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Î8 flECARt ÎNTREPRINDERE— MĂS»R! I!IM CHIBZUITE
Urii Îndeplinirea sarcenïlür be pim

Pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe anul 1962, în întreprinderi au fost întoc
mite planuri de măsuri tehnico-organizatorice. 
Completate, în urma dezbaterii cifrelor de plan 
pe 1962, cu propunerile valoroase, făcute de mun
citori și tehnicieni, aceste planuri prevăd măsuri 
concrete pentru mai buna organizare a produc
ției, extinderea tehnologiei înaintate, moderniza
rea unor mașini etc. în vederea punerii în valoare 
a noi rezerve de creștere a productivității muncii, 
de reducere a prețului de cost și de îmbunătățire 
a calității produselor.

Aplicarea riguroasă, la termenele prevăzute, a

acestor măsuri constituie o condiție de bază pen
tru îndeplinirea sarcinilor sporite de plan pe anul 
1962. Experiența primei decade din acest an este 
concludentă în această privință. în multe între
prinderi, unde s-a manifestat grija cuvenită ca, 
pe baza planului, să se ia măsuri de perfecționare 
a procesului de producție, de asigurare a unei 
bune aprovizionări etc. s-au obținut, chiar din pri
mele zile, succese în realizarea sarcinilor de pro
ducție. ■

Publicăm mai jos relatări în legătură cu efica
citatea măsurilor luate în întreprinderi în primele 
săptămîni ale noului an.

’«IIV* Ai

Pregătiri pentru campania 
agricolă de primăvară

TG. MUREȘ (coiesp. „Scînteii“).—'» 
La stațiunea de mașini și tractoare 
din Tg. Mureș se apropie de sfîrșit 
repararea mașinilor și utilajelor ne
cesare în campania agricolă de 
primăvară. Pînă acum s-a executat 
repararea a 94 tractoare U.T.O.S., 
K.D. și M.T.Z., a 125 pluguri de trac
toare, a 50 semănători de cereale șl 
a 13 semănători de porumb. Peste 
cîteva zile se va trece la repararea 
combinelor și batozelor.

★

Mecanizatorii de la S.M.T. Ha-i 
gieni, raionul Fetești, sînt în între-< 
cere pentru terminarea la timp a 
reparațiilor. Munca fiind bine or
ganizată, au și fost reparate 145 
tractoare, pluguri și semănători din 
190 prevăzute. Prin recondiționarea 
unui număr însemnat de piese de 
schimb s-au realizat pînă acum e- 
conomii în valoare de peste 60.000 
lei.

Sint fruntași mecanizatorii Dumi
tru Cojanu, Ilie Chiru, Ion Lupu și . 
alții. (De la Ion Danclu, instructor 
de partid).

f La gospodăria colectivă din i 
I Comloșu Mare, regiunea Banat, j 

cunoștințele primite la cercul j 
de învățămint sînt urmate do Iu- j 
crări practice în casa laborator, j 
In fotografie : Tov. Ion Corciu, J 
inginerul agronom al gospodă- j 

( riei, ține o lecție practică des- ) 
f pre selecționarea semințelor. j

“ (coresp. „Scîn
teii"). — La uzi-

J nele metalurgice 
„Unirea“ din Cluj realizarea ritmi
că a planului pe anul 1962 este pre
ocuparea întregului colectiv. Sec
toarele de turnătorie și prelucrare 
mecanică au îndeplinit și depășit 
planul pe primele 12 zile ale lunii 
ianuarie. S-a turnat o mare parte 
din piesele planificate pe întreaga 
lună ianuarie. La montaj se fac 
pregătiri pentru începerea montării 
primelor mașini textile prevăzute 
în planul anului acesta.

în întreprindere au fost luate 
măsuri care înlesnesc realizarea 
ritmică a planului. La turnătorie, 

. de pildă, s-a trecut la reamplasarea 
mașinilor de format pentru a crea 
condiții mai bune formării manua
le. în același timp, un număr mare 
de piese au fost trecute la turnare 
mecanică pentru a se asigura astfel 
o productivitate sporită. Tot aici a 
fost reîmprospătat parcul de cutii 
de formare etc. La atelierul de pre
lucrare mecanică mașinile au fost 
regrupate pe genuri de piese. în 
atelier s-a alcătuit--un grup de lă
cătuși pentru întreținerea S.D.V.- 
urilor. S-au creat condițiile pentru 
realizarea ritmică a planului încă 
din primele săptămîni ale anului.

*

(coresp. „Scîn
teii“). — în ca
drul adunărilor

care au avut loc pe marginea 
dezbaterii cifrelor de plan pe 
anul 1962, muncitorii și tehnicienii 
fabricii de hîrtie și celuloză 
„Steaua Roșie“ din Bacău au fă
cut peste 450 de propuneri. Ma
joritatea privesc îmbunătățirea pro
ceselor de producție, realizarea de 
economii și reducerea prețului de 
cost. O parte din propuneri au și 
început să prindă viață. Printre 
cele realizate pînă în prezent se nu
mără și propunerile privind mon
tarea unui aparat de reglare auto
mată a aburului la mașina nr. 7 
în vederea îmbunătățirii calității 
hîrtiei de ziar, aplicarea unor mă
suri privind îmbunătățirea sortării 
pastelor fibroase folosite la fabri
carea hîrtiei și altele. Aplicarea în 
producție a acestor măsuri a dat 
posibilitate colectivului de aici să 
obțină succese în noul an.

★
(coresp. „Scîn
teii“). — La a- 
proape toate locu

rile de muncă din uzina „Electro-' 
putere“-Craiova s-a lucrat ritmic

BACĂU

CRAIOVA

din primele zile 
graficele și panourile întrecerii s-au 
înscris rezultatele primei decade. 
La fabrica mașini rotative, planul 
producției marfă a fost depășit pe 
această perioadă cu 29 la sută. Co
lectivul fabricii de aparataje și-a 
depășit în aceeași perioadă sarci
nile de plan cu 60 bucăți transfor
matori 
comutatori și alte aparataje 
înaltă și joasă tensiune.

Care este însă situația la fabrica 
de transformatoare ? Planul lunar 
al producției-marfă a fost îndepli
nit în primele 10 zile într-o măsură 
necorespunzătoare. După cum ne 
informează conducerea fabricii, și 
aici au fost luate măsurile tehnico- 
organizatorice hecesare desfășură
rii ritmice a producției încă din 
primele zile ale noului an. Dar ser
viciul de aprovizionare al uzinei nu 
s-a străduit să aducă la timp 
unele materiale necesare procesu
lui de producție. Această stare 
de lucruri a fost cunoscută de con
ducerea administrativă a fabricii și 
de comitetul de partid ; totuși, nu 
s-au luat măsurile care se impun. 
Pe bună dreptate se întreabă mun
citorii fabricii de transformatoare : 
oare din lipsurile anului trecut, 
cînd s-a lucrat de multe ori în asalt, 
nu s-a tras nici o concluzie ?

★
I în întreprinderile 

SUCEAVA industriale din 
--------------------- 1 regiunea Suceava 

au fost aplicate de la începutul a- 
nului și pînă acum multe din cele 
2000 de propuneri făcute de mun
citori și tehnicieni cu prilejul dis
cutării cifrelor de plan pe anul 
1962. Aplicarea propunerilor făcute 
de muncitoarele textiliste de la 
uzinele din Botoșani a dus la rea
lizarea peste plan, în prima de
cadă al lunii ianuarie, a 1.500 
kg. fire de bumbac. Una din
tre propuneri constă în montarea 
de inele la mai multe mașini, ceea 
ce a făcut să crească randamentul 
acestora. La unele utilaje textile au 
fost atașate dispozitive de absorb
ție a impurităților, dispozitive care 
contribuie la îmbunătățirea calită
ții produselor.

Aplicarea propunerilor făcute de 
muncitori dă rezultate bune și Ia 
Fabrica de încălțăminte „Strădu
ința". La secția de croit s-au eco
nomisit peste 1000 decimetri pă- 
trați de piele, iar la sectorul tăbă- 
cărie randamentul folosirii tălpii a 
crescut cu 3 la sută. (Agerpres)

(coresp. „Soîn- 
teii"). — în pri- 

-----------,----- mele zile alenou- 
an, halele mari ale uzine

lor constructoare de utilaj pe
trolier „1 Mai“-Ploiești au cu
noscut obișnuitul freamăt al mun
cii. La uzină și la cazangerie s-au 
obținut depășiri însemnate ale sar
cinilor de plan. Nu la fel stau lu
crurile la forjă. Această secție — 
aflată anul trecut printre secțiile 
fruntașe — a fost neglijată în ulti
mul timp de conducerea tehnico- 
administrativă. Deși în acest an 
urmează să crească simțitor pro
ducția de piese forjate, nu s-au 
luat din timp măsurile necesare 
pentru realizarea acestei sarcini. 
Bunăoară, s-au introdus în fabri
cație noi tipuri de sape cu role, 
așa-numitele sape cu bosaj, care 
sînt de o calitate superioară celor 
obișnuite. Fapt este însă că matri
țele necesare forjării fălcilor și' co
nurilor pentru aceste sape nu au 
fost confecționate din vreme. în 
zilele care au trecut de la începutul 
anului n-au fost executate decît 
puține piese pentru noile sape cu 
role. Totodată, un utilaj de bază, 
ciocanul matrițor, a fost oprit 
mai multe zile pentru revizie — 
operație care se desfășoară destul 
de încet. Ritmul reparării acestui 
utilaj se cuvine grăbit, deoarece în 
zilele următoare secția forjă .va 
trebui să livreze secțiilor prelucră
toare cantități sporite de piese for
jate. Este de asemenea necesar să 
fie revizuită tehnologia de forjare 
la numeroase repere, care se mai 
toarnă încă cu adausuri mari de 
prelucrare.

local în discuția 
deputaților

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — Ieri a avut loc se
siunea ordinară a Sfatului popular regional Crișana 
care a dezbătut execuția bugetului local pe anul 
1961 și proiectul de buget al anului în curs.

întreprinderile de industrie locală din regiune au 
produs peste planul anului trecut bunuri în valoare 
de 37.270.000 lei. La Oradea și în alte centre din re
giune au fost înălțate 425 apartamente, au luat ființă 
5 noi școli medii, două case raionale de cultură, 21 
biblioteci și altele. Au fost înființate 14 noi circum
scripții sanitare, au fost electrificate alte 30 sate.

Bugetul local 
crește anul a- 
cesta cu peste 
65.000.000 lei. 
Vor continua 
lucrările de ali
mentare cu apă 
a orașului Ora
dea, vor ii con
struite sute de 
noi apartamen
te

încep examenele 
studențești

CLUJ (coresp. „Scînteii“), — La 
15 ianuarie începe sesiunea de exa
mene a studenților. In facultățile uni- 
vefsitâțîr „Babeș-Eotyat'’’ au avut loc 
consfătuiri ale grupelor de studenți, 
în care s-a analizat felul cum se pre
gătește fiecare pentru colocvii și exa
mene. In universitate s-au amenajat 
săli speciale pentru meditații și 
consultații, a fost prelungit orarul 
unor biblioteci și laboratoare.

și altele.

DE

Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine a ministrului Argentinei la București

Sîmbătă 13 ianuarie 1962, pre- diență de prezentare pe trimisul 
ședințele Consiliului de Miniștri al extraordinar și ministru plenipoten- 
Republicii Populare Romîne, Ion țiar al Argentinei la București, Fe- 
Gheorghe Maurer, a primit în au- derico del Solar Dorrego.Gheorghe Maurer, a primit în au-

IARNA

SIBIU (trimisul 
„Scînteii“). — La 
fabrica „Republi
ca“ din Sibiu vor 
intra în curînd în 
producția de serie 
la mobilierul de 
bucătărie tip „Re
nata“ — plăcile fi- 
bro-lemnoase livra
te de combinatul 
de industrializare 
a lemnului din Blaj. 
Placa de fibră în
locuiește placajul 
și este în același 
timp mai rezisten
tă. în viitor aceste 
plăci vor căpăta 
un finisaj . superior 
prin emailare sau 
melaminare -, (aco
perirea cu un strat 
de rășină sintetică, 
care asigură o peli
culă lucioasă și 
foarte, rezistentă la 
solicitări 
mecanice).

Expoziție de
SUCEAVA (coresp. „Scîn- 

feii"). — Casa raională de 
cultură din Fălticeni adă
postește zilele acestea noi 
picturi, sculpturi, lucrări de 
grafică. Sînt 43 de ‘ lucrări 
cuprinse de expoziția re
gională de artă plastică 
deschisă mai întîi la Su
ceava. Tematica este inspi-

rată din realizările obți
nute de oamenii muncii 
din regiunea Suceava pe 
drumul construirii socialis
mului, din momente mai 
importante ale istoriei pa
triei etc. Lucrările vor fi 
apoi expuse și în alte cen
tre de raion.

Școală nouă
PLOIEȘTI (coresp. 

„Scînteii"). — De 
curînd, elevii ce lo
cuiesc în blocurile 
noi de pe strada 
Dobrogeanu Gherea 
din orașul Buzău au 
căpătat o școală nou 
construită, care le 
oferă condiții op
time de învățătură.-

fizico-

IN UNIUNEA SOVIETICĂ s-a săr
bătorit la 12 ianuarie cea de-a 40-a 
aniversare a constituirii Regiunii 
Autonome Karaceaevo-Cerkesă, si
tuată la poalele munților Caucazul 
de nord și făcînd parte din Ținutul 
Stavropol. Regiunea, care fusese 
un ținut periferic înapoiat al Rusiei 
țariste, în anii puterii sovietice s-a 
transformat intr-un ținut cu zeci de 
mari întreprinderi industriale și cu 
o agricultură dezvoltată.

Se extinde rețeaua comercială
Odată cu noul an s-au făcut pre- servire din blocul situat în Piața de 

gătiri pentru deschiderea de —•* r”—s ' . ... .
unități comerciale. Astfel, 
din blocurile de pe Aleia 
s-a deschis de 2 zile un 
cultural-sportiv al O.C.L. Tehnome- 
tal, uimind ca în cîteva zile să se 
mai deschidă aici un magazin 
cu articole textile, galanterie, trico
taje, mercerie. De asemenea, se fac 
ultimele pregătiri în vederea deschi
derii magazinului alimentar cu auto-

noi 
într-unul 
Circului 
magazin

i IHII
:

È ; ' ■. fi

fes

în urmă cu ani, odată cu gerul 
iernii șantierele de construcții luau 
vacanță forțată. Timp de trei luni 
oameni, mașini, materiale așteptau 
primăvara. Acum însă, pe cele mai 
multe șantiere, și iarna se muncește 
intens. Zidurile urcă spre ultimele 
etaje, mașinile aduc materiale, be
tonierele sînt în plină activitate. 
Iarna încetează să mai constituie 
pentru constructori un „sezon 
mort". A început să fie învinsă de 
tehnică.

Giulești. Unul după altul se ridi
că șirul de blocuri care transfor
mă șoseaua într-o mare magistrală. 
De-a lungul ei se construiesc 
blocuri cu peste 1.800 apartamente, 
în unele părți constructorii au a- 
juns la etajele 3 și 4. în cofraje se 
toarnă de zor betonul. Nu înghea
ță ? Nu, pentru că betonul se toar
nă cald. Pentru iarnă au fost ame
najate stații de betonare specia
le, care trimit șantierului betonul 
încălzit la temperatura de 20 grade.

în secția confecții a fabricii de tricotaje „Moldova" din Iași, bri
gada condusă de Mariana Mihălceanu își depășește cu regularitate 
sarcinile de plan. Șefa de brigadă se ocupă cu perseverență de ridi
carea calificării muncitoarelor tinere. în timpul liber, organizează cu 
brigada vizite în întreprinderi, vizionări de spectacole. în fotografie : 
Mariana Mihălceanu.

