar, în urma unei ciocniri între armată și membrii Partidului popular social au fost omorîți mai mulți complotiști, iar aproximativ 300 au fost arestați. Autoritățile au capturat numeroase arme.

în localitatea Baabdat o ciocnire armată — care a durat patru ore — s-a soldat cu arestarea a 150 de complotiști și capturarea unei mari cantități de arme.După cum anunță presa libaneză, numai în ultimele 24 de ore au fost arestați 115 complotiști.Ziarul „An Nida“ anunță că printre cei arestați se află și un grup de 15 agenți ai spionajului izraelian care au fost trimiși în Liban prin Turcia în scopuri diversioniste.
-----  ----- o-« o-----

Trupe sud-vietnameze au atacat 
o patrulă cambodgiana

------------O» O-----------

Aspect de la puternica demonstrație a cetățenilor din capitala Fran
ței desfășurată zilele trecute, ca răspuns Ia provocările la care se 
dedau teroriștii fasciști din O.A.S.PNOM PENH 11 (Agerpres). — La 8 ianuarie, se subliniază într-un comunicat al guvernului regal al Cambodgiei dat publicității la 10 ianuarie, un detașament al trupelor sud-vietnameze a pătruns pe teritoriul Cambodgiei, în provincia Kom- pong-Cinang, atacînd o patrulă de grăniceri cambodgieni.

-----o»-o-----

Desene de HERLUF BIDSTRUP(Danemarca)
Aventurile noului an

„Ajutor“ american...NEW YORK 11 (Agerpres). — TASS. După cum anunță corespondentul din Washington al ziarului „New York Herald Tribune“, Rodgers, Statele Unite au acceptat să plătească întreținerea a încă 30.000 de militari ai armatei Vietnamului de süd, al cărei efectiv va crește acum pînă la 270.000 de oameni. De cînd a venit la putere guvernul Kennedy, se spune în informație, efectivul armatei Vietnamului de sud crește pentru a doua oară.După cum se știe, subliniază Rodgers, Statele Unite au anunțat săptămîna trecută noul lor program „de ajutorare“ a Vietnamului de sud, al cărui scop este de a men-, ține la putere regimul fascist al lui Ngo Dinh Diem.

Mesajul președintelui 
la „stareaWASHINGTON 11 (Agerpres). - La 11 ianuarie la ședința mixtă a celor două Camere ale Congresului, John Kennedy, președintele Statelor Unite, a citit mesajul sau cu privire la „starea Uniunii". Este semnificativ că capitolele din mesaj consacrate actualei situații a e- conomiei americane sînt de două ori mai scurte decît în mesajul „ rostit anul trecut imediat după a- legerea sa ca președinte și care era alcătuit aproape în întregime pe un ton critic. Amintind că primul an al președinției sale a început „în timpul declinului economic“, Kennedy afirmă în mesajul său că, în urma „măsurilor stimulative" propuse de guvern și aprobate de Congres (după cum rezultă din mesaj, este vorba de noi miliarde de dolari a- locate de Statele Unite anul trecut pentru diferite tipuri de arme modeme — N.R.), numărul șomerilor s-a redus în S.U.A.

Kennedy cu privire
Uniunii

---------- o* o---------- ——

La New York, un adevărat
99 lobby-i katanghez

pregăti 
a lichi- 
nuclear 
noastră

★ATENA 11 (Agerpres). — Ziarul „Avghi" anunță că internații politici din lagărul de concentrare de pe insula Hagios-Evstratios au declarat greva foamei pe timp de 24 de ore în semn de protest împotriva hotărîrii autorităților de a sista cumpărarea de alimente pe luna ianuarie pentru internații politici din acest lagăr de concentrare. hiul
ga.i

MOSCOVA. Regele Marocului, Has
san al II-lea, a invitat pe A. 
koian, prim-vicepreședinte al 
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
vizită oficială în Regatul

I. Mi- 
Consi- 
într-o 

Maroc. 
A. I. Mikoian a primit cu satisfacție 
invitația și și-a exprimat intenția de 
a vizita Marocul în ianuarie, după vi
zita sa în Republica Mali.

