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Toate gospodăriile colective - unități

socialiste puternice, înfloritoare]
învățămintele 

consfătuirii colectiviștilor 
larg popularizateCRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — Lucrările consfăturii pe țară a țăranilor colectiviști continuă să fie la® popularizate și în raionul Băi-Prbpagandiștii de la cercurile de învățămînt de partid și U.T.M. și instructorii teritoriali de partid au studiat timp de două zile la sediul raionului lucrările consfătuirii. Stația de radioficare din Băilești întocmește zilnic programe speciale cu privire la problemele dezbătute în consfătuire. Cei 23 delegați și invitați din acest raion care au participat la consfătuirea de la București fac expuneri la căminele culturale, colțurile roșii.Așa, de exemplu, Constantin Nuță, președintele gospodăriei agricole colective din comuna Boureni, a ținut prima expunere la gospodăria agricolă colectivă din Afumați.Căminele culturale din raion și-au întocmit programe cuprinzînd expuneri pe marginea consfătuirii, calcule comparative și audiții colective la radio. septembrie 1952. La 

numai 43 familii cu 
succesele noastre

asigura reducerea 
sută a prețului dej 
ciment fabricată.
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Electricieni pentru sate

cititori.

DE

pe lingă 
regionaleîn-

de

s-au alăturat
care are

SEMN DE SOLIDARITATE CU
DECAZEVILLE, 

cărbune

Peste 500 de tineri ță
rani muncitori din întrea
ga țară au absolvit cursu
rile de electricieni pentru 
sate organizate 
întreprinderile 
de electricitate. De cîteva 
săptămîni electricienii din

această primă promoție 
și-au început activitatea 
în comunele natale. în 
prezent se fac pregătiri în 
vederea deschiderii cursu
rilor pentru o nouă serie 
de electricieni.

(Agerpres)

La biblioteca 

comunală

’peste hotare

Locuințe noi
La Sibiu au fost date în folosință, în cursul anului 

1961, 248 de apartamente. Dintre acestea, 80 de aparta- 
mente au fost construite în cartierul Terezian, alte 80 
pe str. Malinovschi, iar pe str. Armata Roșie — 54.

Construcțiile de locuințe continuă și anul acesta. Sînt 
în curs lucrările Ia 5 blocuri — însumînd 256 de apar
tamente — tot în cartierul Terezian, și la 2 blocuri cu 
cite 18 apartamente fiecare în str. Armata Roșie, în 
prima jumătate a anului va fi începută și construcția 
unui bloc cu 7 etaje și 42 de apartamente, care va 
completa linia de blocuri din cartierul Terezian.

Paralel cu aceste lucrări, vor fi asfaltate străzi pe o 
suprafață de 36.500 m.p.

In paginile III și IV ale ziarului se publică 3

Directiviele Comitetului. Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn
către toate organele șî organizațiile de partid 
sindicale, ale U.T.M. cu privire la criteriile principale 

ale întrecerii socialiste

Calitatea, în atentia 
cimentïstihn

9

In acest an, muncitorii și tehnicie
nii de la fabrica de ciment „Bucu
rești" continuă să acorde o atenție 
sporită îmbunătățirii continue a ca
lității sortimentelor de ciment.

La îmbunătățirea calității cimentu
lui contribuie în mare măsură folosi-* 
rea pe scară industrială a fluosilica- 
tului de sodiu (deșeu rezultat de la 
fabricile de îngrășăminte chimice) 
ca mineralizator în procesul de fa
bricație a clincherului. Utilizarea 
fluosilicatulul de sodiu contribuie în. 
aceiași, timp și la creșterea produc
tivității cuptoarelor, precum și la 
reducerea consumului de combust!-* 
bll necesar arderii clincherului. In 
acest fel se va 
cu circa 7—8 la 
cost pe tona de

Așa ne-am făcut gospodăria 
colectivă tot mai bogată

De la o vacă și 20 de oi — la 548 taurine 
și venituri de peste 3 milioane lei

La noi, la G.A.C. „1907" din Vlă- 
sinești, raionul Săveni, vin în vizită 
mulți țărani întovărășiți din satele 
raionului pentru a vedea cum mun
cesc și trăiesc colectiviștii. Vin și 
membri ai gospodăriilor colective 
mai tinere pentru a cunoaște ex
periența noastră. Și unii, și alții ne 
pun de obicei aceeași întrebare : 
„Cum ați reușit să vă faceți gospo
dăria atît de mare și bogată ?“ Ca 
să dăm răspuns la această între
bare. le vorbim despre ajutorul 
acordat de stat, despre hărnicia 
colectiviștilor, buna organizare a 
muncii, aplicarea metodelor agro
tehnice și altele. Cel mai mult însă 
le vorbim despre dezvoltarea creș
terii animalelor, care este un izvor 
permanent de venituri.

Gospodăria noastră colectivă a 
luat, ființă la 14 
început am fost 
286 ha. Văzînd

*

alți țărani muncitori 
gospodăriei colective 
acum 812 familii și 2.400 ha. teren.

Chiar din primele zile după con
stituirea gospodăriei, activiștii co
mitetului raional de partid ne-au 
sfătuit să dăm atenție dezvoltării 
sectorului zootehnic. Așa am ajuns 
ca de la o vacă și 20 de oi 
să avem astăzi 548 taurine, din care 
156 vaci mulgătoare, 380 porcine etc. 
Pentru aceste animale am construit 
6 grajduri, o îngrășătorie, o mater
nitate etc. De la fermele de ani
male gospodăria noastră a reali
zat anul trecut 750.000 lei.

O atenție deosebită am dat-o de 
asemenea cultivării plantelor teh
nice și legumelor, valorificării prin 
vînzări pe bază de contracte cu sta- 
'tul a surplusului de produse vege
tale și animale. Gospodăria a vîn- 
dut anul trecut statului 126 tone po
rumb boabe, 240 tone grîu, 295 va
goane sieclă de zahăr, 158 tone 
floarea-soarelui. Venitul bănese to
tal trece de 3 milioane de lei.

Creșterea producției și a venitu
rilor bănești a dus la sporirea veni
turilor colectiviștilor. Valoarea zilei- 
muncă a fost anul trecut de 35 lei, 
din care 15 lei în bani,. Peste 250 
de colectiviști și-au construit case 
noi, mulți și-au cumpărat mobilă, 
aparate de radio, aragaze.

Studiind cu atenție lucrările Con- 
siătuirii pe țară a țăranilor colecti
viști, membrii gospodăriei noastre 
discută acum despre posibilitățile 
de creștere a producției vegetale și 
animale, de dezvoltare tot mai pu
ternică a averii obștești a gospodă
riei colective, izvorul vieții noastre 
noi.

GALAȚI (coreșp. 
„Scînteii“). — Bi
blioteca din comu
na Ivești, raionul 
Galați, are peste 
5.000 de volume. în 
fiecare zl, zeci și 
zeci de colectiviști, 
muncitori de la 
gospodăria de stat, 
trec pe aici și îm
prumută cărți. Pen
tru a populariza 
cărțile noi. se or
ganizează la bi
bliotecă recenzii, 
prezentări de cărți.

în primele două 
săptămîni ale anu
lui acesta s-au 
scris peste 150 
noi

ÎN
GREVIȘTII DE LA 
minerii de la minele de 
din departamentele Nord și Pas-de- 
Calais, principalele centre miniere 
din Franța, precum și cei din de
partamentul Loire au hotărît, la 
apelul Confederației Generale a 
Muncii, să înceapă o grevă de so
lidaritate de 24 de ore în ziua de 
17 ianuarie.

LA LONDRA au avut loc duminică 
o demonstrație și un Uniting orga-’ 
nizate de Mișcarea pentru liberta-

tea coloniilor, în semn de protest 
împotriva proiectului de lege gu
vernamental cu privire la limitarea 
imigrărilor. Deasupra coloanei de 
demonstranți se vedeau panouri cu 
inscripția : „Drepturi egale pentru 
toți oamenii muncii !", „Nici o ba
rieră de culoare 1“.

ȘOMAJUL ÎN AUSTRALIA — arată 
corespondentul din Canberra al 
agenției Reuter — a atins în a doua 
jumătate a lunii trecute cifra post
belică record — 116.000 de oameni.

Au început examenele studenților
Ieri au în

ceput in insti
tuțiile de în
vățămînt su
perior exame
nele din sesi
unea de iarnă. 
Studenții gru
pei nr. 834 din 
anul III al 
Facultății de 
transporturi din 
Institutul poli
tehnic Bucu
rești au dat 
primul exa
men 
tența 
lelor.
menul din a- 
coastă sesiune 
s-au prezentat 
toți studenții 
grupei. In foto
grafie : Aspect 
de Ia examen. 
Pentru răspun
surile date, 
studentul loan 
Mihăescu a 
primit nota 10.

(Foto :
Gh. Vințilă)

la rezis- ;
materia-

La exa- :

@ o

Scurtarea timpului de oprire a sondelor pentru intervenții constituie una din rezervele interne importante pentru sporirea producției -de țiței.Se știe că în funcționarea sondelor au loc din cînd în cînd unele întreruperi fie pentru a li se înlocui pompele,de adîncime uzate, fie pentru ciirățirea parafinei depuse pe tubing sau pentru diferite alte operații. în activitatea lor de fiecare zi, brigăzile de intervenție din schelele noastre au căutat — j . -v ---j-- majope-

tre brigăzile de intervenție din di- ferite secții, în cadrul cărora brigadieri fruntași ca Petre Badea, Ion Pican, Ion AldescU și alții au explicat și au demonstrat practic cum lucrează.în multe schele petroliere din regiunea Ploiești se discută de mai mult timp ce trebuie făcut pentru a cointeresa într-o măsură mai mare brigăzile de intervenții la realizarea planului' de producție în secțiile pe care le deservesc. în această privință, noi am luat unele mă suri care s-au dovedit eficace. Troliștii, adică operatorii care deser» vesc troliile de intervenție, aparțineau pînă nu de

TEODOR CRISTESCU 
brigadier la G.A.C. „1907“ 
din Vlăsinești, raionul Săvenil

USOdisciplină. Mulsul, hrănirea și adăparea se fac la ore stabilite.Această disciplină le-a intrat, ca să zic așa, în sînge îngrijitorilor. I-am văzut cum consultau ceasul

. Gospodăria agricolă colecti
vă „Viață Nouă“ din Sîntana, 
regiunea Crișana, a obținut 
anul trecut o recoltă bogată. 
Brigăzile conduse de Macarie 
Marțian și Gligor Teodor au 
strins de pe 142 ha. peste 9150 
kg. porumb știuleți la ha. Aces
te suprafețe de teren au iost 
bine îngrășate și arate din 
toamnă la o adîncime de 37-39 
cm. Colectiviștii din Sîntana 
șl-au propus ca și în acest an 
să obțină recolte mari de po
rumb. în toamnă au iâcut ară
turi pe suprafețele destinate a 
fi cultivate cu porumb.

In fotografie : Gligor Teodor 
șl Macarie Marțian.