(Foto : M. Cioc)

luate 
p r in /.surprin
dere". Dar acolo 
unde pregătirile 
pentru anotimpul 
friguros au fost 
făcute din timp, 
lucrul n-a fost o- 
prit nici o. zi. Pe 
șantierul . de pe 
Grivița, între po
dul Basarab și 
str. Barbu Lău- 
taru, munca s-a 
desfășurat . și se 
desfășoară nor
mal/

: Una din- meto
delescare permite 
efectuarea lucră
rilor interioare 
esté și1 „tragerea" 
instalației de în
călzit imediat 

____________ _____ ___  . o..... . după ■ ridicarea e- 
Autobasculantele care-1 transportă tajului. Totodată, 
nu seamănă cu cele obișnuite, ci ... .
sînt termoizolate, căptușite adică 
cu materiale care mențin tempe
ratura betonului. Dar afară este 
frig. Pentru ca betonul să se în
tărească în condiții normale, el tre
buie protejat. Astfel, peste betonul 
proaspăt turnat al planșeelor se 
pun plăci călduroase de stufit, iar 
întreaga construcție se îmbracă în 
exterior cu prelate din material 
textil sau mase plastice. Adică, 
ceea ce constructorii numesc „pal
tonul blocului“. Aceste „paltoane" 
îmbracă clădirea, tronson cu tron
son, etaj cu etaj, pînă cînd este 
gata. în interior se asigură o tem
peratură constantă cu ajutorul 
aerotermelor, sobelor etc.

La fel se procedează pe majorita
tea șantierelor bucureștene.

Direcția generală construcții mon
taj a Sfatului popular al Capitalei 
a înzestrat șantierele sale cu 25.000 
m. p. prelate. Aproape jumătate 
sînt din material plastic. Acestea au 
avantajul că țin loc și de geamuri, 
fiind transparente.

Dar aceste metode nu sînt sin
gurele. ...Cînd a nins, unele șantiere

JOMO KENYATTA, președintele 
partidului Uniunea națională afri
cană din Kenya, a fost declarat în
vingător în alegerile parțiale pen
tru Adunarea legislativă a Kenyei 
care au avut loc vineri. El urmează 
să-și ocupe locul în Adunarea le
gislativă sîmbătă. Opinia publică 
din Kenya cere cu insistență humi- 
rea sa în funcția de prim-ministru.

MINIȘTRI REPREZENTÎND ȚĂRILE 
PIEȚEI COMUNE, relatează agenția 
U.P.I., au început discuții secrete în 
efortul de a scoate din impas pro
blema elaborării unei politici agri
cole comune.

In cercurile din apropierea confe
rinței se declară că este . greu de 
prevăzut elaborarea unui; acord.

RADIODIFUZIUNEA FINLANDEZĂ a 
transmis la, 11 ianuarie un program 
dedicat literaturii romîne. Ziarista 
Eila Rantanen, care a vizitat Ri P. 
Romînă. în 1961, a făcut o prezen
tare a vieții și operei lui Mihail Emi-

DE PE URMA ALUNECĂRII DE TE
REN DE LA ANCASH (Peru) numă
rul morților se ridică la pesțe 7.000. 
Au dispărut total patru localități 
care au fost înghițite de avalanșă 
și care numărau 6.000. locuitori. O 
masă uriașă, de pămînt și gheață 
înaltă de 20 metri, .care s-a detașat 
din muntele Huascaran, s-a năpus
tit pe o distanță de 17, km. ciȚ o vi
teză de' peste 100 km. pe oră.

Flori, un magazin alimentar general 
în Piața Gării de Est, o bucătărie de 
bloc în Piața Splaiului.

Din scrisorile sosite la redacție
A

In lumea cărților
La biblioteca orașului Sibiu, aproxi

mativ 450 de cărți sînt scoase zilnic 
din rafturi și îndreptate către cititorii 
care le așteaptă în sălile spațioase de 
lectură. înființată în 1862, biblioteca 
împlinește anul acesta 100 de ani.

Astăzi, colectivul bibliotecii abia 
poate să facă față cererilor. De la 
5.000 de cărți împrumutate altă dată 
înfr-un an, săgeata urcă acum brusc la 
170.000. Numai în ultimii trei ani, la 
biblioteca orașului Sibiu au fost citite 
atîtea cărți cîf nu se citeau-odinioară 
de-a lungul a multe decenii.

în fiecare săptămînă, la bibliotecă 
se țin recenzii, seri și matinee literare 
tematice, seri de basme pentru copii, 
la care participă un mare număr de ci
titori.

înzestrată în fiecare an cu un număr 
tot mai mare de cărți, biblioteca dis
pune astăzi de peste 250.000 de vo
lume. Alături de volumele abia ieșite 
de sub tipar se află numeroase cărți 
vechi care, ani de zile, fuseseră de
pozitate în condiții vitrege. Astăzi, ele 
sînt catalogate și păstrate cu grija cu
venită. Cartea veche romînească este 
reprezentată printr-o Colecție de 230 
volume, scoase din aproape toate ti
parnițele veacurilor 16 și 17. Tot aici 
se găsesc multe din primele ediții ale 
operelor scriitorilor noștri de la înce
putul secolului 19, o bogată colec
ție de periodice vechi transilvănene, 
precum și un însemnat număr de scri
sori, fotografii și manuscrise ale clasi
cilor literaturii noastre. Printre al
tele, sînt păstrate/ aici manuscrisul 
cărții lui Al. Vlahuță „Romînia pito
rească", cîfeva scrisori ale lui lôn Sla
vici referitoare la Mihail Eminescu. 
Biblioteca posedă și o colecție de do
cumente referitoare la istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră.

D. DOBRICEANU 
coresp. voluntar

nescu, I. L. Caragiale și Mihail Sa- 
doveanu.

se montează tîm- 
plăria exterioară. 
Casa se' închide, 
înăuntru e cald 
și se pot executa 

în condiții optime 
saj interior.

Uneori, 
necazuri 
furnizează tîmplăria sau execută 
racordurile de gaze pentru încălzire. 
Miercuri, 10 ianuarie, pe șantierul 
I.T.B.-Obor nu s-a turnat nici un 
metru cub de beton. De ce ? De
oarece întreprinderea de instalații- 
montaje nr. 1 n-a terminat ultimele 
racorduri la instalația de încălzire, 
nu se putea asigura temperatura 
necesară pentru întărirea betonului.

Buna gospodărire a materialelor 
trebuie să stea, de asemenea, în a- 
tenția conducerii șantierelor. Chiar 
la intrarea spre birourile șantieru
lui Giulești-Stadion se afla o gră
madă de cărămizi peste care se aș
ternuse zăpada. în loc să fie frumos 
stivuită, cărămida a fost descărcată 
alandala și oamenii o scoteau cu 
greu din zăpadă.

Șoseaua Mihai Bravu. Șeful șan
tierului nr. 4 al întreprinderii nr. 
1 are în față o schiță.

— Aici o să terminăm La curînd

La nivelul IV- al blocului s-a făcut Izolarea termică. 
Au fost create astfel condiții pentru executarea lu
crărilor Interioare. Cînd timpul se „îndulcește“, cons
tructorii lucrează la exterioare așa cum se vede și 
în fotografie.

lucrările de

constructorii mai 
cu întreprinderile

fini-

au 
care

lucrările. Acum ne pregătim pentru 
noul șantier pe care-1 vom deschide 
curînd în jurul gropii Floreasca. 
Vom ridica acolo 6 blocuri cu cîte 
11 etaje.

— Dar aici unde mai lucrați încă, 
cum ați întîmpinat iarna ?

— Bine. Aveam de terminat anul 
trecut 342 apartamente din 800. 
Le-am terminat pe toate. Blocurile 
sînt ridicate, așa că zăpada a căzut 
pe... acoperiș. Acum mai lucrăm la 
mici finisări interioare.

★

Constructorii bucureșteni au dat 
în 1961 în folosință peste 12.000 a- 
partamente. în 1962 ei au de con
struit peste 13.000 apartamente. 
Peste 6.000 apartamente se și află 
în lucru, iar construcția altora va 
începe curînd. Deci, în plină iarnă. 
Noile metode permit menținerea u- 
nui ritm ridicat de construcție „Se
zonul mort“ a dispărut. Gerul nu 
mai întrerupe munca șantierelor.

VASILE TINCU

Cînd ziarele din 1962 au darul 
înserează cite o știre Nu ne 
despre electrificarea u- nici existența colectivistu- 
nor noi safe, noutatea nu lui-turisf. Dar 
mai surprinde : în mii 
de sale a pătruns în ul
timii ani lumina becului 
electric. Dar cu 20 de, ani 
în urmă, în Dobrogea de 
pilda, electrificarea unei 
comune ar fi căpătat pro
porții de eveniment. 
Fiindcă în ținutul dintre 
Dunăre și Mare, pe a- 
lunci, becul electric ar
dea într-o singură co
mună I Dacă, să zicem, 
s-ar fi tras lumina pe u- 
lița a încă unui sat, pre
fectul local ar fi fost în
dreptățit să susțină în 
parlament, nici mai mult 
nici mai puțin, că în sa
tul dobrogean energia e- 
lectrică... s-a dublat. Nu
meroase sînt realitățile, 
în peisajul satului nostru 
contemporan care de la 
o vreme încoace nu mai

de a surprinde, 
mai surprinde

cînd îl vezi 
artă sau vi- 
cartiere ale

în galeria de 
zitînd noile 
Capitalei, nu poți totuși

să nu te gîndești la sem
nificația acestor excursii. 
Dorința de a cunoaș
te, a vizita Capitala 
— pe care o împlinesc 
excursiile O.N.T. — este 
expresia unor cerințe 
spirituale la nivelul de 
viață al satului colectivi
zat. Ne putem închipui 
oare, pasionat de ex
cursii, un om care n-are 
ce mînca, în fața căruia 
ziua de mîine ridică un 
grav semn de întrebare? 
Dacă, în urmă cu două 
decenii, întîlnind pe stră-

zile Bucureștiului un ță
ran, l-ai fi întrebat ce 
caută în capitala, țării, 
ți-ar fi răspuns, cel mai 
adesea, că a venit minat 
de foame sau tîrît la ju
decată de vreo 
fără ieșire. Mai 
țăranului, și tragica 
leșie de „oltean", 
cobilițar...

li vedem 
colectiviști 
din autobuzul 
blema O.N.T. 
scările .de marmură ale 
muzeului de artă, lată-i 
privind imaginea din alte 
vremuri a carului cu boi, 
tradiționalul car cu boi
din pînzele lui Grigo-
rescu. Pe colectiviști nu-i 
așteaptă, la o margine 
de oraș, carul.

Jos, lingă treptele Pa
latului Republicii, îi aș
teaptă autocarul.

pricină 
era, a 

pro- 
de

astăzi 
descinzînd 

cu em- 
și urcînd

pe

V. PÎRVU



Conferința organizației regionale Sr’w
de partid București

www

Peisaj de sezon Ia Brașov
"TT7 ■; ff zz—  -,.:,r . ■ :

-A./

In centrul atenției
ariilor colective

Conferința regională de partid 
București, care a avut loc în zilele 
de 6—7 ianuarie, a făcut o analiză 
multilaterală a activității desfășu
rate de organele și organizațiile de 
partid pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Congresul al III-lea, pen
tru ridicarea economică și culturală 
a regiunii.

în darea de seamă prezentată de 
tov. Gh. Necula, prim-secretar al 
comitetului regional de partid, și în 
cuvîntul a numeroși vorbitori s-a 
subliniat că drept rezultat al poli
ticii partidului de industrializare 
socialistă a țării și de transformare 
socialistă a agriculturii, regiunea 
București a cunoscut o intensă dez
voltare economică.

Vorbitorii au subliniat că, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din întreprinderile industriale ale 
regiunii au obținut succese impor
tante în îndeplinirea și depășirea 
planului de producție pe 1961. A 
crescut de asemenea producția in
dustriei locale, care à lărgit sorti
mentul de mărfuri pentru aprovi
zionarea populației. în. cadrul dis
cuțiilor, tovarășii Cernica Tache, 
șef de brigadă la Șantierele Navale 
Oltenița, Florea Șerbănescu, prim- 
secretar al Comitetulùi orășenesc de 
partid Giurgiu, și alții, au subliniat 
hotărîrea muncitorilor de a lupta 
pentru realizarea unor produse de 
calitate tot mai bună.

După cum se știe, regiunea Bucu
rești este cea mai mare regiune a- 
gricolă a țării. Agricultura — în în
tregime colectivizată — are un rol 
preponderent în economia ei, deși 
în ultimii ani industria regiunii s-a 
dezvoltat și se va dezvolta și mai 
mult în anii care urmează. De a- 
ceea, problemelor creșterii produc
ției agricole li s-a acordat o atenție 
centrală și în lucrările conferinței. 
Aceste probleme au fost dezbătute 
în lumina sarcinilor trasate de Con
gresul al III-lea al partidului în do
meniul agriculturii, de plenara din 
iunie-iulie 1961 a C.C. al P.M.R. și a 
învățămintelor ce se desprind din 
lucrările Consfătuirii pe țară a ță
ranilor colectiviști.

—.învățămintele reieșite din lu
crările, Consfătuirii pe țară a co
lectiviștilor fruntași — a spus tov. 
Gh. Peicu, președintele gospodăriei 
colective din satul Ceacu, raionul 
Călărași — sîîft" pentru noi toți un 
îndreptar prețios în muncă, iar a- 
plicarea lor în condițiile din fiecare 
gospodărie colectivă ne va aju- 
ta să realizăm producții tot mai 
mari vegetale și animale, să dezvol
tăm neîncetat gospodăriile noastre.

Darea de seamă și cuvîntul 
multor participanți la conferin
ță, printre care Constantin Văcaru, 
secretarul Comitetului comunal de 
partid Butimanu, Vasiie Haiciu, 
prim-secretar ăl Comitetului raional 
de partid Titu, și alții, au subliniat 
că — mai ales în condițiile înche
ierii colectivizării agriculturii — 
sarcina căreia organele și organiza
țiile de partid trebuie să-i consacre 
toate forțele, toate eforturile este 
întărirea și consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective, dezvoltarea lor multilate
rală și creșterea producției agricole, 
în conferință au fost evidențiate 
succesele importante obținute în a- 
ceastă privință Anul trecut, primul 
an după colectivizarea agriculturii 
regiunii, s-a realizat o recoltă de 
grîu cu 200 kg. la ha. mai mare 
decît în 1959, ceea ce înseamnă o 
producție în plus pe întreaga regiu
ne de peste 100.000 tone, de porumb 
cu peste 1.000 kg. la ha., reprezen- 
lînd un spor de 440.000 tone. O 
creștere asemănătoare s-a realizat 
și la celelalte culturi. De asemenea, 
s-au obținut succese în ce privește 
creșterea efectivului de animale 
proprietate obștească și a producti
vității acestora. Vînzarea către stat 
a produselor agricole pe bază de 
contracte a adus colectiviștilor ve
nituri de peste un miliard de lei.

Participanții la conferință au ară
tat în cuvîntul lor că, deși rezulta
tele obținute în sporirea producției 
agricole pot fi apreciate ca impor
tante, ele nu sînt totuși pe măsura 
posibilităților de care dispune re
giunea București în ce privește con
dițiile naturale, înzestrarea tehnică, 
asigurarea cu cadre de specialiști, 
experiența țărănimii, posibilități 
care n-au fost puse în valoare în 
toate raioanele. Astfel, în timp ce 
în raiöanele Slobozia, Călărași, Fe
tești și Lehliu cele mâi multe gos
podării colective obțin an de an re
colte mari, în raioanele Videle, Titu, 
Roșiori, Drăgănești și Giurgiu ' re
coltele sîht încă mici.

Mulți dintre vorbitori au cerut 
comitetului regional de partid și 
comitetelor raionale de partid să 
exercite un control sistematic asu
pra modului în care sfaturile popu-. 
lare și organele agricole se ocupă 
de răspîndirea metodelor agroteh
nice înaintate, cum organizează a- 
plicarea acestor metode în produc
ție, cum sînt folosiți în _ această 
privință specialiștii agricoli.