WASHINGTON. După cum 
ță agenția Reuter, la 15 
rie va începe în S. U. A.

anun- 
ianua- 

o pu
ternică campanie a Asociației femei
lor pentru pace, înființată în toamna 
anului trecut. Agenția menționează 
că se prevede ca femeile americane 
să pornească din diferite state ale 
țării — New York, Connecticut, New 
Jersey, Pennsylvania și Maryland 
pentru a se întîlni la Washington, in 
fața Casei Albe. Aici vor prezenta 
scrisori, cerînd dezarmarea.

ISTANBUL. Ministrul de stat al 
Turciei, Fcyzioglu, referindu-se la si
tuația extrem de grea în ce privește

aprovizionarea cu alimente a regiuni
lor răsăritene ale țării, a declarat că 
dacă nu vor fi adoptate măsuri efi
ciente, în curînd întreaga Turcie va 
avea de făcut față unei crize alimen
tare.

LONDRA. La Londra s-a anunțat 
în mod oficial că la 17 ianuarie, pri
mul ministru al Italiei, Amintore Fan- 
fani, va face o vizită în Anglia la in
vitația premierului Macmillan. Potri
vit agenției France Presse, „în cadrul 
întrevederilor anglo-italiene vor fi a- 
bordate problema Berlinului occiden
tal, jrobleme legate de intrarea An
gliei în Piața comună, precum și ches
tiunea construirii în comun a unor in
stalații pentru lansarea de sateliți".

CARACAS. La 9 ianuarie a reapă
rut ziarul „Tribuna Popular", orga
nul Partidului Comunist din Vene
zuela, ziar interzis acum 14 luni. în 
articolul său de fond, ziarul cere re-

stabilirea tuturor garanțiilor consti
tuționale.

BANGKOK. Primele zile ale Anu
lui nou au adus poporului muncitor al 

la măr
ia cele

Tailandei creșterea prețurilor 
furlle de consum, în special 
alimentare.

DELHI. La 11 ianuarie a 
Delhi într-o vizită oficială de șase zile 
U Nu, primul ministru al Birmaniei.

TEL-AVIV. La 11 ianuarie în Izrael 
a început greva generală a ingineri
lor din toate ramurile industriei la 
care participă 6.000 de oameni. Sindi
catele medicilor și învățătorilor și-au 
exprimat solidaritatea cu inginerii 
greviști.

LIMA. în Peru s-a produs o catas
trofă în urma unei uriașe avalanșe de 
gheață care a făcut să fie distruse 
șase sate de munte situate în regiu
nea Ancash, la nord de Lima.

sosit Ia

Zilele trecute, în coloanele 
publicației franceze „La TRI
BUNE DES NATIONS" a apărut 
un articol 
vedea încă 
occidentale poartă principala 
răspundere 
tuație din Congo. După ce se 
referă la faptul că Chombe, 
făcînd jocul stăpînilor săi, și-a 
retractat angajamentele asu
mate la Kitona și uneltește mai 
departe împotriva unității Con- 
goului, publicația scrie :

„Marele joc se desfășoară 
însă astăzi în alara Congouluî 
și a Africii — la Washington, 
la New York, la Bruxelles, la 
Londra — și de această dată, 
există impresia că partida se 
joacă în mod cert cu cărțile pe 
masă“.

„într-un discurs rostit la Phi
ladelphia, Carl Rowan, adjunct 
al secretarului de stat al S.U.A., 
însărcinat cu afacerile publice, 
a explicat auditorilor săi că 
campania pentru Chombe și 
împotriva O.N.U., dusă în anu
mite cercuri americane, este 
opera societății „Union Minière 
du Haut-Katanga“, a firmei „So
ciété Générale de Belgique", 
cu alte cuvinte este inspirată 
de anumite grupuri capitaliste 
avînd, toate, ramificațiile în 
S.U.A. și care se străduiesc să 
obțină ca America să adopte 
interesele lor. Această campa
nie se face „cu mulți dolari“, 
a declarat Rowan, care a dez
văluit exisfența la New York a

din care se poate 
odată că puterile

pentru actuala si-

unui adevărat „lobby“ katan
ghez, sub masca unui „servi
ciu de informații al Katangăi", 
condus de un anume Michel 
Struelens, fost funcționar bel
gian, instalat luxos pe Madison 
Avenue, birou care ar fi chel
tuit 114.000 dolari pentru acti
vitățile lui".