și totuși departe ca rezultate
Producții diferite de lapte in gospodăriile colective

din Hoghilag și Danes

ca sondele să fie oprite cît puțin timp pentru asemenea rații.în ultimele luni, timpul de oprire a sondelor pentru intervenții .illlllllllllllllllllllllllllll» a fost redus cu -, . , ,15—20 la sută față Din experiența petroliștilor de indicele planificat, iar durata de lucru a sondelor între două operații a crescut. La aceasta au contribuit măsurile luate în toate secțiile productive pentru preîntîm- pinarea opririi sondelor înainte de termen. La sondele cu mult nisip s-au introdus filtre sau se folosesc pompe de adîncime de o construcție îmbunătățită, care se uzează

de la schela Moreni

Așezate pe valea Tîrnavei Mart, 
gospodăriile agricole colective din 
Hoghilag și Daneș, regiunea Bra
șov, sînt vecine. -----
tora — crescători 
tradiție — au dat mare atenție dez
voltării sectorului zootehnic. DL. 
prăsilă proprie și prin cumpărări, 
și unii Ç — -------  1..........

Membrii 
de vite

aces-
prin

sectorului zootehnic. Din

;.........;i și alții și-au creat ferme
puternice de vite. Cei din Daneș au 
astăzi 135 vaci cu lapte, iar vecinii 
lor (gospodăria este mat mică) au 
ajuns să aibă peste 80 vaci. Cele 
două gospodării colective posedă 
aproape aceeași pășune, iar în ceea 
ce privește grajdurile unde adăpos
tesc vitele, nici o deosebire. Și to
tuși o deosebire afli în rezultatele 
obținute. Cei din Hoghilag au reali
zat anul trecut o producție medie 
de lapte pe cap de vacă furajată 
de peste 2.400 litri, iar cei din Daneș 
numai de 1.850 litri.

.Căror cauze se datorește această 
diferență destul de mare ?

Furajare rațională — 
îngrijire bunăLa Hoghilag am ajuns spre seară și primul drum a fost la ferma de vaci a colectivei. Am intrat în grajdul nou-nouț. Peste tot curățenie exemplară. Cei șapte îngriji-’ tori se pregăteau ca la ora 6 să înceapă mulsul.întîlnirea cu tovarășul Schiller Mihai, brigadierul zootehnic, a prilejuit prima întrebare : în ce constă secretul realizării unor producții mari de lapte ?Un secret — ne-a spus brigadierul — nu poate exista. Sintern crescători de vite din tată-n fiu și știm că vaca dă mai mult lapte dacă este hrănită și îngrijită bine și la timp. Pentru asta este însă nevoie, după părerea mea, de o disciplină exemplară, pînă în cele mai mici amănunte, de pricepere și dragoste pentru animale. întrunind toate a-

cestea, nu poți avea decît rezultate bune.La Hoghilag, acest lucru este pe deplin înțeles. Totul se desfășoară- în perfectă ordine, regulile stabilite fiind respectate întrutotul. Con- mare de la intrarea în grajd, stantin Tudora, unul dintre cei mai buni mulgători, ne-a împărtășit din experiența lui. A început cu același lucru : hrănirea și îngrijirea exemplară. Colectiviștii din Hoghilag au o pășune bună și o folosesc rațional. Ei aplică pășunatul .tarlalizat, ceea ce duce la creșterea producției de iarbă.— Un lucru de o deosebită importanță este să nu schimbi mereu îngrijitorii — ne spune președintele colectivei. Ne străduim din răsputeri să n-avem fluctuație în acest sector. Să vedeți numai. O singură dată a lipsit un îngrijitor și gata, am și înregistrat scăderi de lapte. La primul muls, făcut de un altul la lotul lui de vaci s-a observat o scădere de vreo 10 litri de lapte. Cantitatea s-a menținut scăzută un timp chiar și după întoarcerea îngrijitorului. Noi am observat că o cît de mică abatere .de la ora de muls are urmări în rău. De aceea s-a introdus cea mai strictă

La fermă au loc lunar discuții profesionale pe chestiuni de muncă și întrecere. Căci, trebuie spus, aici există o vie întrecere între îngrijitori. Rezultatele obținute de fiecare mulgător sînt înregistrate în fiecare zi pe. un panou. Aci se vede toată activitatea fermei, individualizată pe. oameni.Pe panou, la toți mulgătorii se pot vedea depășiri de plan. Și Stînga- ciu, și Teutch, și alții au luni cînd obțin pînă la 3.900 litri lapte. Tudora Constantin are în îngrijire vaci ca Berta, Viola și Astra care dau 25 litri de lapte zilnic.La plecare, brigadierul a ținut să precizeze că hrana vitelor pentru iarnă este asigurată ; finul, trifoiul, otava sînt așezate în șuri a- coperite, iar 48 de vagoane porumb,
CONSTANTIN CÄPRARU 

coresp. „Scînteâ“

(Continuare în pag. Il-a)

Uzinele „Grivița Roșie‘‘-București. Cazangiii Gheorghe Ionescu și 
Dumitru Florea execută unele operații la un cazan schimbător de 
căldură. (Foto : Agerprcs)

mult timp secției de transporturi și nu brigăzilor da intervenție. Datorită acestui fapt, unii dintre ei nu erau cointeresați să se încadreze în ritmul de lucru al brigăzii. Troliștii au fost trecuți acum în componența brigăzilor de intervenție ; ei ajută în mod concret pe ceilalți sondori să execute operațiile într-un timp mai scurt.Cu prilejul sesiunii Marii Adunări Naționale s-a subliniat încăodată importanța reducerii timpului de intervenții și îmbunătățirii calității lucrărilor ce se fac în cadrul operațiilor de intervenție. Aceste probleme stau în permanență in atenția întregului nostru colectiv.Desigur, nu putem spune că s-a făcut totul pentru îmbunătățirea activității brigăzilor de intervenție, în această direcție avem încă mari posibilități pe care ne vom strădui să Ie punem în valoare în acest an. Cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1962 numeroși sondori și mai-

REZULTATELE LA
CRAIOVA (coresp. 

„Scînteii"). Zilele trecu
te la S.M.T. Cîrcea, re
giunea Oltenia, s-au 
reorganizat brigăzile de 
tractoare, stabilindu-se 
și unitățile agricole so
cialiste unde vor lucra, 
în stațiune se continuă 
totodată cursurile de 
ridicare a calificării 
tractoriștilor și repara
rea tractoarelor și ma
șinilor agricole nece
sare în primul rînd

campaniei de primă
vară. Mecanicii acor
dă o atenție deosebită 
recondiționării pieselor 
vechi. Pînă acum au 
fost reparate 58 trac
toare, adică mai mult 
de jumătate din cele 
planificate, 68 pluguri, 27 semănători etc.

Rezultatele la repa
rații ar putea fi și mai 
bune ' dacă n-ar lipsi 
unele piese de schimb. 
Din cauza pinioanelor

vitezele IV și V 
pot monta cutii- 
viteză la o serie

de la 
nu se 
le de 
de tractoare; din lipsa 
de trupițe, cormane și 
chiar unele șuruburi 
nu se poate termina 
repararea unor pluguri 
ș.a.m.d. Baza de apro
vizionare nr. 2 a Minis
terului Agriculturii con
firmă lipsa acestor re
pere. Dar este oare su
ficientă numai această 
confirmare ?

j—v—s—v—X—-x—s—

Cînd, în urmă cu cîțiva ani, la 
absolvirea Facultății de medicină 
din Cluj, comisia l-a întrebat unde 
ar dori să lucreze — Vasile Pop 
a răspuns scurt :

— Acasă. In Oaș.
Răspunsul îl avea de mult pre

gătit. încă din ziua în care pășise 
pragul anului întîi de facultate. 
Vibrau în el durerile de odinioară 
ale Oașului, trăite, nu auzite : se 
născuse în casa unui țăran sărac 
din Bicsad. Văsîi era unul dintre 
cei 12 copii. își mai amintește de 
vremurile cînd trebuia să străbați 
Oașul în lung și-n lat în căutarea 

[•. unui medic.
— Acasă. în Oaș.
Și feciorul care în urmă cu 

j- cîțiva ani o pornise către Cluj în
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I
f I
[ sfraiele sale oșenești, în gaci, cu 

struț la pălărie și ceva cărți în 
strgiță, s-a întors în „țara" lui. 
Asta-i tot... — își termină relata
rea directorul Spitalului din Ne
grești, un tînăr subțiratec : 
candidatul de partid Vasile 
Pop. Asta-i tot... Urmează, 
apoi, înșiruite cu precizie („nu 
știu dacă v-ați făcut o idee des
pre Oașul nostru de astăzi“), 
cîteva coordonate :

— Nu vi le spun poate în or
dine, dar notați că avem 233 pro
fesori, 14 cinematografe. 11 case

4 staționare pentru l 

entru adulti. un spi- >

J 
J

J
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de nașteri, *
copii, unul pentru adulți, un spi
tal, un sanatoriu, un prevento- 
riu, 121 cadre sanitare medii.

Pentru a înțelege mai bine 
Oașul „nostru de astăzi“, să com
parăm cele de mai sus cu trecu
tul. Și iată tabloul din 1938 :

profesori : 
cinematograie : 
case de nașteri : 
staționare pentru copii 
staționare pentru adulfi 
spitale : 
sanatorii : 
preveritorii : 
cadre sanitare medii :

O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

abso-Zero pe țoală linia. Zero 
lut.

Prin 1938 curgea multă cernea
lă patriotardă despre veselul, se
ninul Oaș — „țară“ a țîpurituri- 
lor și a gacilor pitorești. Dar nu 
se scria un singur rînd despre a- 
ceastă „țară“ cu 18.000 de anal
fabet! (număr nu cu mult mai mic 
decît cel ai tuturor locuitorilor), 
„tară" in care plîngeau de foame 
cei 12 copii din casa lui Pop din 
Bicsad șj unde domnea, acuzator, 
un zero pe toată linia. Zero abso
lut.