— A mai rămas puțin timp pînă 
la începerea campaniei agricole de 
primăvară — a spus tov. Marin Ar
gint, secretar al comitetului regio
nal de partid. Această campanie are 
un rol hotărîtor pentru obținerea 
unei recolte mari în acest an. De 
aceea, ea trebuie . pregătită temei
nic. Comitetul regional de partid, 
comitetele raionale trebuie să ia de 
pe acum toate măsurile pentru a 
se asigura aprovizionarea gospodă
riilor cu semințe dintre cele mai 
bune, cu îngrășăminte, punerea la 
punct a tuturor tractoarelor și ma
șinilor agricole instruirea cadrelor.

Pe baza recomandărilor C.C. al 
P.iM.R. colectiviștii și lucrătorii din 
gospodăriile de stat din regiune 
s-au angajat să obțină în acest an 
de pe suprafața de 160.000 ha. o 
producție medie de 5.000 kg. po
rumb boabe la ha. în cultură neiri
gată. Participanții la conferință au 
arătat Că acest angajament se poa
te realiza pe deplin. „Alături de alți 
vorbitori, am arătat și în Consfă
tuirea pe țară a țăranilor colecti
viști — a spus brigadierul Aurel

Cioc de la G.A.C. „8 Martie“ din 
comuna Miloșești — că noi avem 
tot ce rie trebuie pentru a obține 
o recoltă de 5.000 kg. porumb la 
hectar de pe suprafețe cît mai mari, 
în 1961 gospodăria noastră a obți
nut peste 5.200 kg. la ha. pe o su
prafață de 515;. ha., iar de pe 120 
ha. a obținut 9.000 leg. la ha. Ase
menea recolte nu se realizează de
sigur ușor, dar pot fi obținute de 
toți printr-o muncă perseverentă 
pentru aplicarea întregului complex 
de măsuri agrotehnice“.

Regiuriii București îi . revine sar
cina importantă de a aproviziona 
pe oamenii muncii din Capitală cu 
lapte, carne, ouă, legume etc., pre- . 
cum și industria Bucureștiului cu Relevînd 
materii prime agricole.

Participanții la. conferință au . „ „ A . „ „ „ , -
subliniat în cuvîntul lor că pentru participa in mică măsură la ședm- 
a îndeplini în bune condiții această țele comitetului nostru raional de 
sarcina este necesar ça gospodăriile nartlfi. Deși in comisia economică
colective să primească un puternic 
sprijin din partea organelor și or
ganizațiilor de partid, a sfaturilor 
populare în vederea dezvoltării, 
alături de producția de cereale, a 
unor puternice ferme de vaci, 
porci, păsări, sporirii considerabile 
a producției de legume.

Majoritatea gospodăriilor din re
giune și îndeosebi din jurul Capi
talei, luncile Dunării, Ialomiței, 
Argeșului, Dîmboviței au condiții 
foarte prielnice pentru cultivarea 
legumelor. Tov. Eugen Cristescu, 
președintele gospodăriei colective 
din Dobreni, și alți vorbitori au sub
liniat necesitatea ca gospodăriile co
lective să producă legume în tot 
timpul anului, în vederea aprovizio
nării ritmice a Capitalei. Ei au a- 
dresat un șir de critici Sfatului 
popular regional și Ministerului A- 
griculturii care nu s-au ocupat su
ficient de aprovizionarea gospodă
riilor cu semințe de legume de ca
litate și cu materialele necesare 
confecționării de răsadnițe.

O mare atenție a acordat con
ferința problemelor creșterii efecti
velor de animale și a productivită
ții lor. Cu mult interes a fost as
cultat cuvîntul, colectivistei Maria 
Calea, de la gospodăria din Peretu, 
care a împărtășit din experiența ei 
ca mulgătoare la ferma de vaci : 
„Gospodăria noastră — a arătat ea 
— a cumpărat în ultimul timp mai 
multe vaci de la cetățeni. Cînd 
le-am adus în gospodărie, ele dă
deau 4—5 litri lapte pe zi. Prin- 
tr-o bună îngrijire, în scurt timp, 
producția s-a dublat".

Vorbitorii au subliniat necesita
tea desfășurării în continuare a 
muncii politice pentru demonstra
rea avantajelor creșterii animale
lor, relevînd importanța populari
zării realizărilor unor gospodării 
ca „Drumul lui Lenin“, din co
muna Vlădeni-Fetești, care anul 
trecut a obținut din zootehnie un 
venit de peste • 2.700.000 lei, ceea 
ce reprezintă 48.1a sută din totalul 
veniturilor bănești ale gospodăriei. 
Față de posibilitățile regiunii, si
tuația din sectorul zootehnic nu e 
mulțumitoare. Unii vorbitori au 
criticat comitetul regional de partid 
că a lăsat problema creșterii efecti
vului de animale mai mult în seama 
Sfatului popular regional și nu a 
controlat cum se îndeplinesc sar
cinile în acest domeniu. Participan
ții la conferință au cerut comitetu
lui regional de partid să acorde o 
mai mare atenție generalizării ex
perienței gospodăriilor fruntașe în 
creșterea animalelor și îndeosebi în 
asigurarea furajelor necesare.

Tov. Ilie Crăciun, Erou al Mun
cii Socialiste, președintele gospodă
riei colective din Săveni, a arătat 
că posibilitățile de care dispune re
giunea pentru creșterea păsărilor 
sînt ilustrate de realizările gospo
dăriei pe care o conduce; în 1961 ea 
a crescut 23.750 păsări, din care 
6.000 păsări matcă, în planul de 
producție pe acest an prevăzîndu-se 
creșterea a 30.000 de păsări (8.000 
matcă). Lucrul acesta îl pot face 
toate gospodăriile colective.

Numeroși vorbitori au relevat în
semnătatea organizării. temeinice a 
răspîndirii experienței înaintate, 
atît în ce privește producția, cit și 
în problemele de organizare și re
tribuire a muncii, de conducere a 
treburilor obștești, pentru ca toate 
gospodăriile colective să se ridice 
la nivelul celor fruntașe. In confe
rință s-a subliniat că o pîrghie im
portantă în această acțiune sînt 
' ” 4 ■ - Vor-

Folosirea din plin a condițiilor 
deosebit de prielnice pentru iriga
rea unor suprafețe cît mai mari va 
face, să sporească și mai mult rod
nicia pămîntului. Pc baza aceasta 
poate și '.trebuie să fie dezvoltată 
și cultura legumelor, care să devină 
în fiecare gospodărie colectivă un 

r . „ - . . , . izvor important de venituri.
fermță au cerut comitetelorraio- Relevînd contribuția pe care a 

adus-o Consfătuirea pe țară a ță
ranilor colectiviști la continua dez
voltare a agriculturii noastre, vor
bitorul a arătat însemnătatea stu
dierii și punerii în practică a în
vățămintelor cuprinse în cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu acest prilej, a 
recomandărilor comisiilor consti
tuite pe probleme, a Chemării con
sfătuirii.

în regiune sînt multe gospodării 
puternice a căror experiență . tre
buie larg răspîndită, pentru ca toate 
gospodăriile colective să se ridice 
la nivelul celor fruntașe. Comite
tul regional de partid trebuie să 
îndrume organizațiile de partid, 
Sfaturile populare, să analizeze cu 
atenție posibilitățile de dezvoltare 
ale fiecărei gospodării colective, de 
profilare a lor în legătură cu ne
voile aprovizionării Capitalei și a 
orașelor din regiune.

în fiecare gospodărie agricolă 
colectivă trebuie puternic dezvol
tată creșterea animalelor. în aceas
tă problemă, organizațiile de partid 
trebuie să îndrume gospodăriile 
colective în două direcții princi
pale : creșterea numărului de ani
male la unitatea de suprafață și 

, creșterea, productivității pe cap de 
vacă, porc, oaie, pasare. Este ne
cesar să se acorde o mai mare 
âtenție bazei furajere, îmbunătăți
rii pășunilor naturale care consti
tuie un izvor ieftin de furajare. 
Totodată trebuie permanentizate și 
extinse culturile duble.

Vorbind despre activitatea 
S.M.T.-urilor, tovarășul Alexandru 
Moghioroș a relevat rezultatele 
bune obținute de aceste unități, 
subliniind totodată necesitatea de 
a se ridica la un nivel tot mai înalt 
munca de educare a mecanizatori
lor în spiritul exigenței față de ca
litatea lucrărilor executate. în ceea 
ce privește gospodăriile agricole de 
stat, comitetului regional de partid 
ca și comitetelor raionale de partid 
le revine sarcina de a acorda o în
drumare permanentă acestor uni
tăți, ca toate să devină mari pro
ducătoare de cereale și produse 
animale, exemplu de gospodării so
cialiste.

în continuare, vorbitorul s-a ocu
pat de unele probleme ale vieții in
terne de partid, arătînd că sarcinile 
mari care stau în fața organizații
lor de partid impun o exigență spo
rită față de activitatea lor. Comi
tetul regional de partid trebuie să-și 
îndrepte atenția spre ridicarea ni
velului muncii organizațiilor de 
partid, întărirea continuă a rolului 
lor conducător, pentru realizarea 
obiectivelor trasate de Congresul al 
III-lea al partidului nostru. Orga
nizațiile de partid trebuie să stă- 
pînească mai bine problemele eco
nomice din industrie și agricultură. 
Firește că aceasta necesită îmbună
tățirea continuă a stilului de mun
că al organelor și organizațiilor de 
partid. Comitetul regional Bucu
rești 'și comitetele raionale de 
partid au adoptat și tradus în viață 
o serie de hotărîri bune. Partici
panții la discuții au arătat însă, pe 
bună dreptate, că uneori în loc să 
se treacă la organizarea temeinică 
a aplicării hotărîrilor adoptate, să 
fie controlat felul cum sînt duse la 
îndeplinire aceste hotărîri, comite
tul regional și comitetele raionale 
țin noi ședințe în cadrul cărora îm 
tocmesc noi proiecte de hotărîri și 
planuri de măsuri de multe ori în 
aceleași probleme. Asemenea lip
suri se reflectă direct în munca 
organizațiilor de bază.

Membrii biroului regional, ai bi
rourilor raionale de partid trebuie 
să meargă mai mult pe teren, în 

• organizațiile de bază, acolo unde se 
traduc în fapt hotărîrile partidului, 
să urmărească îndeaproape felul 
cum cresc cadrele și să organizeze 
aplicarea hotărîrilor luate.

Propaganda de partid — a ară
tat vorbitorul — trebuie să înar
meze cadrele de partid, de stat și 
din economie cu învățătura mar- 
xist-leninistă, cu cunoașterea temei
nică a problemelor construcției so
cialiste, a hotărîrilor partidului și 
guvernului. în legătură cu întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriilor colective, propagandei de 
partid îi revine ca principală sar
cină aceea de a contribui la ridi
carea conștiinței socialiste a colec
tiviștilor, de a-i educa în spiritul 
atitudinii socialiste față de muncă 
și față de avutul obștesc.

în încheiere, vorbitorul a subli
niat că spiritul partinic care a ca
racterizat lucrările Conferinței, pro
punerile făcute constituie o cheză
șie că organizația de partid, toți 
membrii dé partid din regiunea 
București, strîns legați de masele 
de oameni ai muncii, își vor uni și 
mai mult forțele în jurul Comite
tului Central ăl partidului în vede
rea îndeplinirii cu succes a sarci
nilor mărețe legate de desăvîrși- 
rea construcției socialiste.

★
Conferința a ales noul comitet 

regional de partid și comisia de re
vizie. în prima sa plenară, Comite
tul regional de partid București a 
reales ca prim-secretar pe tovară
șul Gheorsthe Necula, membru al 
C.C. al P.M.R.

täte diferite. Participanții' Ia con-
. __ _ __ _..i_

nale de partid să îndrume îndea
proape organizațiile de bază și con
siliile G.A.S. ca toate gospodăriile 
de stat să-și realizeze sarcinile de 
producție, să livreze statului can
tități sporite de produse agricole 
la un preț de cost scăzut.

La conferință unii delegați, prin
tre care tov. Marin Vasiie, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Oltenița, Vasiie Udrescu, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal d'c .partid Urziceni, și alții au 
vorbit despre stilul de muncă al 
comitetului regional de partid 
și al biroului comitetului regional. 
T._ii.2__:l sprijinul primit, tov. 
Udrescu a arătat totodată că „mem
brii biroului comitetului . regional

partid. Deși în comisia economică 
șînt tovarăși pregătiți care ar putea 
să ne sprijine în rezolvarea multor 
probleme, ei stau prea mult în bi
rouri pentru a face situații, refe
rate“. Vorbitorul a arătat că multe 
probleme care nu sînt. de cea mai 
mare importanță, se discută în. șe
dințe ale biroului, din această 
cauză rămînînd prea puțin timp 
pentru o muncă concreta, pe teren.

★
Participanții la conferință au 

ascultat cu un deosebit interes ex
punerea asupra dării de seamă a 
delegației partidului nostru la cel 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
prezentată de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R. din 30 noiembrie — 5 de
cembrie 1961 și și-au exprimat de
plina aprobare față de acest impor
tant document, care sintetizează 
învățămintele trase de partidul nos
tru din lucrările Congresului.

Vorbitorii au relevat, marele me
rit al activului de bază al partidu
lui în demascarea și zdrobirea gru
pului antipartinic fracționist Pau- 
ker-Luca, ajutat de Teohari Geor
gescu, și a grupului fracționist Chi- 
șinevschi-Constantinescu. în cuvîn- 
tul lor, participanții la conferință 
au subliniat că astăzi partidul este 
mai puternic ca oricînd, unitatea 
sa de monolit în jurul Comitetului 
Central în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej s-a consolidat con
tinuu, partidul exercitîndu-și cu 
succes rolul de forță conducătoare 
a clasei muncitoare și a întregului 
popor în construcția socialistă.

★
în încheierea dezbaterilor confe

rinței, a luat cuvîntul tovarășul 
Alexandru Moghioroș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al. P.M.R.^

Din darea de seamă prezentată 
de comitetul regional de partid ca 
și din dezbaterile ce au avut loc, 
a spus vorbitorul, reiese că oamenii 
muncii din regiunea București în
deplinesc cu cinste sarcinile trasate 
prin hotărîrile celui de-al III-lea 
Congres al partidului. Lucrările 
conferinței au oglindit creșterea ro
lului conducător al organizațiilor 
de partid în toate domeniile de ac
tivitate, întărirea legăturii lor cu 
masele.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat însemnătatea istorico-mon- 
dială' a Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., care a adoptat programul 
științific fundamentat al construi
rii primei societăți comuniste din 
lume.

Evidențiind importanța deosebită 
a Plenarei C.C. al P.M.R. din 30 
noiembrie—5 decembrie 1961, vor
bitorul a spus : Plenara a demons
trat forța și tăria partidului nos
tru, unitatea și coeziunea sa de 
monolit, grija permanentă pentru 
puritatea rîndurilor sale, fidelitatea 
sa față de învățătura marxist-leni- 
nistă. Studierea în organizațiile 
de partid a materialelor Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S. și a dării 
de seamă prezentate de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej va duce la 
ridicarea nivelului muncii de partid 
pentru înfăptuirea cu succes a mă
rețelor sarcini stabilite de Congre
sul al III-lea al partidului.

Ocupîndu-se în continuare de 
unele probleme ale dezvoltării in
dustriei în regiunea București, vor
bitorul a subliniat necesitatea ca 
organizațiile de partid să se preo
cupe în mai mare măsură de îmbu
nătățirea activității industriei loca
le, îndeosebi în ce privește lărgirea 
sortimentului de produse, ridicarea 
calității acestora și reducerea pre
țului lor de cost.

Caracteristic economiei regiunii 
București este locul preponderent 
pe care-1 ocupă agricultura. Ten 
minarea colectivizării agriculturii 
a creat condiții deosebit de favo
rabile pentru creșterea producției.