★
Cît despre ocupajiile lui Michel 

Struelens, de care vorbește „La Tri
bune 
avut 
zilele trecute.
în cedrul unei conferințe de presă 
Jinută la 3 ianuarie, însuși purfăto- 
rùl de cuvînt al Departamentului de 
stat, Lincoln White, a declarat că 
reprezentantul lui Chombe în S.U.A., 
belgianul Alichel Struelens, este im
plicat într-o afacere de corupfie. 
Este vorba, după cum relatează 
comentatorul Drew Pearson, de în
cercarea de a „cumpăra" recunoaș
terea Katangăi de către diferite țări 
latino-americane ca stat „indepen
dent". In acest scop Struelens a o- 
ferit guvernului Republicii Costa 
Rica, din America Centrală, suma 
de 1 milion dolari, dar „oferta" a 
fost respinsă.

Toate acestea demonstrează încă 
odată că pe teritoriul S.U.A. agenfii 
lui Chombe nu numai că sînt 13- 
safi să-și desfășoare în voie activi
tatea, dar au la dispoziție tot felul 
de „subvenții" în dolari cu ajuto
rul cărora manevrează pentru rupe
rea Katangăi de Congo,

des Nations“, am mai 
ocazia să aflăm cite ceva 

Ne reamintim că

Totodată, în mesaj se recunoaște că „prea mulți șomeri mai așteaptă încă binefacerile prosperității“.Caracterizînd situația agriculturii țării, Kennedy a spus, între altele, că „legile de reglementare", care sînt în vigoare în țară, nu pot pune capăt mizeriei din regiunile agricole și nu pot spori veniturile fermierilor.Vorbind despre situația învăță- mîntului din S.U.A., președintele a citat, după cum s-a exprimat el, cifra „alarmantă" de 8 milioane de americani adulți care sînt practic analfabeți. Aproape jumătate din absolvenții școlilor medii fie că nu au mijloace, fie că nu au posibilitatea să-și continue studiile — se spune în mesaj. Taxele universitare anuale pentru fiecare student ating cifre astronomice cu iuțeala unei rachete.Amenințînd cu spectrul inflației, Kennedy lasă să se înțeleagă că oamenii muncii care cer mărirea salariilor în raport cu costul vieții, ar trebui să suporte fără să cric- nească dificultățile pe care le în- tîmpină economia americană.în capitolul de politică externă al mesajului prezidențial, Kennedy promite din nou, ca și acum un an, că va depune eforturi pentru a se ieși din impasul în care se află tratativele cu privire la dezarmare și la interzicerea experiențelor cu arma nucleară.Cu toate acestea, în continuarea mesajului, președintele arată printre altele că în actualul buget al S.U.A. cheltuielile în scopuri militare au fost sporite pînă acum cu 15 la sută în comparație cu cifra prevăzută.Referindu-se pe scurt la problema Berlinului occidental, Kennedy a repetat vechea teză a politicii a- mericane că S.U.A. intenționează să facă tot ce depinde de ele pentru a-și menține „drepturile“ în Berlinul occidental.Kennedy și-a exprimat totuși părerea că rezolvarea problemei Berlinului occidental „poate fi găsită, și odată cu aceasta va începe îmbunătățirea relațiilor noastre cu Uniunea Sovietică".
•jc f

Greva muncitorilor 
electricieni din New Yoik

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
muncitori electricieni care 
la diferite construcții noi 
York, au declarat la 11 ia-

9.000 de 
lucrează 
din New 
nuarie o grevă în legătură cu în
cheierea contractelor colective. Ne
gocierile dintre patroni și sindicatul 
electricienilor, cu participarea pri
marului orașului New York, Robert 
Wagner, au eșuat. Dacă greva con
tinuă, ea va duce la sistarea lucră
rilor de construcție pe numeroase 
șantiere din New York.
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