VICTOR VÎNTU

___________ _____________ se uzează mai greu. Cu sprijinul Institutului de cercetări pentru foraj și extracție Cîmpina, tehnicienii noștri au pus la punct o nouă metodă de extracție a țițeiului din sondele cu nisip mult, feste vorba de gazliftul intermitent. Sonda unde am aplicat această metodă a funcționat neîntrerupt timp de 6 luni, pe cînd înainte era nevoie să fie oprită la 10—15 zile pentru înlocuirea ^pompelor. în 1962, această metodă va fi extinsă la încă 4 sonde.O atenție deosebită acordăm bu- ștri au arătat că la unele sonde, nei organizări a muncii echipelor de intervenție. în brigada pe care o conduc —' și la fel se întîmplă în toate brigăzile — echipele lucrează pe bază de grafic. Știind dinainte ce avem de făcut la fiecare sondă în parte, luăm măsuri din vreme pentru aprovizionarea locurilor de muncă cu scule potrivite și cu materialul de care estè^ nevoie. S-a format obiceiul ca înainte de a intra în schimb, maiștrii sondori să instruiască pe membrii echipei, să le arate în amănunțime ce anume, operații au de executat în ziua respectivă și în ce ordine, cum să lucreze pentru ca acestea să fie de bună calitate.Executarea unor intervenții rapide și de bună calitate depinde în mare măsură de calificarea personalului care lucrează la operațiile de intervenție. La propunerea comitetului de partid s-au organizat în schela noastră cursuri de ridicare a calificării pentru sondori-șefi și brigadieri, teoretice și practice predate’la aceste cursuri ne sînt de un real folos.Extinderea experienței cîștigate de brigăzile fruntașe stă în atenția conducerii schelei și a comitetului s-au roșii vind de lucru. S-au organizat, menea, schimburi de exp

sondori, .Lecțiile
sindicatului. în ultimele luni ținut la club și la colțurile conferințe și convorb ' “folosirea metodelor t ri pri- ansateI ase-nță în-

care au turle metalice, nu se pot folosi agățătoarele de tije deoarece acestea sau podurile de lemn amenajate pentru deservirea lor sînt defecte. Conducerea schelei ar trebui să urgenteze măsurile pentru revizuirea și repararea agățătoarelor de tije și podurilor la toate sondele —■ aceasta fiind un real ajutor dat brigăzilor în eforturile lor de a scurta timpul de oprire a sondelor pentru intervenții.Pentru reducerea timpului de intervenție la sonde avem nevoie de un sprijin mai mare din partea metalurgiștilor de la Reșița și de la uzina mecanică Cîmpina Primii ne livrează prăjini de pompaj, iar de la uzina din Cîmpina primim pompe de adîncime. Calitatea acestor materiale nu este întotdeauna corespunzătoare. Am putea fi deci ajutați mult dacă și în aceste unități se vor lua măsuri eficiente pentru îmbunătățirea în continuare a calității tuturor produselor care nl se livrează în ce ne privește, vom căuta ca echipele de intervenție să lucreze cu: mai mult spor, să execute operațiile într-un timp mai scurt, astfel ca sondele să funcționeze cît mai bine, să dea cît mai mult țiței.M. CIOCIANU maistru de intervenție schela Moreni
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în zilele de 6—7 ianuarie s-au desfășurat la Tg. Mureș lucrările conferinței organizației regionale de Îartid Mureș-Autonomă Maghiară, •area de seamă a comitetului regional, prezentată de tov. Ipsif 
Banc, prim-secretar al comitetului regional de partid, a prezentat un tablou al. dezvoltării multilaterale a regiunii, analizînd totodată sarcinile care stau în fața organizațiilor de partid și a oamenilor muncii în vederea înfăptuirii mărețului program al desăvîrșirii construcției socialiste trasat de Congresul al III-lea al P.M.R. Lucrările conferinței regionale au constituit o puternică expresie a hotărîrii oamenilor muncii romîni, maghiari și de alte naționalități din cuprinsul regiunii de a munci în strînsă frăție pentru victoria deplină a socialismului în țara noastră.

★Lucrările conferinței au scos în evidență rezultatele obținute în dezvoltarea economică a regiunii, faptul că au fost construite și reu- tilate un număr însemnat de întreprinderi. Planul producției globale a fost realizat în 1961 în proporție de 107 la sută; producția industrială a regiunii a crescut în 1961 cu circa 26 la sută față de 1959. Așa cum au arătat tovarășii loan Blaga, miner la minele Borsec, Da
ria Kovăcs, muncitoare la fabrica metalurgică din Tg. Mureș, Ne
meș Jănos, secretar al Comitetului orășenesc de partid Tg. Mureș, succesele dobîndite în sporirea producției industriale și agricole, în ridicarea nivelului de trai al populației reflectă avîntul activității creatoare a oamenilor muncii de diferite naționalități, creșterea com- petenței organelor locale de partid în conducerea economiei.în cuvîntul lor, tov. Titus Sbur- lan, directorul general al Combinatului chimic din Tîrnăveni, și Cor
nel Zereș, secretarul unei organizații de bază din combinat, au vorbit despre entuziasmul cu care c<>i sarcinilor de Congresul al III-lea al oamenilor muncii din in- chimică. Planul producției a combinatului pe realizat în proporție 105 la iută.ajutorul

zații de bază din combinat, au vorbit despre entuziasmul cu care colectivul acestei mari întreprinderi luptă pentru realizarea trasate P.M.R. dus tria globale a fost peste evidență ..... . . ,partea comitetului regional partid, vorbitorii au arătat că anul trecut biroul comitetului regional a analizat activitatea organizației de partid a combinatului, a indicat un șir de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia, a .controlat felul curii erau îndeplinite hotărârile adoptate, — ceea ce s-a răsfrînt pozitiv asupra rezultatelor în producție.Organizațiile de partid din ^întreprinderile forestiere au desfășurat o intensă activitate politico-organi- zatorică pentru a asigura valorificarea superioară a lemnului — bogăție naturală cu o pondere deosebit de însemnată în economia regiunii. Aceasta a avut drept rezultat creșterea în regiune a indicelui de utilizare superioară a masei lemnoase de fag de la 51 la sută în 1959 la peste 83 la sută în 1961.Despre bogata experiență acumulată în acest domeniu de organizațiile de partid și de colectivele întreprinderilor forestiere din raionul Toplița, a vorbit tov. Brassai Co- 
loman, secretar al comitetului raional de partid. Organizațiile de partid din aceste întreprinderi au întocmit planuri de măsuri prevă- zînd sarcini precise pentru fiecare membru și candidat de partid în ce privește îndeplinirea sarcinilor de producție și desfășurarea muncii politice pentru reducerea pierderilor de lemn în pădure și industrializarea lemnului. Munca organizațiilor de partid a adus o contribuție însemnată la realizarea încă din primele zile ale lunii decembrie 1961 a sarcinilor de plan de către întreprinderile forestiere ale raionului Toplița. Pentru ca activitatea noastră să fie și mai rodnică — a arătat vorbitorul — așteptăm ca atît Ministerul Economiei Forestiere cît și Institutul de cercetări forestiere Să acorde mai multă a- tenție diferitelor inițiative menite să contribuie la o mai bună folosire a lemnului. Numai din prelucrarea celor cca. 21.000 tone crăci rămase nefolosite anul trecut în pădure în raza I.F. Toplița, s-ar putea obține cca. 12.000 tone plăci aglomerate. Deși practica a dovedit eficiența acestui mod de valorificare superioară a masei lemnoase, ministerul nu a luat încă măsuri efective pentru aplicarea propunerilor făcute de comitetul raional de partid.
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Conferința organizației regionale 
de partid Mureș-Autonoma Maghiară

de importante a agriculturii so- giunea Mureș Autonomă-Maghiară, oialiste. în diferite raioane ale re- rod al politicii leniniste ă partidu- giunii sînt 84 gospodării colective lui nostru, larga activitate desfă- care au 40—66 taurine la 100 de .șutată de organizațiile de partid ................  , pentru educarea maselor în spiritul patriotismului socialist și al • internaționalismului proletar, hotărî- rea oamenilor muncii din regiune de a lupta pentru continua întărire și înflorire a Republicii Populare Romîne,
care au 40—66 taurine la 100 <hectare teren agricol. Tov. Găll Béla, președintele G.A.C. din Ditrău, a a- rătat că față de 1957 numărul de vite al gospodăriei a crescut de a- proape 5 ori, revenind la șuta de hectare teren agricol 68 vite mari. Anul trecut în gospodăria noastră a crescut simțitor producția de lapte pe cap de vacă furajată — a arătat vorbitorul — dar acest rezultat nu ne mulțumește. Colectiviștii sînt hotărîți ca, printr-o mai bună furajare, selecționare și îngrijire a animalelor, sa sporească continuu producția de lapte.— Pe baza recomandării făcute de organizația de ba?.ă, consiliul de conducere al gospodăriei noaș- tre s-a îngrijit de formarea unui nucleu de animale selecționate — a spus tov. Vasile Jabenițan, directorul G.A.S. din Reghin. Această măsură, precum și îmbunătățirea îngrijirii animalelor, au contribuit la obținerea unei producții medii £ ’ ... . . ' furajată. Vorbitorul și-a luat în fața conferinței angajamentul ca în acest an gospodăria să obțină de la un efectiv de 100 de vaci o producție de 4600 litri pe cap de vacă furajată, iar de la reștul efectivului o producție medie de 3.500 litri.Din desfășurarea lucrărilor conferinței s-a vădit că — deși în regiune există pășuni întinse, rase bune de vite, crescători de animale vestiți în toată țara — comitetul regional și comitetele raionale de partid n-au acordat atenția cuvenită generalizării experienței înaintate. desfășurării în rîndurile colectiviștilor a unei munci politice susținute spre a se obține în toate unitățile agricole socialiste rezultate bune în creșterea animalelor.Tovarășii Ferdinand Brașoveanu, prim secretar al Comitetului raional Luduș, Iosif Mașea, președintele G.A.C. Cucerdea, Isăilă Ciste- lecan, președintele G.A.C. Balda, au exprimat hotărîrea membrilor de partid din gospodăriile colective și a masei largi a colectiviștilor de a munci cu toate forțele spre a da viață sarcinilor trasate de Plep nara C.C. al P.M.R. din iunie—iulie .1901, învățămintelor Consfătuirii pe țară a colectiviștilor^ cu privire la, crescătorii de porci și păsări, subliniind totodată necesitatea ca îngrijirea animalelor să fie încredințată celor mai pricepuți și harnici colectiviști.