Faptul că în mijlocul regiunii se 
află Capitala patriei noastre, ridică 
în fața organizațiilor de partid, a 
tuturor celor ce lucrează în agri
cultură sarcina de a se preocupa 
de aprovizionarea oamenilor mun
cii din acest oraș cu cantități tot
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11 CURSURI
...de îmbogăfire a cunoștinfelor pro

fesionale ale muncitorilor și tehnicieni
lor s-au deschis zilele acestea în ca
drul rafinăriei Brazi. La ele participă 
un mare număr de muncitori. Ingineri 
din întreprindere asigură predarea 
lecțiilor de specialitatè. (De la I. Du
mitrescu, muncitor)

PREMIILE DE VECHIME
...acordate recent muncitorilor și 

tehnicienilor fabricii de produse re
fractare „Proletarul“ din Turda însu
mează peste 150.000 lei. Arzătorul Mi
hai Mihon și fasonatorul losza Blazius 
au primit cîfe 1566 lei. Sume asemănă
toare au primit și mulfi alfi muncitori. 
(De la I. Belein,, planificator)

NOI MAȘINI $! UTILAJE
...au fost instalate în secțiile fabricii 

de încălțăminte „Partizanul“ din Ba
cău. Printre ele — mașini ,de cusut 
tălpi, de netezit pielea pe calapoade 
și altele. Acestea sînt doar o parte din 
noile mașini care vor fi instalate în pri
mele luni ale acestui an. (De la 
Dumitru, muncitor)

30 APARATE DE RADIO

T.

...cîteva garnituri de mobilă și multe 
alte mărfuri s-au vîndut la cooperati
va din Păstrăveni, raionul Tg. Neamț, 
în ziua cînd la gospodăria colectivă 
din comună s-a făcut împărjirea pro
duselor la zi muncă. Valoarea mărfuri
lor vîndute în 1961 de 
este cu aproape 600.000 
ca în anul precedent. 
Karnaziu, funcționar)

cooperativă 
lei mai mare 

(De la

COLECTIVIȘTII

N. D.

Carei, 
cu 40

...din comuna Tiream, raionul 
au contractat să vîndă sfatului 
tone floaiea-soarelui, 25 tone de grîu, 
cca. 100.000 litri lapte mai mult față 
de anul trecut. Gospodăria va încasa 
pentru produsele contractate suma de 
4.000.000 lei. (De la Vasile Pop, pre
ședintele sfatului popular)

ANUL TRECUT
.„ca urmare a aplicării unui complex 

de măsuri agrotehnice, coleclrviștii din 
Făcăeni, raionul Fetești, au depășit cu 
100—200 kg. producția planificată la 
hectar la toate culturile. Rezultatul : 
venitul la zi-muncă a crescut, revenind 
la 6 kg. știulefi de porumb, 2 kg. grîu, 
cantități însemnate de fasole, zarzava
turi, furaje, precum și cîfe 8,50 lei. Co
lectivistul Vasile Zamfir, care a făcut 
împreună cu familia 1150 zile-muncă, 
a primit 6900 kg. știulefi de porumb, 
2300 kg. grîu, cîteva sute kg. fasole, 
zarzavaturi, furaje și circa 10.000 lei. 
(De la Constantin Frîncu, colectivist)

De unde, de neunde, fapt este că 
ne-a ajuns la ureche vestea că la Băi- 
lești ar exista o fată cu niște mîini... 
Aur curat I Carate ? Peste 24. Se zice 
că o cheamă Ioana Mitu, lucrează la 
cooperativa „Victoria“, secția trico
taje și că ies din mîinile ei niște lu
cruri de rămîi cu gura căscată. Un 
pulover făcut de ea, o vestă, un fri-r 
cou, mă rog, orice articol executat 
de mîinile ei, poate fi expus la 
mai pretențioasă expoziție.

Curiozitatea ne-a îndemnat 
să ne deplasăm la fața locu
lui. Am făcut, bineînțeles, mai 
întîi o haltă la Uniunea regio
nală a cooperativelor mește
șugărești din Craiova. Asta 
pentru că Băileștiul aparține de 
regiunea Oltenia. Am luat le
gătura cu tovarășul vicepre
ședinte.

— Sintern informați că aveți 
la Băilești o secție de tricotaje 
formidabilă.

— Să nu exagerăm... „for
midabilă“... Secție de tricotaje. 
Facem și noi ce putem.

— Sînteți modest. Dar s-a 
aflat pînă în Capitală că aveți 
la secția asta o fată care face 
nuni.

— Să nu exagerăm... „minuni“... E 
o fată pricepută. își dă interesul și 
atîta tot. Și deodată, interlocutorul 
nostru s-a schimbat la față : — Dar 
nu cumva vreți să ne-o luați ? Nu 
cumva vreji s-o duceți în Capitală? Nu 
admitem, tovarășe. Adică noi creștem 
cadre, ne ocupăm de ele, și dumnea
voastră, de la centru, să le luați de-a 
gafa ? Să vă mutaji gîndul. Mă opun 
categoric.

— Nu VrO luăm, tovarășe, ne 
teresăm numai așa... De pildă, 
vrea să aflăm cîteva date despre 
de unde e...

A sunat. A venit șeful secției „or
ganizare" cu un registru. L-a deschis 
la litera M.

— De Ioana Mitu întrebați î
— Da, o cunoașteți !
— Se poate ? Păi noi am reparfi- 

zat-o. Uitafi aici, cu adresa nr. 10.278 
din 2 august 1961.

— Ce mai știți despre ea ?
— E din comuna Perișor, raionul 

Băilești.
— Unde a învățat meseria î
— în '61 a absolvit școala profe

sională specială de 4 ani din Ora
dea, secția tricotaje. Carevasăzică, am

in- 
am 
ea,

schimburile de experiență, 
bind despre generalizarea expe
rienței înaintate, tov.. Marin Filip, 
președintele G.A.C. Belitori, a ară
tat că schimburile de experiență 
trebuie mai bine organizate, cu mai 
multă eficacitate. „Sînt încă dese 
cazurile — spunea tov. Filip —. cînd 
se fac mai mult plimbări ; te duci 
într-o gospodărie, vezi la repezeală 
cîte ceva și nu rămîi cu prea multe 
învățăminte. Schimburile de expe
riență să fie de mai lungă du
rată și ele să se organizeze între 
o gospodărie mai veche, cu o ex
periență bogată, și alta mai nouă“., mai mari de produse agroalimen-

Conferirița s-a öcuoat de folo- tare, precum și a industriei alimen- 
sirca . puternicului - parc de mașini 
și tractoare cu , care sînt dotate 
cele ,44 de S.M.T.-uri din 
accent.uîndu-se îndeosebi 
tea îmbunătățirii calității 
lor; sporirii contribuției 
terilor la creșterea producției 

în regiunea București își desfă
șoară activitatea 73 gospodării de 
stat. An de. an, ele au obținut re
zultate tot mai bune. Cu toate a- 
cestea, așa cum au arătat tov. Mihai 
Keller, director la G.A.S. Dîlga, 
Triță Făniță, directorul Trustului 
regional gostat, Gheorghe Navrea, 
inginer zootehnic la G.A.S. Călă
rași și alții sînt încă multe gospo
dării care nu și-au îndeplinit planul 
de producție la toți indicii, gospo
dării de stat care în condiții asemă
nătoare de climă și sol obțin rezul-

regiune, 
necesita- 

lucrări- 
mecaniza-

tare și ușoare cu materii prime. 
Regiunea București dispune de 

mari posibilități de sporire a pro
ducției agricole. Aici se află cel mai 
bun pămînt al țării — cernozio
mul. Statul democrat-popular a in
vestit și investește importante fon
duri pentru înzestrarea agriculturii 
regiunii cu tractoare și mașini per
fecționate, cu cadre de specialiști, 
cu semințe de soi, animale delrasä. 
îngrășăminte etc. Toate acestea 
creează condiții pentru realizarea 
unor lucrări de înalt nivel agro
tehnic, pentru obținerea unor pro
ducții. mari agricole. Sporirea pro
ducției de cereale, în primul rind 
de grîu și porumb, are cea mai 
mare însemnătate pentru dezvol
tarea întregii agriculturi și în spe
cial a creșterii animalelor.

★
adresat o telegra- 

Central al Părti
Conferința a 

mă Comitetului 
dului Muncitoresc Romîn, tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prin 
care a exprimat angajamentul co
muniștilor și al tuturor oamenilor 
muncii din regiunea București de 
a munci neobosit pentru traduce
rea în viață a politicii partidului.

ICN CNMP4NAW 
TEODOR MARIAN

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. Sahia (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Drumul Serii (11; 
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. Delavrancea (11; 15,30; 18; 20,30). 
AGENTUL X 25 : Lumina (rulează 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. Doia (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 IN TAIGA : Flacăra 
(15; 17; 19; 21) LUMEA APLAUDA : V. 
Alecsandri 115. 17; 19; 21). CAVALERII TEU. 
TONI (cinemascop. — ambele serii) : Popu
lar (10; 13; 16,30; 20). POVESTE DESPRE O 
FATA rulează la cinematografele : 
Gorki (10,30; 12,30; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Alex. Popov (rulează în continuare de la 
orele 10 DÎnă la orele 21). POZNAȘA : Cen
tral (10.-39;. 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
CAZACII : Victoria (rulează în continuare de 
la orele !0 pînă la orele 17, seara 19; 21), 
Floreasca (19) MECANICUL CONDU
CEA TRENUL : Tineretului (11; 15.30; 17,15; 
19; 20.45) ȘORICELUL SI CREIONUL 
- CINE A CiȘTIGAT CUPA ? - FLORI 
DE PE MUNȚI - SUFLĂTORUL SI FLA
CĂRA - PRIN REZERVAȚIA NATURALA 
DIN CAUCAZ ; cinematograful Timpuri 
noi (rulează în continuare de la orole 10 pînă 
Ia orele 21). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : 13 Septembrie (rulează în continua
re de la orele 10 nînă la orele 15) DOCTO
RUL DIN BOH1ENOW: 13 Soptmnh.-io (16; 
18,15; 20,30), PÎNZE PURPURII : Cultural

Maxim

reparfizat-o în seefia tricotaje, la 
cooperativa din Băilești.

l-am lăsat pe tovarășii de la 
U.R.C.M. Craiova cam neliniștiți. Cu 
roate asigurările noastre se temeau 
totuși ca nu cumva să luăm fata „la' 
centru“.

Am pornit spre Băilești. lată-ne în 
biroul președintelui cooperativei „Vic
toria".

— Tovarășe președinte, am vrea 
cunoaștem și noi pe Ioana Mitu.

— Ioana Mitu îl Nu cunosc 
pe nimeni cu numele ăsta. Cu 
ce se ocupă ? Lucrează la noi ? 
La ce seefie, că avem o mul- 
fime de seefii în cooperativă : 
cizmărie, croitorie, timplărie, 
ceasornicărie, secjie de flori 
artificiale...

— La tricotaje.
— Ei, vedeți, d-aia n-o cu

nosc pe Ioana Mitu. In Băilești 
nu există secție de tricotaje.

— imposibil.
— Adică de ce e imposi

bil ? O să deschidem și o ast
fel de secție, dar deocamdată 
nu avem.

— Cum n-aveți ? Încă din 
august 1961 a fost repartizată la dum
neavoastră cu adresa nr. 10.278 Ioana

. Mitu, care a absolvit școala... Și pe 
urmă, la Craiova, în scriptele U.R.C.M.- 
ului, există secție de tricotaje.

— Or fi zicînd ei că“există, dar 
în realitate, vedeți și 
nu există...

Foarte surprinși de 
trecut și prin comuna 
zitat-o pe tovarășa Ioana Mitu. A fost 
bucuroasă de oaspeți.

Bună gospodină fata asta. Face o 
duiceafă strașnică. Ce vreți, a absol
vit școala de tricotaje...

NICUȚA TÄNASE

P. S. Nu ne-a răbdat inima.
trecut din nou
iova.

— Tovarăși, 
luăm pe Ioana 
altă cooperativă.

— Mă opun categoric, nu admit — 
sări ca ars vicepreședintele. Adică 
noi creștem cadre, ne ocupăm de 
ele, și dumneavoastră...

mi-

dumneavoastră,

cele aflate, am 
Perișor. Ani vi-

pe la U.R.C.M.
Am 

Cra-

să știți c-o să 
Mitu. O s-o ducem la

v-o

Alegerea eomssiaSor de fermei
De la 10 ianuarie și pînă la 1 mar

tie au loc în întreaga țară alegeri ale 
comisiilor de femei din întreprin
deri, instituții, circumscripții electo
rale de cartier, din uniunile coope
rativelor meșteșugărești, din comune, 
gospodării agricole colective, de stat 
și S.M.T.-uri.

în Capitală, alegerea comisiilor de 
femei se desfășoară în prezent în 
circumscripțiile electorale raionale. 
Dările de seamă prezentate cu acest 
prilej au scos în evidență aportul co
misiilor de femei în domeniul cultu-
............——...........— ’ -

ral, al gospodăririi și înfrumusețării 
orașului, al întreținerii fondului de 
locuințe, în echipele de control ob
ștesc etc.

Participantele la discuții au subli
niat aspecte diferite ale rtiunçii în 
rîndul femeilor și au făcut propuneri 
privind activitatea educativă în car
tiere, legătura mai strînsă dintre 
școală și familie, munca sanitară de 
masă etc.

în noile comisii sînt alese femei 
care s-au evidențiat în acțiunile cu 
caracter obștesc.

(10,30; 16; 18,15; 20,15). ZECE PAȘI SPRE 
RĂSĂRIT : G. Coșbuc (15; 17; 19; 21), Aurel 
Vlaicu (15,15; 17; 18,45; 20,30), Grivita (15: 17; 
19; 21). ÎNTILNIRE PE CABLU rulează la 
cinematografele : V. Roaită (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30), 23 August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19- 21,15). RAIDUL VĂRGAT : Unirea (15; 17; 
19; 20,45). ULTIMUL MEU TANGO rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,10). DOUA VIEȚI - am
bele serii : Munca (12; 15,30: 19,15). SONATE: 
Moșilor (9; 11,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). CO. 
PILUL TRUPEI rulează la cinematograful 
Donca Simo (16; 18- 20). ALEKSANDR NEV- 
SKI : M. Emincscu (11,30; 16; 18,15; 20,30). 
CAIDUL rulează la' Cinematografele Ilie Pin- 
tilio (15; 17; 19; 21), C-tin David (11; 15: 17; 
19; 21), 30 Decembrie (15; 17; 19; 21), CASTE
LUL DIN BASME: 8 Mai (15; 17; 19; 21). 
SOSEȘTE CIRCUL rulează la cinematograful 
N. Bălceseu (10; 12; 15; 17; 19; 21). RAPSO
DIE UCRAINEANA : G. Bacovia (11,30; 16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 9.00 — EMISIUNE 
PENTRU .COPII 10,30 - EMISIUNEA 
PENTRU SATE. 19,00 — Jurnalul televiziu
nii. 10.15 — „Să fii contemporan..." — re
cital de versuri. 19.30 — Recitalul pianis
tului Aleksander Uninski (S.U.A.). 19,40 — 
Transmisiûnô ds la patinoarul „23 August*, 
întllnirca da hochei-,dintre echipele „Steaua“ 
și „Știința*. In pauză filmul documentar: 
„Secretul unul tablou“ — o producție a stu
dioului cinemntogrăFio „Al. Sahia*. 21,35 — 
Muzică distractivă. In încheiere : ultimele 
știri și rezultatele sportive.