rod al politicii leniniste à partidu-

mitetul regional și comitetele raionale de partid că n-au îndrumat sistematic, concret sfaturile populare și conducerile gospodăriilor colective în vederea folosirii largilor posibilități existente de sporire rapidă a efectivului animalelor, de creștere a producției de lapte. Comuniștii, masa largă a colectiviștilor, nu se pot împăca cu situația de acum — cînd, pe lîngă un șir de gospodării colective care dau mari producții de lapte, în numeroase alte gospodării colective din regiune sînt vaci care dau lapte puțin.Analizînd apoi' diferite aspecte ale activității organizațiilor de partid, vorbitorul a subliniat necesitatea îmbunătățirii continue a stilului de muncă al acestora. Comitetul regional și comitetele raionale de partid au datoria să -acorde★în cadrul lucrărilor conferinței, tov. Jăkab Istvăn. secretar al co- — — r------ — ------------ --------miletului regional, a făcut o expu-' o atenție neslăbită aplicării stricte nere cu privire la Darea de seamă a normelor leniniste ale vieții de a delegației Partidului Muncitoresc partid și îndeosebi a principiului Romîn la cel de-al XXII-lea Con- muncii colective, să combata ten- gres al P.C.U.S,, prezentată de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie—5 decembrie 1961. Participan- ții la discuții au scos în evidență însemnătatea istorico-mondială a grandiosului program al construcției comuniste, adoptat de cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., ară- tînd că poporul nostru vede în Pro- , . ____— 7. . . - ■ -, « gramul P.C.U.S. întruchiparea pro-* bii,.sporirea, combativității față dede 3,444 litri lapte pe cap de vacă priului său viitor luminos. ’ *. ’. J /e..« ,n 'Referindu-se la deosebita în- ■ de.jbricç manifestări de naționa- semnătate a plenarei C.C. .P.M.R. din 30 noiembrie—5 decembrie 1961, ' vorbitorii au subliniat meritul conducerii partidului în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- Dej, care a apărat cu fermitate unitatea de monolit a partidului, a asigurat aplicarea normelor leniniste ale vieții de partid. Demascarea și înlăturarea grupării fracționiste Pauker-Luca, ajutate de T. Georgescu, și a grupării fracționiste Chișinevschi-Constantingșcu a ; făcut cu putință creșterea continuă ; a forței partidului, a rolului său 1 conducător în toate domeniile ac- < tivității social-economice.în cuvîntul lor, tovarășii Gombos 1 Mihai, președintele colegiului regio- 1 nai de partid, scriitorul Kovacs , ■ ■ „ _ , •György, Kömüves Jânos, prim-secrè- desprind dm^ lucrările Congresului tar al Comitetului raionâl de'partid. ~r ' T ’ Odorhei, s-au referit la efectele dăunătoare produse în domeniul activității organizațiilor de partid din regiune de metodele și practicile contrare normelor leniniste introduse • de frăcțidniști, la acțiunile diversioniste ale lui Luca și rudelor sale care încercau să discrediteze cadrele devotate și se foloseau de diferite elemente fasciste spre a ațîța , - . . . . vrajba națională între oameniicrearea unor mari fermé* de vaçi^ . muncij; (jg -uiferite nățiodalități-
★La încheierea lucrărilor conferinței, a luat cuvîntul tov. Leontin Sălăjan, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., care a făcut o succintă trecere în revistă a realizărilor obținute în ultimii ani de poportil nostru, sub conducerea partidului, și a sarcinilor ca- re-i stau în față în cel de-âl treilea regionär U.T.M;‘învăță-' an al planului de șase ani. . Vorbitorul s-a referit apoi pe larg.la transformările înnoitoare care fac ca regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, menținută înțr-o cruntă înapoiere în anii regimului burghezo- moșieresc, să înainteze an de an cu pași tot mai mari pe calea unei dezvoltări multilaterale, Marile o- biective industriale ce vor fi date aci în funcțiune în anii viitori, însemnatele investiții făcute de stat, însuflețirea cu care oamenii muncii luptă pentru a înfăptui mărețele sarcini trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. — creează con- ____ ....... .. .....________ _____diții pentru un și mai putérnic niștilor, al tuturor oamenilor mun- avînt economic și cultural al re- cii din regiune de a-și încorda toate giunii, pentru ridicarea continuă a forțele în lupta pentru înfăptuirea nivelului de trai al populației, în politicii partidului îndreptată spre această ordine de idei, vorbitorul desăvîrșitea construcției socialiste a subliniat necesitatea dè gura darea la timp îți funcțiune a tuturor obiectivelor industriale, de a se desfășura muncă ritmicăproducție.Tov. L. Sălăjan a insistat în mod deosebit asupra problemelor legate de intensificarea muncii pentru lărgirea și consolidarea sectorului socialist al agricultorii, criticînd co-

- —------ o««o>

*Darea de seamă, precum și inter-, vențiile unor delegați, printre care 
tov. Kulcsăr György, prim-secretar al Comitetului raional Tg. Mureș, 
Kirăly Kăroly, pfim-Secrețar al ^comitetului 1 toarea Viorica Oproiescu din Tîrnă- veni au trecut în revistă diferitele aspecte ale multilateralei activități politico-ideologice desfășurate în regiune. Comitetul regional și comitetele raionale manifestă o mai mare exigență față de conținutul învățămîntului de partid. Creșterea eficacității învățămîntului de partid, a muncii politice de masă se reflectă în succesele obținute în producție de colectivele unui șir de întreprinderi, printre care fabrica „23 August“-Tg. Mureș, Combinatul chimic Tîrnăveni, precum și în progresele realizate în colectivizarea agriculturii raioanelor Tg. Mureș, Odorhéi și Reghin. Cu toate acestea, așa cum a arătat în cuvîntul său tov. Dumitru Turcuș, șeful secției de propagandă și agitație a comitetului regional, este necesar ca învățămîntul de partid să fie mai strîns legat de activitatea practică a organizațiilor de partid, munca politico-ideologică să aducă o contribuție tot mai mare la îndeplinirea cu succes a sarcinilor economice.Scoțînd în evidență rezultatele pozitive obținuțe în educarea oamenilor muncii în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, conf. univ. 
Vécsei Kăroly a arătat că activitatea politico-ideologică va da roade și mai bogate dacă ea va constitui în mai mare măsură o preocupare a întregului organ regional de partid. S-au realizat progrese în extinderea propagandei prin lecții și- conferințe — ar fi însă de mare folos ca și membrii biroului regional să facă mai des expuneri în fața oamenilor muncii, a intelectualilor.— An de an devine tot mai clar pentru fiecare dintre noi, a arătat tov. Andrăsofzky Tiberiu, rectorul I.M.F. din Tg. Mureș, că temeinica cunoaștere a limbii romîne constituie o necesitate imperioasă, o con- aguvwxv, — diție a sporirii rodniciei întregii învățămintele noastre activități,, precum și^ a po- nomică în orice parte a țării. în felul acesta se întărește și mai mult unitatea de nezdruncinat dintre poporul romin și minoritățile naționale. Propria noastră experiență confirmă cîtă dreptate a avut tovarășul Gh. Gheorghiu- Dej cînd, în 1959, la a II-a Conferință pe țară a Uniunii Asociațiilor Studenților din R. P. Romînă, a subliniat că trebuie să se facă totul pentru dezvoltarea frăției între tinerii de toate naționalitățile, astfel ca tineretul nostru, fără deosebire de naționalitate, să învețe.-și să trăiască împreună, să desfă^' ire împreună activitatea obșt?v- 

y ClC z.-,erie)

dințele de a înlocui munca vie, pe teren, în mijlocul maselor cu etxce- stil de ședințe și cu hotărîri a căror aplicare nu este controlată.Referindu-se la munca politico- ideologică a organizațiilor de partid, vorbitorul a arătat că este necesară dezvoltarea rezultatelor pozitive obținute în ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor mun- ipfjuențele ideologiei burgheze, față al ■ î.ism, creșterea sferei de cuprindere și- a eficacității propagandei de partid, a muncii politico-culturale de masă. Eficacitatea muncii politico-educative trebuie să se concretizeze, în ultimă instanță, în produsa mai multe, de mai bună calitate și la un preț de cost redus, în mai mult grîu și porumb la hectar, în sporirea șeptelului, încreșterea producției de lapte.în încheiere, vorbitorul a subliniat înalta apreciere pe care Plenara C.Ç. al P.M.R. din 30 noiembrie—5 decembrie 1961 a dat-o lucrărilor Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., noului Program al P.C.U.S. adoptat' de congres și rapoartelor expuse de tovarășul N. S. Hrușciov. în lumina învățămintelor ce se _ . • al XXII-lea al P.C.U.S. apare și mai limpede justețea politicii partidului nostru, expresie a intereselor vitale ale întregului nostru popor. Este o fericire pentru partidul nostru faptul că activul său de bază, conducerèa partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, au demascat și înlăturat elementele antipartinice, fracționiste, îm- piedicînd astfel ca acțiunile lor să aibă urmări de amploare. Succesele obținute dé țară noastră în construcția socialistă se datoresc aplicării creatoare de către partid a învățăturii marxist-leniniste, consecvenței cu care partidul nostru a apărat unitatea sa de monolit, înlăturînd pe toți cei ce încercau să împiedice înfăptuirea politicii leniniste a partidului. Niciodată n-ă fost atît de trainică coeziunea internă a partidului, niciodată poporul nostru n-a fost atît de unit ça azi în jurul partidului și al Comitetului său Central.Sîntem convinși că organele și organizațiile de partid, noul comitet regional, oamenii muncii din regiune vor munci cu entuziasm pentru înfăptuirea hotărîrilor Conferinței organizației regionale de partid, aducînd astfel o contribuție sporită la îndeplinirea sarcinilor puse de partid în fața întregului popor.. Conferința a adresat o telegramă Comitetului Central al partidului, tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, în care exprimă angajamentul comu- ciî din regiune de a-și încorda toate
vorbitorul desăvîrșitea construcției socialiste ; a se asi- în patria noastră.-

. ★.Conferința a ales noul comitet pentru îndeplinirea’ sarcinilor dé regional' de partid și comisia de revizie.' în prima ședință plenară comitetul regional a ales ca prim secretar pe tov. Iosif Banc, membru al C.C. al P.M.R.
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★în darea de seamă și în cuvîntă- rile unui șir de delegați s-a analizat desfășurarea procesului de transformare socialistă a agriculturii regiunii, în strînsă legătură cu sarcinile privind consolidarea eco- nomico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective și sporirea continuă a producției agricole, ce se desprind din învățămintele uuaanc aunviLayi, <*Consfătuirii pe țară a țăranilor sibilității de încadrare în viața eco- colectiviști, din cuvîntul de în- —« fP.chidere rostit de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. în anii 1960—1961 s-au creat în regiune 153 gospodării colective, cuprinzînd aproape 39.950 familii cu peste 120.000 hectare teren. Recoltele tot mai mari obținute de gospodăriile agricole colective, veniturile crescînde ale colectiviștilor au sporit puterea de atracție a .gospodăriilor colective.în mod firesc, conferința s-a ocupat pe larg de problema creșterii animalelor pentru care există în regiune posibilități din cele mai largi. Numeroși delegați la conferință au vorbit despre rezultatele obținute în sectorul zootehnic datorită activității politico-organiza- torice a unor organizații de bază din gospodării colective care acordă atenția cuvenită acestei ramuri atî*
ă șj culturală.'e conferinței au reflectat 1 frățească a populației 'hiare, germane din re-

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — De- 
putajii Sfatului popular al regiunii Bra
șov în lucrările celei de-a 4-a sesiuni, 
au luat în dezbatere felul cum au fost 
executate bugetul pe anul 1961 și pla
nul economiei locale. în cuvîntul lor 
numeroși depufafi au subliniat faptul 
că în 1961 au fost înregistrate o serie 
de succese, fondurile fiind mai chib
zuit folosite în scopul bunei gospo
dăriri a orașelor și comunelor.

Anul trecut pentru oamenii muncii 
din regiunea Brașov s-au construit 
peste 2250 apartamente, s-au electrifi
cat 29 noi localități rurale, s-au mo
dernizat și pietruit sute de kilometri 
drumuri și străzi — lucrări la care au 
participat, prin muncă patriotică, mase 
largi de cetăfeni, în frunte cu depu
tății lor, realizîndu-se economii de a- 
proape 12.000.000 lei. Industria locală 
a regiunii a produs pentru populație 
bunuri de consum peste plan în va
loare de 38.500.000 lei, economiile su
plimentare realizate la prèjul de cost 
ridicîndu-se la circa 8.000.000 lei.