RADIO, DUMINICA 14 IANUARIE. 
Școala și via/a — orole 8,00 — I • Ansam
bluri corale muncitorești — orele 9,00 — 
II a Teatru pentru copii — orele 9,30 — I 
« Duete din opere - orele 10.00 — II • 
Trtmsmi.vlnne1 din sala Ateneului a Concer
tului orchestrei simfonice a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu". Dirijor : Mircea Ba-

sarab. în program : Rapsodia I-a de Mar
țian Negrea ; Simfonia a III-a de William 
Schumann (prima audiție) ; Concertul nr. 1 
în Re minor pentru pian și orchestră de 
Brahms (solist : Dieter Zechlin din R. D. 
Germană) — orele 10,50 — II • Ansambluri 
corale romînești — orele 11,02 — I « Vor
bește Moscova — orole 11,30 — I O Muzi
că populară romîncască — orele 13,15 — II 
o De toate, pentru toii — orele 13,10 — I 
o Vitrina cu noutăți de muzică ușoară — 
orele 14,05 — Io Cine știe, cîștigă — o- 
rele 14,30 — II o Program pentru iubitorii 
muzicii populare romîneștl — orele 16,30
— II o Cîntă Paul Robeson — orele 17,00
— Io Din repertoriul cîntăre/ei Ioana
Radu — orele 17,40 — I o Noi înregistrări 
de muzică ușoară romlnească — orele 18.30
— Io Muzică instrumentală — orele 10,15
— II O Teatru : ,.Evantaiul“ de Carlo Gol
doni — orele 19.30 — I o Almanah muzl- . 
cal — orele 20,30 — II o Cintece de petre
cere și focuri populare romîneștl — orclo 
21,30 — II o Simfonia a IX-a de Șostako- 
vici (prima audiție) — orele 23,10 — I • 
Muzică da dans — orele 23,10 — II.

Cum va

Timpul probabil pentru zilele de 15, 18
și 17 ianuarie: vreme relativ călduroasă, cu 
cer variabil, temporar noroș.. Local ploi de 
scurtă durută. Vini potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura în creștere. .Minimele vor 
fi cuprinse între plus 4 și minus 0 grade, 
iar maximele între plus 2 și 'plus 12 gradez

T vremea
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încheierea lucrărilor sesiunii 
Biroului Federației Mondiale 

a . Tineretului Democrat
Sîmbătă s-au încheiat în Capitală 

lucrările sesiunii Biroului Federa
ției Mondiale a Tineretului Demo
crat,' ’

J- ■ cadrul ședinței, care a fost 
prezidată de Piero Pieralli, preșe
dintele F.M.T.D., au avut loc dez
bateri asupra documentelor pre
zentate.

Sesiunea a adoptat rezoluția pri
vind convocarea celei de-a VI-a A- 
dunări a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D., în Polonia, între 10—16 
august a.c., precum și tezele privind 
pregătirea acestei adunări. Pe ordi
nea de zi a Adunării se află înscrisă 
problema participării F.M.T.D. la 
lupta unită a tinerei generații pen
tru pace, independență națională, 
democrație, progres și un viitor 
mai bun, modificări în Statutul 
F.M.T.D., aprobarea noilor cereri 
de afiliere la F.M.T.D., alegerea or
ganelor executive ale F.M.T.D. etc.

De asemenea, au fost adoptate 
rezoluții în legătură cu : sprijini
rea , Congresului Mondial pentru 
dezarmare și pace ; 24 aprilie 1962, 
— Ziua Internațională a Tineretu
lui împotriva colonialismului și 
per .-u coexistență pașnică ;
țio. area pașnică și imediată a pro
blemei germane ; solidaritatea cu 
lupta popoarelor din America La

tină, Oman, Algeria, Vietnamul de 
sud, Laos,. Irianul de vest etc. ■

Sesiunea a adoptat, de asemenea, 
un salut în legătură cu convocarea 
Conferinței de solidaritate cu po
poarele din Africa, Asia și America 
Latină ; un salut adresat poporului 
Indiei cu ocazia eliberării teritoriu
lui Goa ; o rezoluție de solidaritate 
cu Cuba, cu prilejul celei de-a IlI-a 
aniversări a revoluției sale ; o mo
țiune de sprijin adresată conferin
ței Pan-Africane a tineretului, pre
cum și rezoluții în legătură cu : 
acțiunile guvernului S.U.A., care 
țintesc să reprime libertățile cetă
țenești ale păturilor largi democra
tice și progresiste ale poporului a- 
merican ; de solidaritate cu lupta 
pentru, libertate, democrație și in
dependență a popoarelor din Ame
rica Latină ; cu situația din Spa
nia și Portugalia, Grecia, Coreea 
de sud ; cu concentrarea de trupe 
britanice în Orientul Mijlociu.

Sesiunea a aprobat apoi unele 
modificări în organele de conduce
re ale F.M.T.D. și a ratificat afi
lierea unor organizații de tineret la 
F.M.T.D.

solu- Cuvîntul de închidere a sesiunii
Biroului F.M.T.D. a fost rostit de 
președintele Federației, Piero Pie
ralli.

O9O

ședința lărgită a Biroului Comitetului
național pentru

Sîmbătă a avut loc o ședință lăr
gită a Biroului Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă consacrată recentei sesiuni 
a Consiliului Mondial al Păcii de la 
Stockholm.

Ședința a fost deschisă de acad. 
Mihail Ralea, după care acad. Horia 
Hulubei' a prezentat, o informare 
despre activitatea delegației romîne 
la sesiune.

apărarea păcii
Participanții la ședință au apro

bat activitatea delegației și au spri
jinit hotărîrea sesiunii de la Stock
holm privind convocarea la mijlo
cul anului 1962 a Congresului mon
dial pentru dezarmare generală și 
totală și pace. A fost totodată adop
tat planul de activitate al Comite
tului național pentru apărarea păcii 
pe primul semestru al anului 1962, 
prezentat de tov. Sanda Rangheț.

(Agerpres)
o®o

O delegație de profesori universitari 
din Cuba a sosit în Capitală

în cadrul programului de cola
borare în domeniul educației, știin
ței și culturii între R. P. Romînă și 
Republica Cuba, a sosit în țara 
noastră o delegație de profesori 
universitari condusă de prof. dr. 
Roberto Guerra Valdes, decan al 
Facultății de medicină a Universi
tății din Havana. Delegația a fost 
întîmpinată la aeroport de funcțio
nari superiori din Ministerul învă- 
țămîntului și Culturii și Ministerul

Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
conducerii Universității din Bucu
rești și ai Societății științelor me
dicale din R. P. Romînă.

A fost de față Manuel Yepe Me
nendez, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

Sîmbătă dimineața delegația a 
fost primită de Ștefan Bălan, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui și Culturii.

———OeO

INFOR
• Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii de stat „George Enescu“ 
de sîmbătă seara a avut ca solist pe 
pianistul Dieter Zechlin din R.D. Ger
mană, care a interpretat Concertul 
pentru pian și orchestră nr. 1 în re 
minor de Brahms. Sub bagheta diri
jorului Mircea Basarab, orchestra a 
mai executat Rapsodia I de Marțian 
Negrea și Simfonia a IlI-a, în primă 
audiție, de William Schuman.

® Recent s-a închis expoziția „Un 
măreț program de construire a comu
nismului în U.R.S.S.“, care a fost a- 
menajată în holul Casei de cultură 
a sindicatelor din Iași. în cele două

MÂȚII
săptămîni cît a fost deschisă, expo
ziția a fost vizitată de aproximativ 
20.000' de persoane.

Tot în această perioadă, prin grija 
Consiliului regional A.R.L.U.S., în că
mine culturale. în școli, la colțurile 
roșii. ale gospodăriilor colective din 
regiunea Iași au fost expuse peste 
1.000 de fotogazete - care cuprind ima
gini sugestive cu privire la mărețul 
program de construire a comunismu
lui în Uniunea Sovietică.

® A apărut nr. 6/1961 al revistei 
„Arbitrajul de Stat“, publicație a Ar
bitrajului de Stat de pe lîngă Consi
liul de Miniștri.

Ședința Comisiei permanente de comerț exterior 
a Consiliului de ajutor economic reciproc

între 9 și 11 ianuarie 1962 a avut 
loc la Moscova ședința ordinară a 
Comisiei permanente de comerț 
exterior a C.A.E.R.

La lucrările ședinței comisiei au 
luat parte delegațiile țărilor mem
bre C.A.E.R. — R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S. — în frunte cu conducă
tori ai ministerelor comerțului.

La ședința comisiei au participat, 
în calitate de observatori, repre
zentanții R. P. D. Coreene, R. P. 
Mongole și ai R. D. Vietnam.

Comisia a examinat condițiile 
generale de montaj ale mașinilor și 
utilajelor livrate reciproc de țările 
membre C.A.E.R. și a aprobat pro
iectul acestor condiții.

în prezent livrările de mașini și 
utilaje în comerțul reciproc al țări
lor membre C.A.E.R. reprezintă mai 
mult de 75 la sută din importul to
tal de mașini și utilaje al acestor 
țări. Potrivit acordurilor comerciale

de lungă durată, aceste livrări vor 
fi de peste 1,5 ori mai mari decît 
livrările din anul 1960.

Comisia a stabilit măsuri privind 
lărgirea în continuare a comerțului 
reciproc al țărilor membre C.A.E.R. 
cu decontarea în cliringul multila
teral.

La ședința comisiei s-au analizat 
rezultatele activității acesteia în a- 
nul 1961, s-au stabilit liniile dirigui
toare ale activității în viitor și s-a 
aprobat planul de lucru pe 1962, în 
baza hotărîrilor sesiunii a XV-a a 
C.A.E.R.

Comisia a examinat, de aseme
nea, și alte probleme în legătură 
cu dezvoltarea comerțului exterior 
al țărilor membre C.A.E.R. și a 
adoptat recomandări corespunză
toare.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de colaborare prie
tenească și frățească, în spiritul 
unei depline înțelegeri reciproce a 
participanților.

--------------O® O--------------

Semnarea unui protocol privind schimbul de mărfuri 
pe anul 1962 intre R. P. Romînă și Turcia

între 30 decembrie 1961 și 13 ia
nuarie 1962 au avut loc la Bucu
rești tratative între delegațiile eco
nomice romînă și turcă pentru sta
bilirea listelor de mărfuri pentru 
anul 1962 în cadrul acordului co
mercial existent între cele două 
țări.

în urma acestor discuții s-a sem
nat sîmbătă un protocol care pre
vede o sporire a volumului total al 
schimburilor de mărfuri în 1962 de 
circa 30 la sută față de schimburi
le prevăzute pentru anul trecut.

Principalele mărfuri pe care R.P. 
Romînă le va exporta în Turcia 
sînt: mașini-unelte pentru prelu
crarea metalelor, motoare, transfor
matori, biciclete, produse chimice, 
coloranți, uleiuri lubrifiante, para
fină, materii plastice, fire și fibre 
sintetice, celuloză, lemn de celulo
ză și alte sorturi de lemn, instru
mente muzicale, rechizite de birou 
și altele.

Principalele mărfuri pe care Tur
cia le va exporta în R.P. Romînă 
sînt: bumbac, piei, tananți, mine
reuri, pește, măsline, citrice, smo
chine, stafide și altele.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de Mircea Petrescu, di
rector în Ministerul Comerțului al 
R.P. Romîne, iar din partea turcă 
de Mazlum Ataman, președintele 
departamentului de comerț exterior 
din Ministerul Comerțului al Tur
ciei.

După semnare, conducătorul dez
legați«! economice turce a declarat 
unor redactori ai Agenției „Ager- 
pres“ și ai Radio televiziunii :

Pentru anul 1962 s-au stabilit 
produsele care pot fi livrate reci
proc avîndu-se în vedere posibilită
țile economiei celor două țări. Vo
lumul schimburilor de mărfuri sta
bilit pentru acest an este mai mare 
față de anul trecut. Sperăm că în 
1962, datorită eforturilor care se 
vor depune de ambele părți, preve
derile planului vor fi traduse în 
viață. îmi exprim convingerea că 
protocolul care s-a semnat astăzi 
va contribui la întărirea relațiilor 
dintre Turcia și Romînia.

Referindu-se la vizita pe care a 
făcut-o prin țară, oaspetele a subli
niat că aceasta i-a permis să cu
noască mai bine industria romî
nească. La Brașov am vizitat uzi
nele de tractoare, care se prezintă 
la un înalt nivel tehnic — a spus 
el. Mi-am putut da seama că trac
toarele fabricate aici lăsă oricui o 
bună impresie din toate punctele de 
vedere. Ne despărțim de țara dv. 
cu frumoase amintiri, a spus oas
petele în încheiere.

Cu prilejul vizitei la uzinele de 
tractoare din Brașov, conducătorul 
delegației economice turce, Mazlum 
Ataman, a semnat în cartea de im
presii. „Pentru sectoarele mari, lu
minoase, dotate cu mașini moder
ne, pentru condițiile de producție 
care țin pasul cu tehnica modernă, 
precum și pentru produsele dv. de 
calitate, care și-au cucerit faima în 
numeroase țări, meritați să fiți fe
licitați. Sîntem într-adevăr impre
sionați de progresele obținute de 
uzina dv. atît în domeniul econo
mic cît și în domeniul cultural și 
sportiv“.

★
Sîmbătă, Ministerul Comerțului a 

oferit un dejun cu prilejul semnă
rii protocolului.

(Agerpres)

Sosirea ministrului 
Iranului în R, JP<, Romînă

La 12 ianuarie a sosit în Capi
tală dl. Adami Yatt Tammouress, 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Iranului în Republica 
Populară Romînă.

La sosire, dl. Adami Yatt Tam
mouress -a fost salutat dé Nicu 
Șerban, director ad-interim al Pro
tocolului Ministerului Afacerilor 
Externe.

SPORT

Dinamo-Omonia

T E L F ft K A ME E X T F E
Cum va arăta orașul arctic?

în clișee_: Sus 
- aspectul viito
rului oraș pentru 
10—12 mii de lo
cuitori. Jos — o 
stradă acoperi
tă cu o cupolă 
transparentă din 
masă plastică. 
Aici se vor afla 
diferite Institu
ții. O stradă a- 
semănătoare va 
lega orașul de 
centrul medico-' 
sanitar.

Proiectul unui oraș arctic, pe străzile căruia tem
peratura aerului —chiar pe gerurile cele mai mari 
— va fi cea obișnuită în timpul verii, există deo
camdată în schițele arhitectonice și în calculele fi
lialei din Leningrad a Academiei de construcții și 
arhitectură a U.R.S.S. Acesta este un oraș al vii
torului apropiat, prevăzut pentru 10—12 mii de lo
cuitori, cu largi perspective de dezvoltare. Clima 
artificială, noile forme arhitectonice vor satisface 
pe deplin cerințele de trai ale omului.

Orașul va fi construit pe o temelie uriașă — un 
planșeu special, ridicat cu un metru deasupra so
lului veșnic înghețat. Sub o cupolă uriașă din masă 
plastică, va fi așezat centrul orașului, cu parc, sta
dion, așezăminte culturale. Se prevede construirea 
de case sub formă cilindrică, cu o mai mare rezis
tență la vînturile puternice și cu proprietatea de 
a ceda mai puțină oăldură.

.....................  .. ~ SO«----■ ■ ~:—;

Consfătuiri aie lucrătorilor din
ROSTOV PE DON 13 (Agerpres). 

TASS. — La 12 ianuarie s-a înche
iat Consfătuirea lucrătorilor din 
agricultura Caucazului de nord.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat Ghennadi Voronov, prim-vice- 
președinte al Biroului C. C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., și Dmi
tri Poleanski, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.F.S.R.

Participanții la consfătuire au 
discutat raportul prezentat de Dmi
tri Poleanski cu privire la sarcini
le ce revin lucrătorilor din agricul
tura Caucazului de nord pentru în
deplinirea hotărîrilor Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. privind spo
rirea producției agricole.

BARNAUL 13 (Agerpres). TASS. 
La 12 ianuarie, la Barnaul a luat 
sfîrșit Consfătuirea lucrătorilor din 
agricultura „ținutului Altai.

Participanții la consfătuire au 
discutat și au adoptat angajamen
tele pentru anul 1962 și o chemare 
către oamenii muncii din agricul
tura acestui ținut.

Anul acesta se prevede ca 271 mi
lioane puduri de cereale, 205.000 
tone de carne și 270.000 tone de 
lapte să fie vîndute statului.

ȚELINOGRAD 13 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La Țelinograd s-a încheiat Con
sfătuirea în domeniul construcțiilor 
rurale din Ținutul pămînturilor des
țelenite. Participanții au discutat 
probleme de proiectare și construi
re a gospodăriilor pe suprafețele 
desțelenite din Kazahstan, proble
me ale industrializării agriculturii 
și ale dezvoltării bazei sale tehnice- 
materiale.