Volumul de mărfuri vîndute prin co
merțul de stat oamenilor ... munçii din 
regiunea Brașov în 1961 este cu 10,13 
la sută mal mare decîf în 1960. Bu
getul regiunii s-a încheiat la sfîrșiful

depășire
de peste 34.800.000

la venituri

importante succese,

Sesiunea Sfatului popular 
regional Brașov

anului 1961 cu o 
fafă de cheltuieli 
lei.

Arăfînd acesfe
vorbitorii au criticat și lipsurile mani
festate în activitatea unor comitete 
executive, comisii permanente sau de- 
putaji. Așa de pildă, s-a arătat că 
transportul în comun la Sibiu și Bra
șov încă nu se desfășoară la nivelul 
cerinfelor populafiei; s-au criticat Unele 
lipsuri serioase existente la trustul local 
de construcții care și în 1961 a conti
nuat să realizeze unele lucrări de 
proastă calitate și să nu respecte ter
menele de predare. S-a subliniat ne
cesitatea unei mai mari griji pentru a- 
provlzionarea piefei orașului Brașov și 
a altor centre muncitorești cu legume 
și zarzavaturi în cantități mai mari și 
la un pref de cost scăzut.

în domeniul agriculturii, vorbitorii 
s-au ocupai de munca ce trebuie dusă 
de către comitetele executive ale sfa
turilor populare regional și raionale 
pentru întărirea economico-organiza- 
tbrică a gospodăriilor colective.

Sesiunea a aprobat apoi bugetul pe 
anul 1962 al Sfatului popular regio
nal Brașov.

Cabana Babele din Masivul Bucegi.

Cooperatori elevi 
ai școlii populare de artă

SIBIU (trimisul „Scînteii"). — La 
Sibiu își desiâșoară activitatea 
cooperativa meșteșugărească „Arta 
manuală", care are și o secție de
artizanat.

Pentru a-și îmbogăți cunoștințele 
în vederea valorificării în creații 
noi a motivelor de artă populară, 
un grup de 35 cooperatori au de
venit elevi ai Școlii populare de 
artă din Sibiu. La cursuri poți în- 
tîlni nu numai meșteșugari din 
oraș, ci și țărănoi cooperatoare din 
apropierea orașului, care lucrează 
la domiciliu.

în cadrul seminarillor se reali- 
•zează interesante schimburi de ex
periență între creatorii artei popu
lare și profesorii lor.

■ ■ .

Țesături pentru copiiColectivele întreprinderilor din ramura industriei bumbacului pregătesc noi țesături pentru copii. Luna aceasta, au fost realizate peste 20 de asemenea țesături, dintre care 16 din fire superioare de bumbac, precum și 5 sortimente noi de. picheturi.

Bactériologie medicală
în Editura medicală a apărut lu

crarea „Bactériologie medicală", scri
să de un colectiv de specialiști de la 
Institutul de microbiologie, parazito- 
logie și epidemiologie „Dr. I. Canta- 
cuzino" din București și de la cate
drele de microbiologie din Iași și Tg. 
Mureș,, sub redacția prof. N. Nesto- 
rescu. Volumul, în care este sinteti
zată b bogată experiență de cercetare 
științifică și de muncă practică, tra
tează o serie de probleme privitoare 
la bacteriologla generală, procesul in- 
fecțios, imunitatea și alergia, bacte- 
riologia specială. Lucrarea se adre
sează studenților, precum și medici
lor care urmează cursurile de specia
lizare în microbiologie, laborator cli
nic, igienă și celor care pregătesc 
examenele de specialitate.

Cardiologia
Tot Editura medicală a publicat, de 

curînd, volumul II al lucrării 
„Cardiologia", elaborată de un colec
tiv, sub redacția prof. B. Theodo-

rescu. In acest volum sînt tratate ur
mătoarele probleme : explorarea cu 
substanță de contrast a aparatului 
cardiovascular, tulburările de ritm 
ale inimii, bolile congenitale și insu
ficiența cardiacă, inima în diferite 
condiții fiziologice și patologice, afec
țiunile sistemului vascular, profilaxia 
și aspectele medico-sociale ale bolilor 
cardiace.

Nou-născutul
Recent, în Editura medicală a apă

rut volumul cu titlul de mai sus, de 
dr. Filon Metleșan și dr. Emilia Du- 
mitriu. în lucrare sînt tratate noțiuni 
de embriologie, de patologie congeni
tală și dobîndită.- Cartea se adresează 
medicilor de circumscripție, medicilor 
obstetricieni și pediatri.

Bazele tehnice și economice

OeO

Vecini—și totuși departe 
ca rezultate

(Urmare din pag. I-a)trifoi și colete de sfeclă sînt însilo- zate. Borhotul necesar este și el asigurat. Astfel, vacile au pentru iarnă o hrană variată și îndestulătoare — și ca urmare dau o producție mare de lapte.
Posibilități nefolositeAșa cum s-a arătat, G.A.C. Daneș are mari posibilități să obțină producții sporite de lapte. Cum stau însă lucrurile ? Planul la lapte nu se realizează ; în unele perioade se mulg în medie de la o vacă numai 3—5 litri lapte zilnic. Ținîndu-se seama de realizările de la Hoghi- lăg, această cantitate este foarte mică. Acest lucru nu este deloc în- tîmplător.La G.A.C. Daneș nu se acordă a- tenția cuvenită permanentizării cadrelor de îngrijitori. într-un timp scurt, aici s-au schimbat trei brigadieri zootehnici. Cît timp au stat primii doi, n-a existat nici o disciplină în muncă. Fostul brigadier Viorel Man venea la grajd la orele 7 și chiar mai tîrziü, cînd vacile trebuiau să fie la păscut. Lipsa exemplului personal i-a îndemnat și pe unii mulgători să nu respecte orele de muls, de adăpare etc. De asemenea, într-un timp Scurt s-au schimbat mulgătorii Ciotoș-tatăl și fiul, loan Covaci, Gh. Hali și alții.La G.A.C. Daneș, nici pășunatUl

n-a fost bine organizat. Pășunea neîngrijită à dat anul trecut producții mici de iarbă. La aceasta trebuie adăugat faptul că animalelor nu. li se asigură furaje variate, în cantități corespunzătoare și în tôt timpul anului.Se pune întrebarea : ce ' au făcut organizația de bază și consiliul de conducere pentru remedierea acestei stări de lucruri ? Situația din sectorul zootehnic s-a discutat cu prilejul unei adunări a organizației de bază. în darea de seamă prezentată s-a arătat că Augustin Gli- gor care a avut în îngrijire cele maj bune vaci, le-a adus în situația să dea o cantitate înjumătățită de lapte. Corisiliul de conducere nu l-a tras însă la răspundere, nici pe el, nici pe alții pentru munca lor slabă. De asemenea, aici nu s-au organizat consfătuiri cu crescătorii de vite. Nici grupa de partid nu a intervenit în mod activ pentru îndreptarea lucrurilor. Ea n-a dezbătut problemele specifice locului de muncă. De întrecere între mulgători nici vorbă. Evidența producției de lapte nu este pusa la punct.Este de datoria biroului organizației de bază, a consiliului de conducere să aducă lucrurile pe făgașul cel bün ; să' ia toate măsurile pentru aplicarea în îngrijirea și hrănirea vitelor a experienței bogate acumulate de înșiși colectiviștii de aci, cît și de cei din gospodăria colectivă din Hoghilag.
---= » » «

ale termoficării
Lucrarea „Bazele tehnice și econo

mice ale termoficării" de Ioan D. 
Stăncescu, -publicată în Editura teh
nică, prezintă elementele tehnice și 
economice necesare în aplicarea ter
moficării și criteriile pentru determi
narea soluțiilor optime în diferite ca
zuri concrete. Autorul înfățișează, tot
odată, probleme privind concepția, 
calculul, proiectarea și exploatarea 
instalațiilor de termoficare urbană și 
industrială, determinarea prețului de 
cost al energiei electrice și al căldu
rii produse în centralele de termofi
care.

Introducere în geografia
economică

Recent, a fost tradusă din limbă 
rusă și publicată în Editura științi
fică lucrarea „Introducere în geogra
fia economioă de I. G, Saușkin. Este 
cursul pe care autorul îl predă stu
denților, în calitate de profesor, la 
Universitatea din Moscova. în cele 
nouă capitole ale cărții sînt dezvol
tate probleme ca : locul geografiei 
economice în sistemul științelor, prin
cipalele etape de dezvoltare a geo
grafiei economice, acțiunea reciprocă 
dintre mediul geografic și producție, 
creșterea populației și geografia popu
lației globului pămîntesc, aprecierea 
economico-geografică a condițiilor și 
resurselor naturale.

Culegere de p rob lerne 
de fizică atomică

în Editura tehnică a apărut volu
mul , -/Ulegere de probleme de fizică 
atomf.ă" de I. E. Irodov, traducere 
din î. nba rusă după ediția a II-a a 
lucrării. Culegerea cuprinde aproxi
mativ 850 de probleme referitoare la 
radiația termică, proprietățile corpus- 
culare ale luminii, atomi și molecule, 
caracteristicile nucleului, particule 
elementare etc. La sfîrșitul cărții se 
dau mai multe tabele care cuprind 
mărimi din fizica atomică și unită
țile de măsură.

■ SALT SPRE GLORIE : Patria (9; 11,30;
14; 18,30; 19; 21,15), I. C. Frimu (10; 12; 
14,15; 17; 19,15; 21,30), Alex. Sahia (0,45; 
12; 14,15; 10,30; 18,45; 21), N. Bălcescu (10; 
12; 14; 16,30; 19; 21). TOM. DEGEȚELUL : 
Republica (8; 10,15; 12,30; 14,30; 17,15;
19,45; 22), București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Gh. Doja (9,45; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI : rulează la cinematografele Magheru 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Elena Pavel 
(10; 12; 14,15; 10,30; 18,45; 21). NU E LOC 
PENTRU ANIMALE SĂLBATICE : rulează 
la cinematografele V. Alecsandri (ii; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Alex. Popov (9,30. 11,10; 
12,10; 14,30, 10,10; 17,50; 19,30; 21,10) și
Donca Simo (15; 17; 19; 21). AGENTUL X 
25 — cinemascop : Lumina (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după amiază 16; 18,15; 20,3Q), 30 Decem
brie (15; 17; 19; 21). SECERIȘUL VERDE : 
Maxim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30;' 20,30). FLĂCĂRI ÎN TAIGÂ : Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
înfrățirea între popoare (15; 17; 19; 21), 
16 Februarie (16; 18; 20). PORTO-FRANCO: 
Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
V. Roaită (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). ULTI
MUL MEU TANGO ; Tineretului (10; 12,15; 
16; 18,30; 21). CASTELUL DIN BASME ; 
Timpuri noi (rulează în continuare do la 
orele 10 pînă la orele 21). PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII : 13 Septembrie 
(rulează în continuare de la orele 10 ptnă 
la orele 15). FATA CU GHITARA: 13 
Septembrie (18; 18,15; 20,30): SOSEȘTE 
CIRCUL : Cultural (16; 18,15; 20,15), M.
Eminescu (15,30; 18; 20,30). INTILNIRE PE 
CABLU : 8 Martie (15,30; 18; 20,30), Mio
rița (10; 12; 16,30; 18,45; 21). VÎNTUL S-A