------

Campania electorală 
din Finlanda s-a încheiat

HELSINKI 13 (Agerpres). — Vi
neri seara s-a încheiat în Finlanda 
campania electorală, pentru alege
rea președintelui Republicii Finlan
da. La 15 și 16 ianuarie 2.7671070 
alegători vor merge la urne pentru 
a alege din cei 1.517 candidați 300 
de „mari electori“ — care la rînçliil 
lor vor alege la 15 februarie pe 
noul președinte. Mandatul noului 
președinte este de 6 ani începînd 
de la 1 martie 1962.

Corespondentul din Helsinki al a- 
genției France Presse relatează că 
în urma retragerii candidaturii lui 
Olavi Honka — sprijinit de parti
dele de dreapta — în cercurile 
politice finlandeze se consideră că 
Urho Kekkonen va fi reales „fără 
dificultate“.

[Cil I .TURA- STIINTA-ARTA
? ee Videotelefonul

Sub semnul coexistenței pașnice, 
al prieteniei și colaborării romîno-indiene

DECLARAȚIILE TOV. MIHAIL FLORESCU, MINISTRUL INDUSTRIEI PETROLULUI Șl CHIMIEI, ÎN LEGĂ- 
TURĂ CU INAUGURAREA RAFINĂRIEI DE LA GAUHATI

Dupa cum s-a mai anunțat, la 1 ianuarie a fost pusă în func
țiune la Gauhati prima rafinărie din sectorul de stat al Republicii 
India, rafinărie proiectată și utilată în întregime de țara noastră 
pe baza acordului încheiat între guvernele romîn și indian. In 
legătură cu aceasta, tov. Mihail Fior eseu, ministrul Indus
triei Petrolului și Chimiei, care, la invitația guvernului indian a 
participat la festivitățile de inaugurare, a făcut o declarație re
dactorului Agenției romîne de presă „Agerpres“ — Petru Uilăcan.

„Intrarea în producție a rafinăriei 
a stîrnit ùn interes deosebit în In
dia. La mitingul care a avut loc cu 
■acest prilej au participat peste 
20.000 de oameni. Au fost prezenți 
Jawaharlal Nehru, primul ministru 
al Indiei ; ministrul de Stat în Mi
nisterul Oțelului, Combustibilului și 
Subsolului, ,K. D. Malaviya ; guver
natorul statului Assam, S. M. Ghri- 
naghesh ; ministrul principal al sta
tului Assam, B. Chaliha, miniștri ai 
statului Assam, conducători ai în
treprinderilor petroliere de stat in
diene și alte persoane oficiale. Pri
mul ministru Nehru a relevat impor
tanța ajutorului acordat de țara 
noastră în construcția acestei. rafi
nării, apreciind că rafinăria este un 
frumos dar de Anul nou pentru po
porul indian. „Inaugurarea acestei 
rafinării — a spus premierul indian 
— deschide un capitol nou în is
toria Indiei și în istoria industriei 
noastre. Acesta este începutul 
unei noi ere și nu mă îndoiesc că 
India se va bucura mult de roadele 
ei...".

Presa indiană de toate categoriile 
a consacrat un spațiu larg anunță
rii și comentării acestui eveniment, 
subliniind urianinî marea sa impor
tanță. -

Rafinăria de la Gauhati a fost 
(construită într-o ■ regiune neindus- 
iriailizată, în . condiții climatice 
foarte grele (este regiunea cu cele 
mai mari căderi de ploaie de pe 
glob). Învingînd greutățile, specia
liștii noștri au acordat asistența ne
cesară pentru desfășurarea lucrări
lor de construcții și montaj șl pen
tru punerea în funcțiune a instala- 
jjiilor.

Uzinele romîneștl au realizat uti
laje în măsură să reziste condițiilor 
ÇHmaticQ din regiunea în care a

fost construită rafinăria. Uzinele „1 
Mai"-Ploiești, Uzinele de utilaj pe
trolier și ' chimic și Uzinele „Vasile 
Roaită" din București,' „Elëctropute- 
re" din Craiova, Combinatul meta
lurgic Reșița și altele au livrat circa 
19.000 tone utilaje și materiale de 
înaltă calitate.

Documentația elaborată de Insti
tutul de proiectări pentru instalații 
petroliere din Ploiești este la nive
lul tehnicii moderne. întreprinderile 
de comerț exterior, și în mod deo
sebit „Industrial export", au urmărit 
permanent îndeplinirea obligațiilor 
contractuale.

La construirea acestei rafinării au 
participat peste 5.000 de muncitori 
indieni, care au realizat un ritm de 
lucru ce a permis reducerea terme
nului de punere în funcțiune a rafi
năriei. Constructorii și montorii in
dieni au lucrat cu un elan deose
bit, manifestînd permanent dorința 
de a termina mai devreme lucrările.

Calitatea lucrărilor executate atît 
la construcții, oît și la montaj arată 
capacitatea întreprinderilor și a 
muncitorilor indieni în realizarea 
unor mari lucrări industriale. Minis
terul Oțelului, Combustibilului și 
Subsolului al Republicii India și So
cietatea de sfat Indian Rafineries 
Ltd. au organizat în bune condiții 
întreaga activitate de colaborare în 
construirea rafinăriei. Personalul a- 
cestor instituții a dovedit multă pri
cepere și stăruință.

Membrii guvernului indian și alte 
oficialități au relevat cu multă sa
tisfacție roadele strînsei colaborări 
dintre specialiștii romîni și indieni, 
calda prietenie care i-a legat în 
toată perioada de construcție a ra
finăriei.

Autoritățile indiene șf-cru mani

festat dorința de a colabora în 
continuare cu noi, atît pentru mări
rea și completarea rafinăriei de la 
Gauhati, cît și pentru alte instalații 
petroliere și chimice.

Referindu-se la un alt aspect al 
colaborării dintre țările noastre, 
care a fost evidențiat de conducăto
rii indieni, tov. Mihail Florescu a 
arătat că în vederea pregătirii ca- 

■ drelor necesare exploatării rafină
riei de la Gauhati, un număr impor
tant de specialiști indieni au fost 
instruiți la Institutul de Petrol, Gaze 
și Geologie din București și au fă
cut o practică pe șantierele de cons
trucții și în rafinăriile din țara noas
tră. Ei și-au însușit temeinic și în- 
tr-un timp scurt cunoștințele nece
sare, ceea ce s-a confirmat și cu 
prilejul punerii în funcțiune a rafi
năriei în condiții optime.

în continuare tov. Mihail Floresou 
a arătat că oficialitățile indiene 
și-au exprimat satisfacția în legă
tură cu ajutorul acordat de țara 
noastră la descoperirea zăcăminte
lor de petrol din India. După prima 
sondă din sectorul de stat, forată la 
Jawalamukhi în 1957 cu o instalație 
romînească de către o brigadă de 
sondori din țara noastră, s-au exe
cutat importante prospecțiuni și fo
raje, care au permis descoperirea 
unor zăcăminte noi de țiței. în mo
mentul de față brigăzile de sondori 
romîni lucrează în cîteva zone pe
troliere la Cambay, Adampur și 
Gandinagar. în cursul acestui an 
țara noastră va livra Indiei noi ins
talații de foraj.

îmi exprim satisfacția și pe a- 
ceastă cale pentru ocazia care 
mi-a oferit-o guvernul indian de a 
participa la inaugurarea rafinăriei ; 
fiind pentru prima oară în India 
am avut prilejul să cunosc direct 
poporul harnic și iubitor de pace al 
acestei mari țări.

Colaborarea dintre R. P. Romînă 
șl Republica India în domeniul in
dustriei petroliere contribuie Ia con
solidarea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre celé două țări ; 
ea oglindește politica noastră ba
zată pe principiul coexistenței paș
nice între state cu orinduirl sociale 
diierite.

(Cipru) : 4-1
NICOSIA 13 (Agerpres). —
Continuîndu-și turneul în Cipru, e- 

chipa de fotbal Dinamo București a 
susținut ieri cel de-al patrulea meci, 
jucind la Nicosia cu echipa Omonia, 
campioana țării. Fotbaliștii romîni au 
ciștigat cu scorul de 4—1 (2—1) prin 
golurile marcate de Ene, Anghel. Fră- 
țilă și Varga. După cum transmite co
respondentul agenției U.P.I., cel mai 
bun jucător al echipei dinamoviste a 
fost extremul dreapta, Pîrcălab.

In citeva rinduri
PATINAJ- Astăzi, în Capitală, pe 

lacul din parcul „23 August“, cei mai 
buni patinatori de viteză bucureșteni 
se întrec în campionatul orașului 
București. Probele vor începe la 
ora 9.

CICLISM. S-a dat startul în cel 
de-al 9-lea Tur ciclist al Egiptului, la 
care participă alergători din R.P. Po
lonă, R.D. Germană, Iugoslavia, Gre
cia și Republica Arabă Unită. Prima 
etapă, disputată între orașele Luxor 
și Sohag, de-a lungul a 220 km., a fost 
oîștigată de ciclistul german Lothar 
Appier în 7hl9’02”.

HALTERE. între cei mai buni 75 de 
halterofili din lume pe anul 1961 figu
rează 46 de sportivi sovietici, 11 ame
ricani, 5 maghiari, cîte 4 din R.P. Po
lonă și Japonia, cîte unul din R,P. 
Chineză, Iran, Anglia, Italia și Fin
landa. Din cele 28 de recorduri mon
diale înregistrate la federația inter
națională de haltere. 16 sînt deținute 
de reprezentanții U.R.S.S.

SCHI. în majoritatea țărilor euro
pene, schiorii fruntași se pregătesc 
pentru campionatele mondiale (pro
bele nordice) care vor avea loc între 
18 și 25 februarie în stațiunea de spor
turi de iarnă de la Zakopane (R.P. 
Polonă). Primul mare concurs de se
lecție al schiorilor fondiști sovietici a 
început pe pîrtiile de la Kavgolovo, 
lîngă Leningrad. Pe distanța de 5 km., 
tînăra Evdochia Mekșilo a învins-o pe 
Liubov Baranova, favorita întrecerii, 
în R.P. Bulgaria schiorii selecționabili 
au participat la un concurs organizat 
de ziarul „Otecestven Front“.

Lotul schiorilor din R.D. Germană se 
pregătește în apropiere de Oberwi- 
senthal O formă bună demonstrează 
campionul olimpic de sărituri de la 
trambulină Helmuth Recknagel.

RUGBI. Sîmbătă la Edinbiirg, în ca
drul competiției de rugbi „Cupa celor 
cinci națiuni“, reprezentativa Franței 
a învins echipa Scoției cu 11—3 (3—3)

HOCHEI PE IARBA. Turneul in
ternațional de hochei pe iarbă de la 
Ahmedabad (India) a continuat cu ur
mătoarele meciuri : Olanda—Republica 
Arabă Unită 4—0 ; Malaya—Belgia 
2—0 ; R.F, Germană—Japonia 1—0.

I
„Gîndiți-vă puțin : în șaptezeci 
de ani prețul unui tablou de Van 
Gogh a crescut de la 3 la 369.000 
dolari. In mai puțin de un an au
tomobilul 
părat își 
loare. In plus, și mai

toate, Rembrandtului pe care-1 po
sedați nu-i poate veni cheful să 
ceară într-o bună zi autodetermi
nare".

Concluzia : pînza acoperită cu 
vopsele prezintă un interes mai 
mare decît acțiunile „Union Minière 
du Haul Katanga“ sau ale deceda
tei „Companii de Suez".

Operele de artă, mai ales tablou
rile, devin în Occident, mai ales în 
S.U.A. — arată săptămînaiul fran
cez „L'Express" din care folosim 
aceste amănunte — obiectul unor 
adevărate investiții de Capitaluri. 
Investiții, acțiuni, așadar ■— bur- 

>> să ? Desigur: La New York : Parke- 
’> Bernet, la Londra : Sotheby's, la 
x Paris : Charpentier, — mari galerii 
>$ internaționale, ale căror cifre de a- 
■> faceri anuale se ridică Ia 
< milioane de dolari.
> Nu de mult, new-yorkezii 
< „plăcerea" să găsească în 
$ pondența lor personală prospectul 
z de reclamă a unei noi publicații : 
< „Ghid și previziuni pentru piața ar- 
> tei". Apare de două ori pe lună, 

> costă 2 dolari, hîrtie velină, dar 
[ mai ales promite „cum să realizați 
, încă de azi supraprofituri pe piața 
> artei, datorită acelorași riguroase 
’ metode și aceleiași tehnici slste- 
. matice, folosite de marii specialiști 

ai bursei“.
In broșura „Supraprofituri în 

■ artă" se tratează printre alte su- 
' biecte : „Cum poate fi măsurată 

piața artei în ansamblul ei (așa 
cum de pildă, „Indicele Dow Jo
nes măsoară bursa“). Cum pot fi 
prevăzute prețurile la obiectele de 
artă. Cum se pot aprecia rațional 
valorile. Cum se pot desprinde 
tendințele pieții încă de la început. 
Cum pot fi descoperite talentele 
promițătoare. Cum trebuie determi
nată suma investițiilor. Cum se 

' poate cumpăra în deplină siguran
ță, prin corespondență. Cum se 
poate cumpăra pe credit. Cum se 
pot ocoli capcanele" ele. Și aceasta 
„cu un capital inițial care poate 
varia între 5 și 500.000 dolari".

In fața unei analize atît de „ști
ințifice", toate temerile de risc pe

nou pe care l-ați cum- 
pierde jumătate din va- 

presus de

zeci de

au avut 
eores-

care le-ar putea nutri cumpărătorii 
trebuie neapărat să se evapore. 
„Cîștigurile voastre posibile sînt 
atît de nelimitate, incit ar ii mai 
exact să se spună că „riscul"' pa 
care vi-1 asumați este riscul de a 
deveni bogătaș !" — afirmă broșu
ra cu solicitudine. „Cîștigurile de 
1.000 la sută, 2,000 la sută și 3.000 
Ia sută sînt ceva obișnuit și s-au în
registrat chiar numeroase cîștiguri 
de cîteva milioane la sută !".

Așadar, perspective miraculoase 
de îmbogățire. I '.i adevărat „Eldo
rado“ pentru bu.ghezul înstărit, cu 
capital disponibil. Și credulii dau 
buzna în galeriile de „artă", cum- 
părînd totul de la „pînzele In ca
feniu“ ale cimpanzeului Beauty (o- 
drasla școlii artistica de la grădina 
zoologică din Cincinnati) și pînă la 
aberațiile abstractionist'' expuse în 
rame aurite. Astfel marii rechini or
ganizează cu mină de maestru zarva 
bine orchestrată a „supraprofituri- 
lor de pe piața artei“. Cît despre 
adevărații maeștri, pictorii de ta
lent din zilele noastre, ...aici lucru
rile se schimbă. Deseori, un pictor 
devine „mare“, după ce a pictat pe 
asfaltul străzilor, abia după moarte, 
și pînă atunci șe alege mai mult 
cu mizeria.

Televiziunea s-a alăturat de cu- zz 
rînd telefonului ca mijloc de comu- (< 
nicaro bilaterală la distanje mari. 
In trei orașe din Uniunea Sovietică zz 
— Moscova, Leningrad și Kiev s-au . <<. 
deschis centre interurbane videote- SS , 
lefonice. >Z

Dacă cineva dorește nu numai SS 
să vorbească unui prieten care Io- zz 
cuieșfe în alt oraș dar să-l și vadă « ; 
și să fie văzut de el, face o coman- S> 
dă telefonică obișnuită, vine la stu- zz 
dio și în fa|a lui, pe ecranul tele- << 
vizorului, se vede chipul bine cu- W 
noscut. >>

Prima convorbire videotelefonică 
interurbană în U.R.S.S. a avut loc zz 1 
între moscovitul Peotr Lazukin și « ■ 
cunoscujii săi din Kiev. Ei l-au teii- \\ 
citat pe tovarășul lor din Moscova zz 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani. «

...în sala aparatelor, pe tablourile zz 
de comandă licăresc numeroase be- << 
culefe colorate. Pe ecranul rotund ' 
al oscilografului șerpuiește o linie zz 
verde care urmărește calitatea sem- '<< 
nalelor. Specialiști cu experienfă >> 
urmăresc cu afenfie ca oamenii, a 
despărjiji prin distanje de sute de << 
km., să se vadă și să se audă bine. >>

Videotelefonul s-a bucurat de M 
succes din primele zile. în curînd, >> 
asemenea comunicafii videofelefo- << 
nice vor fi stabilite între Moscova SS 
și Harkov, Dnepropetrovsk, Sverd- <( . 
lovsk și alte orașe din U.R.S.S.

în fotografie : Aspect din 
timpul convorbirii videotelelo- 
nice.

I
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Gruparea de la SavannaketAlături de lupta popor ii Im mbo

încetarea din viată 
a tovarășului Ajoy Ghosh

Un apel către tineretul 
din America Latină

HAVANA 13 (Agerpres). —
Delegații de tineret din 12 țări 

latino-americane, care se află în 
prezent în Cuba, au dat publicității 
un apel comun adresat întregului 
tineret din America Latină pe care 
îl cheamă la acțiuni împotriva pla
nurilor de agresiune ale S.U.A. con
tra Cubei. Apelul, semnat de repre
zentanți ai unui număr de 27 de or
ganizații de tineri muncitori, ță
rani, studenți demască planurile 
S.U.A. de a folosi apropiata confe
rință de la Punta del Este pentru 
o agresiune împotriva Cubei. Cuba 
a croit drumul pe care popoarele 
din America Latină trebuie să-l ur
meze, se spune în apel. Acesta 
este motivul pentru care imperia
lismul S.U.A. și lacheii lui încearcă 
să împiedice popoarele latino-ame
ricane să cunoască adevărul despre 
Cuba.

într-o declarație dată publicității 
de către delegația argentiniană 
care vizitează în prezent Cuba se 
spune : „Un atac împotriva revolu
ției cubane este un atac împotriva 
dreptului Ia autodeterminare și îm
potriva forțelor progresiste din 
lume, în special împotriva popoa
relor din America Latină“.

Poziția Braziliei
RIO DE JANEIRO 13 (Agerpres). 

Agenția U.P.I. anunță că la 12 ia
nuarie ministrul Afacerilor Externe 
al Braziliei, Santiago Dantas, a 
convocat pe diplomații străini în 
Brazilia pentru a le comunica că la 

■ conferința din 22 ianuarie a miniș
trilor Afacerilor Externe ai țărilor 
membre ale O.S.A., țara sa se va 
opune aplicării vreunor sancțiuni 
diplomatice sau politice împotriva 
Cubei.

După cum subliniază France 
Presse, în fixarea poziției sale gu
vernul brazilian „se menține în 
continuare la principiile neinter
venției și autodeterminării popoare
lor, afirmate anterior".

Dantas a declarat că Brazilia va 
sugera conferinței crearea unui co
mitet care să elaboreze un statut 
al relațiilor dintre Cuba și restul 
emisferei occidentale.

---- ogo----

Demonstrații antiamerkane 
la Santo Domingo

SANTO DOMINGO 13 (Agerpres). 
în capitala Republicii Dominicane 
au reînceput la 12 ianuarie demons
trațiile antiguvernamentale care 
s-au transformat într-o manifestație 
împotriva amestecului Statelor Uni
te în afacerile interne ale țării. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, grupuri de tineri dominicani 
au manifestat în fața clădirii con
sulatului S.U.A. din Santo Domingo, 
purtînd pancarte în care cereau 
eliberarea fruntașului politic domi
nican Maximo Lopez Molina, arestat 
de autoritățile americane la Miami 
(Florida). Demonstranții au ars un 
drapel al S.U.A. și au incendiat un 
automobil aparținînd consulatului 
american.

Solidaritatea 
muncitorilor chilieni 

SANTIAGO.(Chile) 13 (Agerpres). 
— După cum relatează ziarul „El 
Siglo“, 10.000 de mineri de la mi
nele carbonifere Lota, din provin
cia Conception, întruniți într-un 
miting, au hotărît ca în cazul unui 
atac împotriva Cubei să declare o 
grevă de protest. Mitingul a adre
sat tuturor muncitorilor din Chile 
apelul să manifeste vigilență față 
de planurile imperialiste de agre
siune împotriva Cubei.

Consiliul național al Centralei 
unice a oamenilor muncii din Chile 
a adresat muncitorilor chilieni ape
lul de a participa la mitingul ce 
urmează să aibă loc la 22 ianuarie 
la Santiago, în semn de protest 
împotriva conferinței statelor ame
ricane de la Punta del Este, care 
se va deschide în aceeași zi.

Mărturie a prieteniei 
indiano - cubane

DELHI 13 (Agerpres). — La Delhi

Povara cheltuielilor 
militare în Anglia

LONDRA 13 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat publicației 
„News Letter“, organ al partidului 
conservator, Watkinson, ministrul 
de Război al Angliei, a declarat că 
cheltuielile militare anuale pe cap 
de locuitor sînt în Anglia de cel 
puțin 33 lire sterline.

„Povara cheltuielilor militare su
portată de populația Angliei, a sub
liniat Watkinson, este mai grea de
cît în oricare țară occidentală“.

în același timp, ministrul de 
Război a prevenit poporul englez 
că nu trebuie să se aștepte la vreo 
reducere a cheltuielilor „pentru 
apărare“.

! continuă provocările armate
XIENG KUANG 13 (Agerpres). — 

După cum relatează Agenția Viet
nameză de Informații, postul de 
radio „Vocea Laosului“ a transmis 
că gruparea de la Savannaket, care 
a făcut să eșueze tratativele de la 
Vientiane, continuă provocările ar
mate împotriva regiunilor elibe
rate, controlate de guvernul regal 
și Partidul Neo Lao Haksat.

între 4 și 6 ianuarie patru avioa
ne ale rebelilor au mitraliat o lo
calitate din 
provocînd 
locale. La 7

provincia Kham-Muon, 
daune mari populației 
ianuarie șase companii

li

O© O

co-ale clicii Fumi Nosavan, sub 
manda unor ofițeri străini și folo
sind mitraliere și aruncătoare de 
mine de 105 mm, au întreprins un 
atac asupra localității Fon-Hong, 
aflate la nord de Vientiane.

în aceeași zi trupe ale grupării 
de la Savannaket au supus focului 
satul eliberat Kham-Kuang la 
de provincia Kham-Muon.
-----  -----o-a o—■

sud

DELHI 13 (Agerpres). — TASS. Oamenii muncii din India, miș
carea comunistă și muncitorească internațională au suferit o grea 
pierdere. La 13 ianuarie a încetat din viață la Delhi, în vîrstă de 53. 
de ani, tovarășul Ajoy Ghosh, secretar general al Consiliului Naț.v' 
nai al Partidului Comunist din India, fiu credincios al clasei mun
citoare din India. Tovarășul Ajoy Ghosh suferea de multă vreme de 
cord.

TELEGRAMĂ

3 
avut loc un miting al opiniei publice din 
India la care s-a hotărîf crearea în aceas
tă țară a unei 
indiano-cubane.

Agenția India 
ză că înființarea 
indiano-cubane i 
prieteniei 
popoare și a interesului 
manifestat de opinia publică din India 
față de îndepărtata Cubă.

Asociații de prietenie

Press Agency 
I Asociației de 
constituie o mărturie a 

crescinde dintre cele două 
tot mai larg

sublinia- 
prietenie

Declarația lui Kassem asupra uneltirilor 
orientul Mijlociu

Oprindu-se asupra problemei Ku
weitului, Kassem a spus : „Forma
rea așa-zisului stat Kuweit înseam
nă de fapt crearea unei baze impe
rialiste care amenință toate țările 
arabe... Datorită poziției saie geo
grafice în Golful Persic și prezen
ței bazelor militare engleze, Kuwei
tul se transformă într-o bază a 
imperialismului, care amenință 
securitatea multor state, în special 
a Irakului“.

Referindu-se' la deplasările tru- 
pelor engleze în regiunea Golfului 
Persic, Kassem a declarat că scopul 
lor este de a exercita presiuni asu
pra Irakului pentru a-1 determina, 
printre altele, să renunțe la poziția 
hotărîtă adoptată în problema so
cietăților petroliere.

★
Ziarul „AL BAYAN“ cere guvernu

lui irakian să adreseze o plîngere 
Consiliului de Securitate. Ziarul, ca și 
întreaga presă irakiană, consideră ca 
o ingerință inadmisibilă recentele note 
ale guvernelor britanic și american 
în care se cere Irakului să-și reconsi
dere hotărîrea cu privire la limitarea 
terenurilor petrolifere arendate mono
polurilor străine.

impérialiste în
BAGDAD 13 (Agerpres). — Cu 

prilejul unei întîlniri cu ziariștii 
irakieni, primul ministru Kassem 
a făcut o declarație în care s-a re
ferit la măsurile militare luate de 
imperialiști în Orientul Mijlociu. 
Imperialismul, a spus el, a creat o 
cortină de fier „între noi și frații 
noștri din regiunea Golfului Persic 
și partea sudică a Peninsulei Ara
bice, fărîmițînd aceste regiuni în 
mici principate, șeicate, protecto
rate și sultanate pentru a le men
ține sub dominație prin ațîțarea 
unora împotriva altora".

Noi aresiări 
de complotiști în Liban
BEIRUT 13 (Agerpres). — Autori

tățile libaneze continuă să descope
re șj să aresteze elementele parti
cipante la tentativa de lovitură de 
stat din 31 decembrie 1961.

într-un comunicat oficial s-a 
anunțat că la 12 ianuarie a fost 
arestat căpitanul Hairalah, unul din 
cei doi ofițeri care au condus ac
țiunea din 31 decembrie. Același 
comunicat anunță că în ultimele 24 
de ore au fost arestate alte 297 de 
persoane, membre ale partidului 
fascist „Popular-social“, care au 
participat direct la atacarea Pala
tului prezidențial din Beirut. Cu 
prilejul arestării acestora, autori
tățile libaneze au confiscat docu
mente referitoare la participarea 
partidului amintit la complot, pre
cum și însemnate cantități de arme 
și muniții aflate în posesia acestui 
grup.

Către Consiliul Național 
al Partidului Comunist din India

New Delhi
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă trimite 

dv., precum și tuturor comuniștilor indieni cele mai sincere condo
leanțe și participă alături de dv. la marea durere încercată prin înce
tarea din viață a tovarășului Ajoy Ghosh, secretar general al parti
dului Comunist din India, militant de seamă al mișcării muncitorești 
indiene, care și-a consacrat întreaga viață luptei pentru independența 
țării, pentru pace, democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

(Ziarele)

Folosind ca momeală așa-zisul „Aju
tor pentru progres“, S.U.A, urmăresc 
să împingă o serie de dictatori din ță
rile Americii Latine la o 
potriva Cubei.

agresiune îm-

Schema de funcționare a „ajutorului pentru progres .
(Desen de EUGEN TARU)
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IS. și creșterea pericolului fascist in Franța
Presa occidentală acordă în ultimele 

zile o atenție specială situației politice 
din Franța, lată numai cîteva titluri : 
„Intensificarea violențelor, legalitatea 
în desuetudine" („Le Monde“-Franța), 
„Război civil în Franța ?" („The Guar- 
dian"-Anglia), „Franța alarmată de zvo
nurile despre un nou puci“, („Die Taf“- 
Elvefia) „Unirea tuturor forțelor demo
cratice împotriva fascismului“ („L'Hu- 
manifé“-Fran|a).

Această preocupare este o consecin
ță a intensificării activității unor grupări 
fasciste din Franța și, în primul rînd, 
a elementelor „ultra“ (adică cele mai 
reacționare, colonialiste și teroriste) 
constituite în „Organizația Armată Se
cretă“ (O.A.S.). Ca și pe vremea veni
rii la putere a lui Hitler, cînd bandele 
de ucigași S.S. și S.A. terorizau popu
lația' asasinînd oameni nevinovați, 
și fasciștii din O.A.S. au făcut din cri
mă și asasinat tactica lor principală. 
Inițialele O.A.S. apar tot mai des lîngă 
trupuri ciuruite de gloanțe. Nu
mai înfr-o singură zi, la 9 ianuarie, 
au fost înregistrați, în Algeria și în 
Franța încă 20 de morți și 18 răniți, 
victime ale teroriștilor din O.A.S. Ata
carea sediului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez, distruge
rea locuinței cunoscutului scriitor fran
cez Jean Paul Sartre sau exploziile unor 
bombe în redacția ziarului burghez 
„France Soir" au avut loc la Paris în 
plină zi. Scrisorile de amenințare, ca 
acelea trimise pînă și artistei de cinema 
Brigitte Bardot, parvin destinatarilor 
cu o operativitate suspectă. Acestea 
nu sînt decît unele fapte din șirul nu
meroaselor fărădelegi comise de 
O.A.S. și care arată că fasciștii își aleg 
victimele nu numai printre comuniști și 
alji oameni de stînga, ci lovesc deo
potrivă în toți cei care își ridică glasul 
înfr-o formă sau alta împotriva războ
iului murdar din Algeria.

Făcînd un bilanț al 
minale desfășurate de 
mînalul „Express“ scria 
număr că „1961 nu a
De Gaulle, ci anul lui Salan", 
anul 
Franța.

Terenul 
buruienii 
constituie

Franța îl poartă de peste șapte ani 
în Algeria. Vîrfurile monopoliste din 
Franța cresc și hrănesc grupările 
fasciste pentru a le opune miș
cării democratice a poporului francez, 
care cere cu hotărîre încetarea răz
boiului din Algeria. Acest fapt este 
subliniat și în articolul citat mai sus 
din „Express“ unde se arată că „trista 
constatare privind activitatea O.A.S. 
impune încă una. Dacă puterea de
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Revista presei 
occidentaie
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A fost sincer...
COLUMBIA (Carolina de Sud) 

13 (Agerpres). — Prof. Trong Bu 
Lam, de la Universitatea, din 
Saigon, care face o vizită în S.U.A., 
a declarat într-un interviu acordat 
agenției U.P.I. că în general vietna
mezii din sud nu-i iubesc pe ame
ricani și că „ajutorul“ american a- 
junge aproape în întregime în bu
zunarele oficialităților corupte.

OgO

Elementele de extremă dreaptă iți sporesc influența 
asupra vieții publice americane

BONN 13 (Agerpres). — Ziarul 
vest-german „Frankfurter Rund
schau“ a publicat un articol al co
respondentului său din Statele Uni
te care se ocupă de influența cres- 
cîndă a elementelor de extremă 
dreaptă asupra vieții publice și po
liticii externe americane.

Corespondentul citează faptul că 
Richard Nixon, fostul vicepreșddin- 
te al S.U.A., „a devenit purtătorul 
de cuvînt al acelor cercuri extre
miste de dreapta care declară că 
cine nu se pronunță în întregime 
pentru Chombe și idealurile sale 
este comunist“.

Corespondentul arată că Nixon, 
care intenționează acum să can
dideze pentru postul de guvernator

al statului California, „se folosește 
de argumente care provin direct 
din vocabularul organizației fas
ciste^ John Birch". California, subli
niază articolul, a devenit punctul 
de adunare a tuturor tendințelor 
de extremă dreaptă. Organizațiile 
republicane locale au „evoluat" în 
ultimele luni și se află astăzi sub 
conducerea „conservatorilor“ care 
reprezintă un punct de vedere ex
tremist și simpatizează cu elemen
tele radicale de dreapta. Ca și a- 
ceștia, republicanii din California 
cer ieșirea S.U.A. din O.N.U., o po
litică a „pumnului blindat" oriunde 
există o pretinsă amenințare comu
nistă, precum și întărirea legături
lor cu toate regimurile dictatoriale 
de dreapta din lume.

Declarația Consiliului Național* 
al P. C.