OPRIT IN ZORI : Grivița (15; 17. 19; 21). 
CIRCUL FĂRĂ CUPOLĂ : C-tin David 
(15,30; 18; 20,30). POVESTE DESPRE O 
FATĂ : Unirea (16; 18; 20), Munca (16; 
18,15; 20,30), Olga Bancic (15,30; 18; 20,30). 
CAIDUL : Flacăra (15; 17; 19; 21). PENTRU 
100.000 DE MĂRCI : rulează la cinemato
graful T. Vladimirescu (16;. 18; 20). RAIDUL 
VĂRGAT: Popular (15; 17; 19; 21). ÎN
VIEREA : Moșilor (16; 18; 20). AUSTER
LITZ — cinemascop : 23 August (9; 12; 15; 
18; 21), ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT : ru
lează la cinematograful Ilio Pintilie (16; 18;
20) . CAZUL GLEIWITZ : 8 Mai (15; 17; 
19; 21), VÎRSTA DIFICILĂ : Floreasca (19). 
PÎNZF. PURPURII : G. Coșb.uc (15; 17; 19;
21) . COPILUL TRUPEI rulează la cinema
tograful G. Bacovia (18; 18; 20)J DOCTO
RUL DIN BOTHENOW : Drumul serii (16; 
18,15; 20,30). ALEXANDR NEVSKI : rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (15,30; 18;
20,30). DOUĂ VIEȚI-ambele serii: rulează 
la cinematograful B. Delavrancea (16; 19,30).

TELEVIZIUNE. Orele .19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru cei 
mici.' 10,45 ■— Emisiune de știință și téh- 
nioă. 20,05 - Vitrină literară. 20,40 - Fil
mul documentăr-artistlo „REMBRANDT VAN 
RIIN“. 21,00 - MUZICĂ POPULARA RO- 
MlNEASCĂ interpretată do o formație in
strumentală condusă de Constantin Busuioc, 
Sfaturi pentru telespectatori. Ultimele știri.

RADIO, MARȚI 16 IANUARIE. • Opere 
clasica î» interpretări contemporane — drela 
9,20 — I • Cîntărell din satele noastre — 
orole 10,08 — I • Dic/lonaf muzical — orele 
10,30 — Ie Concert de estradă interpretat 
de mari orchestre — orele 10,03 — I • Mu
zică din opere — orele 12,00 — Ie Or
chestre de mandoline — orele 12,55 — II 
e Melodii populare romînești — orelo 13,05

— Ie Călătorie muzicală — orele 13,30
— II o Emisiunea Studioului de radio Iași
— orele 14,00 — I o Simfonia a IV do
Beethoven — orele 15,00 — II o Vorbește 
Moscova — orelo 16,15 — I o In pas cu 
știința — orele 16,15 — II e Cintece revo
luționare — orele 16,45 — Ie Lieduri in
terpretate de Anton Dermota — orele 17,45
— I e Muzică instrumentală și vocală de
Ehrico Mezetti — orele 18,05 — Il e Limba 
noastră — orelo 18,30 I o Revista eco
nomică radio — orele 19,00 — 1 o Opera 
„Legenda țarului Saltan“ de Rimski Korsa
kov (primă audiție) — orele 19,30 — II
e Din folclorul popoarelor — orele 21,30
— I e Program de muzică populară romî- 
nească și a minorităților naționale — orele 
23,00 — Is Muzică corală — orele 23,30
— Ie Program de estradă — orele 23,15
— II.

/

va fi

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
șl 19 ianuarie ( Vremea se va menține căl
duroasă la început, apoi se va răci ușor, 
mai ales în jumătatea de nord a țării. Cer 
variabil, temporar noros. Vor cădea preci
pitații locale sub formă de ploaie !n sudul 
țării, iar în rest lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit din nord și nord-vest. Temperatura 
minimă va fi cuprinsă între plus 2 și minus 
8 grade, iar maximă între minus 2 și plus 
8 grade.
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I Partiduluicătre toate organele și organizațiile de partid, sindicale, ale U. T. M. cu principale ale întrecerii socialiste
unei torescprivire la criteriileI nî n

în 1961, în cinstea aniversării a 40 de ani de la crearea Partidului Comunist din Romînia, s-a 
desfășurat o largă întrecere socialistă care a cuprins mase' mari de oameni ai muncii și a dat rezultate 
rodnice în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan.

întrecerea socialistă în 1961 s-a desfășurat pe baza „Directivelor Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn către toate organele și organizațiile de partid, sindicale, ale U.T.M., cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii socialiste în cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Romînia”.

Aceste criterii au un caracter de durată ; ele își păstrează în întregime valabilitatea și trebuie 
să constituie și pe viitor temelia pe care să se desfășoare întrecerea socialistă.

Pe baza indicațiilor conducerii partidului, republicăm azi Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii socialiste cu mici prescurtări și unele completări privind realizările 
obținute în îndeplinirea planului pe 1961 și sarcinile planului de stat pe 1962.

Sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romîn, poporul nostru a obținut mărețe și hotărîtoare victorii în construirea socialismului, în dezvoltarea economică și culturală a patriei noastre și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.Congresul al Ill-lea al P.M.R., făcînd bilanțul activității rodnice și multilaterale desfășurate de partid, al succeselor dobîn- dite de oamenii muncii, a consfințit victoria socialismului în R.P. Romînă și a trasat liniile directoare ale dezvoltării economice și social-culturale a țării în următorii ani. Planul economic pe anii 1960—1965 are ca obiectiv principal dezvoltarea bazei tehnice-materiale a socialismului, încheierea procesului de făurire a relațiilor de producție socialiste în întreaga economie, în vederea desăvîrșirii construcției socialismului.Răspunzînd chemărilor partidului și guvernului, desfășurînd larg întrecerea socialistă organizată de sindicate, oamenii muncii din țara noastră au obținut an de an succese remarcabile în îndeplinirea planului de stat, și-au îndeplinit în mod sistematic angajamentele luate, au acumulat o bogată experiență pe frontul luptei pentru creșterea producției, productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea prețului de cost și realizarea de economii și beneficii peste plan.Directivele C.C. al P.M.R, în legătură cu criteriile principale ale întrecerii socialiste în cinstea celei de-a 40-a aniversări de la înființarea partidului, au mobilizat masele largi de muncitori, maiștri, ingineri, tehnicieni, oameni de știință la lupta pentru o calitate superioară a produselor.Lupta pentru calitatea superioară a produselor și pentru economii s-a transformat într-o mișcare de masă, într-o cauză a milioanelor de muncitori, ingineri și tehnicieni.în cursul anului 1961, cel de-al doilea an al planului de șase ani, în toate sectoarele de activitate s-au obținut noi și însemnate succese, principalele sarcini privind dezvoltarea economiei și culturii prevăzute în Directivele Congresului al IlI-lea al P.M.R. se îndeplinesc și se depășesc. Planul producției globale industriale pe anul 1961 a fost îndeplinit cu 12 zile îna
Lupta pentru o calitate superioară 
a produselor — obiectivul principal 

al întrecerii socialisteDocumentele celui de-al IlI-lea Congres al P.M.R. au subliniat că în etapa actuală este necesar să pășim cu toată hotă- rîrea la realizarea unei sarcini de importanță deosebită, și anume la îmbunătățirea continuă a calității produselor în toate ramurile economiei naționale.
Menflnînd ți dezvoltînd rezultatele obfinute în lupta pen

tru economii în toate domeniile de activitate, una din condi
țiile fundamentale pentru creșterea venitului national ți a ni
velului de trai, în fata tuturor muncitorilor, maiștrilor, ingineri
lor, oamenilor de ștlinfă stă sarcina de mare importantă de a 
desfășura o activitate susținută ți sistematică pentru obținerea 
de produse de calitate superioară, la nivelul celor mai bune 
produse de pe piața mondială.

Să pornim cu toată hotărîrea la îmbunătățirea în continuare 
a calității produselor, să deschidem larg frontul luptei pentru 
produse de înalt nivel calitativ prin ridicarea indicilor tehnlcl- 
economici ai mașinilor, agregatelor, utilajelor, prin sporirea 
durabilității și desăvîrțirea finisajului produselor, astfel ca 
acestea să corespundă tot mai mult condițiilor create de dez
voltarea tehnicii și științei.

Tn prezent dispunem de toate condițiile necesare transfor
mării pe mai departe a luptei pentru produse de înalt nivel 
calitativ într-o mișcare de masă a muncitorilor, maiștrilor, ingi
nerilor, tehnicienilor din toate ramurile economiei nationale. Industria noastră socialistă dispune de mașini și utilaje moderne, al căror număr crește necontenit.în întreprinderile noastre lucrează sute de mii de muncitori și maiștri cu înaltă calificare si experiență în muncă, zeci de mii de ingineri și tehnicieni buni cunoscători ai tehnicii noi.Analiza activității economice a arătat că, folosind cu succes posibilitățile pe care le au, majoritatea întreprinderilor au obținut rezultate pozitive în privința îndeplinirii sărcinilor prevăzute în planul de producție, a realizării de economii suplimentare, precum și în îmbunătățirea calității produselor. Totodată, a ieșit la iveală că nu toate ministerele, sfaturile populare. întreprinderile luptă cu , suficientă perseverență pentru ridicarea calității produselor lor, ceea ce are urmări negative, aduce daune economiei naționale. Colectivele unor întreprinderi nu au acordat atenția cuvenită îmbunătățirii calității produselor, dînd dovadă că n-au înțeles că lupta pen
tru economii nu poate fi ruptă de lupta pentru calitate, că 
ambele sînt de nedespărțit în activitatea economică. Reducerea neîncetată a prețului de cost constituie o sarcină de bază, dar ea nu trebuie să fie îndeplinită în dauna calității produselor. Experiența acelor întreprinderi care nu s-au preocupat de continua îmbunătățire a calității produselor a arătat că ele au avut de întîmpinat greutăți în desfacerea mărfurilor, ceea ce a influențat negativ asupra întreeii activități a aces- țor întreprinderi ; deficiențele de calitate au dus la creșterea consumurilor de materiale, la irosirea de muncă, la ridicarea Costurilor de producție.Fabricarea de produse de înaltă calitate și rezistente este necesară pentru satisfacerea în tot mai deplină măsură a nevoilor mereu crescînde ale economiei naționale, obținîn- du-se pe această bază însemnate economii de materiale și de muncă.

îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și a calităfil mașinilor 
pe care le producem are ca efect folosirea mai ccancmică și 
mai eficientă a fondurilor do investiții. Calitatea ridicată a 
mașinilor si utilajelor cuce lotodaîă la micșorarea substanțială 
a cheltuielilor de producție și la obținerea de importante eco
nomii materiale și bănești. îmbunătățirea indicilor calitativi ai produselor reprezintă o condiție de primă însemnătate pentru asigurarea posibilităților de creștere a producției.Realizînd produse la nivelul tehnicii moderne, întreprinderile satisfac tot mai mult condițiile desfacerii mărfurilor 

inte de termen. Față de ritmul mediu anual de creștere a producției cu -13 la sută, avut în vedere pentru perioada 1960— 1965, în primii doi ani se realizează un ritm de peste 16 la sută. Sporul de producție obținut în anul 1961, față de 1959, este aproape o dată și jumătate mai mare decît întreaga pro- • ducție din 19381 a Romîniei burghezo-moșierești.în toate ramurile economiei au fost puse în funcțiune noi capacități de producție, pconomia națională a primit mai mult metal, mai multe mașini, mai mult petrol, cărbune, minereuri, energie electrică, produse ale industriei chimice, bunuri de larg consum., Paralel cu realizările obținute în industrie se rezolvă cu succes problemele complexe ale construcției socialismului la sate și ale dezvoltării producției agricole. în anul 1961 a continuat să se extindă și sa se consolideze sectorul socialist al agriculturii, care deține în prezent peste 90 la sută din întreaga suprafață arabilă a țării.Anul 1961 a însemnat în întreaga economie națională un nou pas înainte pe linia dezvoltării ritmice a forțelor de producție și a consolidării relațiilor socialiste de producție, a sporirii eficienței economice în toate sectoarele de activitate. Economia noastră se caracterizează prin dezvoltarea în ritm înalt a tuturor ramurilor industriei și îndeosebi a ramurilor hotărîtoare pentru industrializarea socialistă, prin creșterea însemnată a acumulărilor socialiste și prin continua ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii. Realizările anului 1961 constituie o premiză importantă pentru îndeplinirea cu succes a planului în 1962.Rezultatele obținute oglindesc nivelul mai înalt la care s-a desfășurat în 1961 activitatea economică, creșterea preocupării organelor de partid, de stat și sindicale pentru problemele concrete ale economiei, pe care le rezolvă cu tot mai multă competență. Este necesar ca prețioasa experiență dobîndită pînă acum de muncitori, tehnicieni, ingineri, lucrători de partid și de stat în îmbunătățirea calității produselor, în creșterea productivității muncii, în realizarea de economii și produse peste prevederile planului să fie folosită pentru a obține succese și mai mari în anul 1962.

pe care le fabrică atît pentru acoperirea necesităților interne cît și pentru export. Folosirea integrală a capacităților de producție este direct legată de felul în care acestea răspund exigențelor de calitate ale beneficiarilor interni și externii 
Mărfurile llvrafe de industria noastră — utilaje, mașini, pro
duse chimice, materiale de construcjil, produse ale Industriei 
ușoare șl alimentare — se bucură de aprecierea cumpărăto
rilor de peste hotare, se vînd în cantități tot mai mari șl pe 
piefele fot mai multor țări. Este necesar ca renumeie bun 
dobîndit de calitatea mărfurilor noastre pe piefele externe să 
fie nu numai menflnuf, dar și întărit.Necesitățile dezvoltării economiei naționale și cerințele consumatorilor impun modernizarea și lărgirea continuă a sortimentelor produselor. Asimilarea în fabricație a sortimentelor noi trebuie să se facă cu deosebită grijă, astfel ca acestea să fie la nivelul celor mai reușite produse realizate pe plan mondial, să corespundă integral cerințelor de calitate.Manifestarea unei înalte exigențe față de calitatea produselor și luarea măsurilor corespunzătoare în toate fazele proceselor de fabricație, stabilirea soluțiilor tehnice care să ducă la realizarea de produse cu performanțe tehnice-econo- mice ridicate și grija pentru aspectul și prezentarea produselor vor contribui la creșterea nivelului tehnic al cadrelor, Ia ridicarea continuă a calificării lor profesionale.

Lupta pentru o calitate superioară a produselor — împreună 
cu sporirea producjiel, a productivității muncii șl reducerea 
cheltuielilor de producție — trebuie privită ca o sarcină cen
trală în îndeplinirea planului de stat, cu caracter permanent, 
a cărei înfăptuire are efecte favorabile în toate domeniile 
activității economice. Este necesar ca îmbunătățirea calității produselor să devină o preocupare a tuturor oamenilor muncii din economie și în primul rînd a cadrelor de ingineri, tehnicieni, maiștri și muncitori de înaltă calificare. Oamenii 
muncii sînt'chemați să lucreze cu pricepere și inițiativă, încît 
în domeniul îmbunătățirii calității producției să obținem în 
cel mai scurt timp, în toate ramurile economiei naționale, 
succese similare cu cele pe care le-am dobîndit pe tărîmul 
economiilor materiale și bănești.Pornind de la însemnătatea deosebită a îmbunătățirii calității produselor pentru dezvoltarea economiei naționale, subliniată cu tărie de Congresul al IlI-lea al partidului, ministerele, organizațiile economice centrale, întreprinderile, sfaturile populare, lucrătorii de partid, de stat și ai organelor sindicale au datoria să ia toate măsurile de ridicare a calității, organized lupta maselor de oameni ai muncii pentru produse de nivel calitativ superior.Ministerele și sfaturile populare, cu sprijinul uniunilor pe ramuri ale sindicatelor și al consiliilor regionale și locale ale sindicatelor, vor trebui să întocmească planuri amănunțite de lucru pe ramuri, subramuri și grupe de producție, care să cuprindă măsurile necesare în vederea desfășurării coordonate a unei activități largi și multilaterale în scopul îmbunătățirii permanente a calității. Pe baza acestor planuri, a a- nalizei temeinice a calității produselor fabricate, întreprinderile își vor întocmi la rîndul lor planuri proprii de îmbunătățire a calității, prevăzînd măsurile necesare pentru ca fiecare produs să fie realizat la cel mai înalt nivel tehnic și calitativ.în cadrul măsurilor de îmbunătățire a calității produselor se va acorda o deosebită atenție perfecționării continue a proceselor tehnologice și însușirii celor mai moderne procedee de fabricație ; va trebui revizuită și îmbunătățită permanent concepția constructivă și tehnologică, astfel încît condițiile de calitate și obținerea de caracteristici tehnice-economice superioare să stea Ia baza fabricării fiecărui produs ; fazele de fabricație se vor stabili pe baze științifice și cu respectarea riguroasă a acestora, conform documentației tehnice ; se va concentra atenția spre îmbunătățirea activității și organiza
rea întrecerii socialiste la serviciile constructor șef și tehnolog 

șef, care au o mare importanță în întreținerea și îmbunătățirea calității mașinilor și utilajelor.în ridicarea calității produselor un rol deosebit de important îl au lucrările de finisaj. Atît utilajele și mașinile produse de industria noastră grea, cît și bunurile de consum produse de industria ușoară și alimentară, trebuie să se remarce prin- tr-un finisaj îngrijit, executat cu procedee industriale moderne, printr-o prezentare și aspect estetic atrăgător, care să satisfacă cele mai exigente cerințe. O mare atenție trebuie dată îmbunătățirii finisajului în construcția de locuințe, care trebuie să contribuie la creșterea gradului de confort și durabilitate.Un rol deosebit în fabricarea de produse de înalt nivel calitativ îl au serviciile de control tehnic, a căror sarcină este de a veghea la îmbunătățirea calității, de a nu permite ca pe poarta întreprinderii să iasă produse de calitate necorespunzătoare. Conducătorii de întreprinderi trebuie să se ocupe cu toată grija de buna organizare și activitate a serviciilor de control tehnic, care sînt chemate să manifeste o înaltă exigență față de calitatea produselor.O mare importanță în desfășurarea cu succes a luptei pentru calitate o are justa repartizare a cadrelor în producție. Pentru aceasta este necesar ca în acele locuri de muncă, care au un rol hotărîtor. în asigurarea calității superioare a produselor, să se repartizeze cadrele cele mai calificate. Totodată, se va acorda întreaga atenție ridicării calificării muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor la nivelul tehnicii noi.în planurile de îmbunătățire a calității care se vor elabora de către întreprinderi trebuie să se stabilească cu claritate sarcinile ce revin fiecărui colectiv de muncă, în așa fel încît fiecare muncitor, maistru, inginer, tehnician să cunoască precis ce are de făcut în această privință.în planurile de lucru ce se vor întocmi de către ministere vor fi cuprinse în mod amănunțit măsurile necesare și sprijinul care trebuie acordat întreprinderilor pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor. Se vor procura și pune la dispoziția întreprinderilor modele de produse care sînt la nivelul tehnicii mondiale atît sub aspect calitativ cît și sub aspectul caracteristicilor tehnice-economice. în cazurile bine verificate, se pot efectua chiar și unele revizuiri ale costurilor de producție, dacă acestea constituie în mod real o frînă în calea îmbunătățirii calității produselor.Planurile de lucru ale - ministerelor vor prevedea măsurile care trebuie luate pentru îmbunătățirea calității tuturor produselor cuprinse în profilul de fabricație al fiecărei ramuri economice.în fiecare ramură industrială trebuie organizate întreprinderi și secții utilate cu mașinile cele mai moderne, care prin calitatea producției realizate la nivelul tehnicii mondiale, să fie un model pentru ramura respectivă și să ajute toate întreprinderile ca în termenul cel mai scurt să obțină, la rîndul lor, produse de înalt nivel calitativ.Calitatea produselor depinde de activitatea pe care o desfășoară fiecare muncitor, inginer, tehnician, la locul lui de muncă. Orice eroare de calcul a proiectantului, o greșeală a tehnologului, o neglijență a maistrului sau a muncitorului, lipsa de exigență, a controlului tehnic sau lipsa de conștiinciozitate a celui care transportă produsele sau asigură depo- zitatea lor sînt cauze care dau naștere la mărfuri necoreș- punzătoare. Este o datorie de cinste pentru fiecare muncitor, inginer, tehnician să producă mărfuri care să fie de o calitate echivalentă cu aceea din țările cu înalt nivel tehnic. De prestigiul mărcii fabricii trebuie să se preocupe fiecare colectiv de întreprindere, calitatea produselor sale fiind cartea de vizită cu care se prezintă în fața consumatorilor,îmbunătățirea continuă a calității produselor prin ridi- earea performanțelor tehnice și economice ale mașinilor și utilajelor, creșterea durabilității și gradului de finisare în vederea fabricării de produse care să satisfacă exigența sporită a celor care le folosesc, _ trebuie să constituie principalul obiectiv- al întrecerii socialiste în anul 1962.
*Pentru realizarea sarcinilor de plan pe anul 1962 au fost asigurate toate condițiile. Planul pentru anul acesta a fost cunoscut cu 6 luni înainte de începerea anului, ceea ce a creat condiții pentru buna desfășurare a activității economice prin precizarea sarcinilor ce revin fiecărui loc de muncă, elaborarea materialelor tehnice-documentare, încheierea contractelor economice de aprovizionare și a contractelor de livrare a produselor pe sortimente, întocmirea graficelor de elaborare a proiectelor pentru investiții și reparații capitale și stabilirea de către întreprinderi a. măsurilor tehnice, organizatorice și economice care să pejmită încă din primele zile ale anului desfășurarea ritmică a producției. Cunoașterea planului financiar chiar de la începutul anului și asigurarea unei corelații juste a planului de beneficii cu ceilalți indicatori economici ai planului de stat creează de^ asemenea condiții pentru o organizare temeinică a activității tehmce-eco- nomice a fiecărei întreprinderi.Organele și organizațiile de partid, folosind experiența bogată acumulată în conducerea luptei pe tărîm economic, au datoria să organizeze mai bine întrecerea socialistă în anul 1962.Pentru a asigura o mai bună desfășurare a întrecerii socialiste se indică următoarele :1. — In etapa actuală obiectivul principal al întrecerii socialiste trebuie să-l constituie lupta pentru o calitate superioară a produselor,, care prin însușirile și gradul lor de finisare să satisfacă cît mai complet cele mai exigente cerințe ale celor ce le folosesc, să reflecte înalta calificare și măiestria celor care le-au produs, ridicîndu-se astfel la nivelul celor mai perfecționate produse asemănătoare de pe piața mondială.In scopul concretizării angajamentelor privind ridicarea calității, se vor întocmi de către conducerile întreprinderilor, cu sprijinul sindicatelor, „planuri de îmbunătățire a calității" în care vor fi prevăzute obiectivele și sarcinile principale în legătură cu realizarea unei calități superioare a produselor, precum și ansamblul măsurilor ce trebuie luate în vederea îndeplinirii lor. Aceste planuri vor ține seama de efectele economice pozitive care decurg pentru toate domeniile de activitate a întreprinderilor, ca urmare a ridicării permanente a nivelului calitativ al producției.2. — Punînd în centrul preocupărilor îmbunătățirea calității produselor, să se continue acțiunea pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție, a sarcinii de reducere a prețului de cost și a cheltuielilor de circulație, pentru buna întreținere a mașinilor și utilajelor în vederea prelungirii duratei de funcționare, scurtarea duratei de execuție a lucrărilor de investiții, respectarea strictă a disciplinei contractuale, readucerea în circuitul economic a stocurilor supranormative.3. — Angajamentele privind economiile peste plan vor fi luate avînd ca bază de referire sarcinile de îmbunătățire a calității produselor, planul definitiv și aprobat de reducere a prețului de cost și planul de beneficii al fiecărei întreprinderi. Atunci cînd în mod excepțional intervin schimbări în planul întreprinderii, angajamentele vor fi reanalizate în raport cu noile sarcini în scopul de a mobiliza în continuare eforturile pentru realizarea și depășirea acestora.