DELHI 13 (Agerpres). — TASS 
transmite :

în legătură cu încetarea din viață 
a lui Ajoy Ghosh, Consiliul Națio
nal al Partidului Comunist din In
dia a dat publicității o declarație 
în care se spune :

Tovarășul Ajoy Ghosh, secretarul 
nostru general, iubitul nostru con
ducător și tovarăș, a încetat din 
viață subit. Cu profundă durere a- 
nunțăm această tristă veste tutu
ror membrilor partidului nostru, 
tuturor prietenilor noștri, întregu
lui nostru, popor căruia tovarășul 
Ajoy Ghosh i-a închinat întreaga sa 
energie, capacitate și viață.

Tovarășul Ghosh s-a născut la 20 
februarie 1909 și a pășit de timpu
riu pe calea activității ' revoluțio
nare. La începutul deceniului al 
3-lea el a activat în Asociația re
publicană hindustană de luptă pen
tru eliberarea patriei noastre. îm
preună cu Bhagat Singh, a fost acu
zat de a fi participat la al doilea 
complot de la Lahore și a fost a- 
runcat în: închisoare. împreună cu 
alți colegi patrioți revoluționari. 
După eliberare, el s-a consacrat ac
tivității de organizare a muncitori
lor din Kanpur, orașul său natal. 
Elanul său revoluționar, contactul 
său cu muncitorii' și studiul clasi
cilor marxismului l-au adus în anul 
1931 în rîndurilc partidului nostru. 
După doi ani el a fost ales în Co
mitetul Central, iar în anul 1938 
în Biroul Politic. De atunci tova
rășul Ajoy Ghosh s-a aflat întot
deauna în primele rînduri ale con
ducerii partidului nostru.

într-o perioadă hotărîtoare a is
toriei . partidului nostru, în anul 
1951, tovarășul Ajoy Ghosh a fost 
ales secretar general al partidului 
nostru. P-~v ‘---- --------- - *
sale el a deținut această 
funcție.

Pînă în ultima zi a vieții 
înaltă

Tovarășul- Ajoy Ghosh a

din India
condus cu avînt partidul în cele 
mai critice momente ale istoriei 
noastre. Sub conducerea sa parti
dul nostru a înlăturat multe piedici, 
s-a menținut pe calea justă și a 
dus înainte steagul măreț al cauzei 
noastre.

Prin înțelepciunea sa politică, to
varășul Ajoy Ghosh a adus o mar.e 
contribuție la menținerea și întări-- 
rea unității partidului nostru. Prin 
participarea sa la' elaborarea unor 
documente politice de bază, tova
rășul Ajoy Ghosh a .rjdicat mult 
prestigiul partidului nostru nu nu
mai în țara noastră, ci și în cadrul 
mișcării comuniste internaționale.

Anii îndelungați de muncă încor
dată și sacrificiile personale i-au 
zdruncinat sănătatea. în deceniul 
al cincilea el s-a îmbolnăvit de tu
berculoză, iar acum cinci ani a în
ceput să sufere de cord. Deși sănă
tatea sa era șubredă, el a continuat 
să muncească cu abnegație și per
severență, ducînd partidul nostru 
înainte. Manifestul electoral al par
tidului nostru și linia fundamentală 
a tacticii și muncii noastre de agi
tație în campania electorală sînt în 
special rezultatul activității sale. în 
ultimele săptămîni ale vieții, el s-a 
ocupat de campania electorală a 
partidului nostru. La 11 ianuarie 
s-a îmbolnăvit subit, iar în ziua de 
13 ianuarie a încetat din viață în 
spital, în urma unui atac de cord.

Partidul comunist a suferit o 
pierdere ireparabilă. însuflețiți de 
amintirea glorioasei sale vieți, noi 
trebuie să ne unim și mai strîns și 
să luptăm și mai perseverent pen
tru victoria poporului nostru și a 
comunismului, în numele căreia to
varășul Ajoy Ghosh a făcut cele 
mai mari sacrificii. înclinăm stea
gul nostru roșu în memoria con
ducătorului care a plecat dintre, 
noi.

activității cri- 
O.A.S., săpfă- 
în ultimul său 
fost anul lui 

adică
recrudescenței fascismului în

propice pentru dezvoltarea 
otrăvite a fascismului îl 
războiul colonialist pe care
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stat ar fi vrut, 1961 ar fi putut deveni 
anul păcii în Algeria". De altfel tac
tica încurajării grupărilor fasciste ca 
„forje de rezervă“ este confirmată în 
mod direct de Georges Pompidou, una 
din „eminenjele cenușii" ale celei de-a 
V-a Republici, reprezentant direct al 
marilor monopoluri franceze, care de
clară : „O.A.S. este un balon de săpun 
pe care De Gaulle l-ar putea strivi cînd 
ar voi". Ziarele reamintesc însă că 
chiar atunci cînd asasinii au fost jude
cați, ei au fost condamnaji la pedepse 
minime, de cîjiva ani de închisoare...cu 
suspendarea pedepsei. în aceste con- 
difii s-a creat o situafie, pe care 
directorul săptămînalului „France Ob
servateur", Claude Bourdet, o sinteti
zează în cuvintele : „Cangrenă în ar
mată, de unde O.A.S. își ia substanțele 
explozive, consilierii și chiar șefii săi. 
Cangrenă în poliție, unde educația 
antialgeriană și anticomunistă a creat 
o Mafie cu puternice ramificații și care 
neutralizează acțiunea polițiștilor re
publicani. Cangrenă în sfat din cauza 
comploturilor anfirepublicane".

într'-adevăr, Franja a cunoscut în mai 
puțin de 4 ani 3 comploturi puse la 
cale de elementele de extremă dreap
tă. Primul dinfre aceste comploturi, cel 
din 13 mai 1958, a dus la căderea ce
lei de-a IV-a republici , și la aducerea 
la putere a actualului regim din Fran
ja. Cei care operează în prezent sub 
drapelul negru al O.A.S. — Salan, Ortiz, 
Dides, Le Pen, çousfelle — aufost ele
mentele active ale acestor puciuri, în-

frînfe datorită în primul rînd luptei 
forțelor consecvent democratice.

Așa cum arată în numărul său din 
5 ianuarie revista britanică „New Sta
tesman", activitatea teroristă a Organi
zației Armate Secrete nu poate fi con
cepută fără complicități în cadrul arma
tei. „Rezervele O.A.S.-ului de bombe 
cu plastic provin în mod limpede din 
depozite militare" scrie revista. La rîn- 
dul său corespondentul din Paris al 
ziarului „Observer" relevă complicita
tea poliției și a unor autorități civile. 
„Elementele cele mai rele ale ar
matei continuă să fie apărate în nu
mele moralei militare. Generalul Ailie- 
ret, comandant șef în Algeria, cu apro
barea guvernului, a refuzat să înles
nească identificarea militarilor acuzați 
că ar fi torturat o 
cursul anului

fată algeriană în 
Cărțile și articolelefrecuf.

a caută cu luminarea la lumina
Desen de KUKR1NIKSÎ (din ziarul „Pravda")

care demască asemenea abuzuri 
confiscate. O atitudine similară 
folosită acum și față de polifle. 
s-au anunțat nici un fel de sancțiuni 
împotriva polițiștilor vlnovați de 
talifăți grave față de algerienii 
au demonstrat la Paris în cursul 
octombrie".

însuși șeful oficial al O.A.S., 
general Salan, condamnat de un 
nai francez, declară că se poate plimba 
oriunde și oricînd în Algeria și nu nu
mai în Algeria. Ziarul belgian „Diman
che Presse“ anunță în numărul său din 
7 ianuarie că Salan a fost văzut la 
Liège (Belgia) împreună cu alți condu
cători fasciști, condamnați și ei în lipsă, 
de tribunalele franceze.

Infiltrarea tendințelor fasciste ale 
O.A.S. în cadrul armatei a fost dezvă
luită și de următoarea întîmplare sem
nificativă, relatată de presa franceză 
și care a avut loc la sfîrșitul anului 
trecut : Pentru prima oară în istoria 
Franței drapelele a două regimente nu 
s-au înclinat și unii ofițeri nu l-au sa
lutat pe președintele Republicii Fran

ceze atunci cînd 
acesta a trecut în 
revistă trupele la o 
recentă paradă mili
tară la Strasbourg. 
Iar cu cîteva zile 
mai înainte, primul 
ministru al Franței, 
Michel Debré, și 
ministrul de Război, 
Pierre Messmer, s-au 
găsit într-o situație 
și mai penibilă cu 
prilejul vizitei lor la 
cea mai înaltă insti
tuție de învățămînf 
militar din Franța, 
Academia Sainf- 
Dyr. In timpul a-
:esfei vizite, în
imensul 
al școlii 
fie de 
prezenta 
ei, iar alta le întor
cea spatele. Aici 
nu este vorba nu
mai de un afront. E 
vorba de mult mai 
mult. E vorba de 
un joc periculos 
cu destinele Franței, 
joc care reflectă 
în fapt contradicții
le din sînul burghe
ziei franceze, cu in
teresele sale deose-

stni 
este 

Nu

bru- 
care 
lunii

fostul 
iribu-

vizite, 
amfiteatru 
o promo- 
ofiferi se 
cu fa|a la

bite în Algeria ca și în alte părji ale 
lumii.

Poporul francez nu privește cu in
diferentă acest joc care urmărește a- 
ducerea la putere a celor mai reacțio
nare forje din Franja. Manifestațiile 
din 6 și 19 decembrie 1961, ca și cea 
din 6 ianuarie 1962 au demonstrat că 
oamenii muncii francezi, în frunte cu 
comuniștii, formează un zid puternic în 
jurul căruia se sudează unitatea de 
aefiune a tuturor democrafilor și pa- 
friofilor. Chemarea la unitate a forjelor 
democratice lansată de Partidul 
munisf Francez găsește un larg 
net în rîndul opiniei publice, 
scriitorul Jean Paul Sartre declara în- 
fr-un interviu acordat ziarului italian 
„Avanti“ : „Pentru noi nu există actual
mente decît o singură problemă, aceea 
a unui front unic contra fascismului..., 
aceea a unității în lupta pentru pace 
în Algeria. Mă interesează în primul 
rînd unitatea de acțiune și eficiența ei 
politică. Dar nu poate exista o aseme
nea eficiență fără Partidul Comunist 
Francez care reprezintă o mare forță și 
fără de care unitatea stîngii este sor
tită paraliziei". Referindu-se la lărgimea 
frontului care ia naștere în Franja îm
potriva recrudescentei fascismului și a 
acelor care îl sprijină, ziarul „Le 
Monde“ scria : „împotriva acestora se 
pronunță acum cu hotărîre și în mod 
bine gîndit ...cetățenii care vor pur și 
simplu să mențină libertatea și să ape
re legile. Animați de această dorință 
mulți dintre ei au spus „da" puterii lui 
De Gaulle. Dar ei nu mai pot să 
vadă... cum poporul este supus umilin
țelor, cum în țară încep dezordinele 
iar statul este lovit de paralizie".

In ce privește O.A.S.-ul, iată ce scrie 
revista „New Statesman" : „Ea continuă 
să fie lipsită de sprijin în mase. Condu
cătorii ei sînt incapabili să organizeze 
vreo demonstrație populară". Unicul 
argument la care recurg este asasina
tul prin diferite mijloace — de la 
bomba cu plastic la pistol și stilet. To
tuși, nu trebuie subapreciată primejdia 
pe care o reprezintă elementele fas
ciste, susjinufe de cercuri care dețin 
poziții influente în Franja de azi. îm
potriva acestei primejdii masele popu
lare, forje fot mai largi se mobilizează 
sub lozinca cea mai răspîndifă astăzi 
în Franja — „Fascismul nu va frece I".

I. MANEA

Co- 
răsu- 

Asffel

Telegrama de condoleanțe a președintelui Indiei
DELHI 13 (Agerpres). — TASS: 

Președintele Indiei, R. Prasad, a 
adresat văduvei lui Ajoy Ghosh o 
telegramă de condoleanțe în care 
se spune: „Am aflat cu mult regret 
despre încetarea din viață a dom
nului Ajoy Ghosh, secretarul ge
neral aï Consiliului Național al

Partidului Comunist din India. 
Moartea sa este o pierdere uriașă 
pentru întreaga țară și îndeosebi 
pentru Partidul Comunist din 
India". în telegrama sa președintele 
exprimă cele mai sincere condo
leanțe Partidului Comunist din In
dia și familiei defunctului.
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Upsa de a puterilor
occidentale m problema germana

HAMBURG 13 (Agerpres). 
Ziarul vest-german „Die Welt" 
blică un articol în care atrage aten
ția asupra lipsei de realism a poli
ticii occidentale de obstrucție față 
de propunerile sovietice în vederea 
reglementării problemei germane.

„Ultimele tratative cvadripartite 
serioase cu privire la reunificarea 
Germaniei — scrie ziarul — au a- 
vut loc în toamna anului 1955. De 
atunci încercările vagi întreprinse 
de puterile occidentale în 1959, la 
începutul Conferinței de la Geneva, 
nu mai pot fi considerate ca seri
oase..)'. „Die Welt" atrage atenția 
asupra faptului că, „prin atitudi-
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Lupta grevistă a electricienilor 
din New York

NEW YORK 13 (Ager
pres).

Greva celor 9000 de 
muncitori electricieni din 
New York, declarată în 
sprijinul cererilor de mă
rire a salariilor, a intrat 
la 13 ianuarie în cea de-a 
treia zi. Potrivit relată
rilor agenjiilor occiden
tale de presă, cercurile

PU-
nea și politica lor generală în pro
blema germană, puterile occiden
tale lasă să se înțeleagă limpede că 
nu urmăresc în fapt rezolvarea pro
blemei germane“.

Exprimând punctele de vedere 
ale unor cercuri politice vest-ger
mane, care își văd amenințate in
teresele economice prin continua
rea actualei politici duse de guver
nele occidentale și de cel de la 
Bonn în problema unificării țării, 
ziarul cere puterilor occidentale 
„să reflecteze serios" dacă, n-ar fi 
mai bine să accepte propunerile 
sovietice.

patronale încearcă să-i 
silească pe electricieni să 
înceteze greva, recurgînd 
la manevra concedierii 
muncitorilor din alte ra
muri industriale, pe motiv 
că lucrările nu pot con
tinua din cauza lipsei de 
curent electric. După cum 
transmite agenția U.P.I.: 
la 12 ianuarie au fost

concediafi 25.000 de 
muncitori constructori. De 
asemenea, potrivit ace
leiași agenfii, patronii au 
ameninjaf cu concedierea 
a încă 50.000 de munci
tori dacă greviștii nu se 
înapoiază imediat la lu
cru.

în ciuda manevrelor 
patronilor greva con
tinuă.
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R T E ȘT I R I
MOSCOVA. Valerian Zorin, locțiitor 

al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., reprezentantul permanent al 
Uniunii Sovietice la Organizația Na
țiunilor Unite, a fost decorat cu Ordi
nul Lenin în legătură cu împlinirea a 
60 de ani și pentru meritele sale pe 
plan diplomatic,

HAVANA. La 12 ianuarie în capi
tala Cubei s-a deschis reprezentanța 
Partidului naționalist din Zanzibar, 
organizație politică anti-colonialistă 
care luptă pentru independența Zan- 
zibarului,

PARIS. O.A.S. are surse de sprijin 
în Germania accidentală, scrie ziarul

„France Observateur“, care dezvăluie 
că în orașele vest-germane Hamburg, 
Hancvra și Frankfurt pe Main se află 
centre de livrare Je armament către 
această organizație teroristă franceză.

BONN. La 11 ianuarie, într-o serie 
de orașe din landul Baden-Württem
berg (R.F.G.) au avut loc mitinguri la 
care, după cum arată ziarele, au par
ticipat peste 12.000 de muncitori și 
funcționari din metalurgia prelucră
toare. Cei care au luat cuvîntul au de
clarat că oamenii muncii sînt hotărîți 
să organizeze greve dacă patronii nu 
vor satisface revendicările lor privind I 
majorarea salariilor.
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