4. — Angajamentele în legătură cu depășirea planului de producție trebuie să aibă în vedere nevoile actuale ale economiei naționale. Planul nu trebuie să fie depășit în dauna calității și dacă nu este asigurată anticipat desfacerea întregii producții rezultate.
5. — Depășirea planului de producție să nu se facă 

pe seama suplimentărilor din fondul de materiale centra» 

lizat sau prin consumarea stocurilor necesare desfășurării normale și ritmice a producției în tot cursul anului. Depășirea se poate face numai prin reducerea consumurilor specifice sau prin folosirea de rezerve materiale necentralizate.Pe lingă aceste obiective, la baza întrecerii socialiste trebuie să stea respectarea planului de cooperare, a obligațiilor de livrare a producției conform contractelor, precum și a următoarelor criterii specifice fiecărei ramuri :
L în industria constructoare 

de mașini și prelucrarea 
metalelor— îmbunătățirea calității mașinilor, utilajelor și aparatelor prin ridicarea performanțelor lor la nivelul celor mai noi realizări ale tehnicii, respectarea disciplinei tehnologice, elaborarea Unei tehnologii avansate pe baza folosirii proceselor moderne de turnare, forjare, tratare termică, sudare, și prelucrare mecanică a pieselor, executarea la un nivel superior a finisajului, montajului și vopsirii produselor, sporirea exigenței organelor de control tehnic, efectuarea în bune condiții a probelor și încercărilor necesare, omologarea și recepționarea produselor cu respectarea tuturor prescripțiilor tehnice și de calitate. Pe linia obținerii de performanțe tehnice-economice ridicate a produselor se va urmări în mod deosebit reducerea greutății specifice a diverselor tipuri de motoare, mașini și utilaje prin îmbunătățirea muncii de concepție constructivă și tehnologică și folosirea materialelor de calitate superioară, mărirea randamentelor motoarelor și cazanelor în scopul reducerii consumurilor de energie, ameliorarea permanentă a caracteristicilor de exploatare conform specificului fiecărei categorii de mașini (durabilitate, viteze de lucru, cupluri de pornire etc.) ;— modernizarea continuă a parcului de mașini, utilaje, instalații, în vederea măririi randamentelor acestora și a îmbunătățirii calității producției ;— lărgirea cooperării în producție în condiții de creștere a eficacității economice ; respectarea obligațiilor contractuale privind termenele și calitatea ; adincirea specializării în vederea creșterii productivității muncii și calității producției și reducerea prețului de cost ;— realizarea ritmică a planului de producție, prin asigurarea locurilor de muncă cu materiale și documentație tehnică ;— realizarea de economii de metal prin reducerea consumurilor specifice ; reducerea rebuturilor ; înlocuirea materialelor scumpe și deficitare, îndeosebi a nichelului, va- nadiului și cobaltului, respectînd indicii de calitate ai produselor ;— depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii prin îmbunătățirea indicilor de utilizare a mașinilor, organizarea mai bună a producției, extinderea mecanizării.în industria electrotehnică se vor avea în vedere la stabilirea criteriilor de întrecere în afara celor de mai sus, următoarele probleme cu privire la calitate :— scăderea greutății motoarelor electrice prin folosirea materialelor electroizolante de calitate superioară care să permită reducerea substanțială a materialului activ (tablă silicoasă și. cupru); îmbunătățirea principalelor caracteristici specifice de exploatare ale motoarelor electrice (randament, factor de putere, cuplu de pornire și cuplu maxim) ;— modernizarea echipamentelor energetice pentru linii și stații și cu deosebire a întrerupătorilor automați în scopul reducerii gabaritelor și greutății, măririi rezistenței la uzură și adaptării la nevoile impuse de automatizarea sistemelor electroenergetice ;— îmbunătățirea substanțială a calității aparatajului de joasă tensiune și în mod special a aparatajului de instalații ;— îmbunătățirea calității de exploatare a aparatajului pentru telefonie ;— realizarea unui progres calitativ important în ceea ce privește fabricația bunurilor de consum electrotehnice, acor- dîndu-se o atenție deosebită atît caracteristicilor funcționale cît și aspectului lor. Se vor avea în vedere în primul rînd : aparatele de radio, mașinile de spălat rufe> pilele și bateriile galvanice, corpurile de iluminat, fiarele de călcat etc ;— asigurarea întreprinderilor din industria electrotehnică cu materiale electroizolante de calitate superioară prin ridicarea nivelului tehnic al producției și asimilarea de noi sortimente modeme.

2« in industria siderurgică— îmbunătățirea calității produselor siderurgice, realizarea de noi mărci de oțeluri de înlocuire în vederea reducerii consumului de metale deficitare (nichel, cobalt, vanadiu), reducerea rebuturilor și a declasatelor ;— creșterea procentajului producției de calitatea I la șini de cale ferată, țevi, tablă cositorită și zincată, țevi de oțel laminate la cald și reducerea rebuturilor ;— depășirea planului de producție la fontă, oțel, laminate finite și țevi, prin creșterea indicilor de utilizare a furnalelor, cuptoarelor și laminoarelor, reducerea duratei de reparații a agregatelor, mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice ;— extinderea metodelor înaintate de lucru în vederea depășirii sarcinii planificate de creștere a productivității muncii ;— creșterea indicilor de utilizare a metalului prin extinderea laminării la toleranțe negative și îmbogățirea gamei sortimentelor de profile, în scopul reducerii consumurilor specifice de laminate în industria construcțiilor de mașini ;
j- reducerea consumurilor specifice de cocs, energie electrică, combustibil, feroaliaje, materiale auxiliare etc., în vederea reducerii prețului de cost și obținerii de economii peste cele planificate ;— respectarea termenelor de livrare a laminatelor prevăzute în contracte.A

3. în industria extractivă 
a minereurilor feroase, 
neferoase, nemetalifere 

și în industria cărbunelui— depășirea planului Ia extracția de minereuri feroa. (exclusiv ancherite) și neferoase ; îmbunătățirea indicilor dt calitate cu respectarea unei exploatări raționale;— creșterea calității producției de minereu prin ridicarea conținutului de metal peste nivelul planificat : în acest scop se va urmări reducerea gradului de diluare a minereurilor față de normele admisibile și reducerea pierderilor de metal în procesele de exploatare și preparare a minereurilor ;— îmbunătățirea granulației minereului de fier pentru furna
le și aglomera tor ;— mărirea ciclului de funcționare a instalațiilor de prepara
re între două reparații și reducerea duratei reparațiilor ;— depășirea indicilor planificați de mecanizare a principalelor operațiuni miniere;

(Continuare în pag. IV-a)
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a
— depășirea vitezelor de înaintare planificate la săparea lucrărilor miniere de deschidere și pregătire ;— extinderea susținerii metalice, cu bolțari și prefabricate și reducerea consumurilor specifice la lemn de mină, cherestea, explozivi și energie electrică (cu respectarea normelor de tehnica securității și fără a dăuna calității producției) ;— creșterea randamentelor de extracție la instalațiile de preparare a cărbunelui cocsificabil peste cele planificate și îmbunătățirea continuă a calității lui ;— ridicarea calității cărbunelui prin reducerea conținutului de cenușă și îmbunătățirea grapulației ;— depășirea sarcinii de creștere a rezervelor de minereuri feroase, neferoase și cărbuni cocsificabili ;— creșterea eficienței și reducerea costurilor rezervelor descoperite ;— reducerea prețului de cost pe metru forat și pe metru liniar de galerie prin micșorarea consumurilor specifice de mațerii prime, materiale, energie, combustibili reactivi și lemn de mină.

4. în industria energiei electrice— reducerea consumului specific de combustibil și a consumului propriu tehnologic în centrale electrice față de indicii planificați;— reducerea pierderilor de energie electrică în transport și distribuție prin : îmbunătățirea factorului de putere, alegerea celor mâi raționale soluții de racordare a consumatorilor, stabilirea celor mai avantajoase scheme de funcționare pentru stații de transformare și rețele ;— efectuarea reparațiilor capitale și curente a instalațiilor și agregatelor energetice în condiții optime de calitate, pentrua mări perioada dintre două reparații, precum și scurtarea ■ duratei de execuție a reparațiilor ;— punerea în funcțiune înainte de termen a noilor centrale, termo și hidroelectrice, a liniilor de transport de energie e- lectrică și a stațiilor de transformare, cu efectuarea tuturor lucrărilor de finisare prevăzute în proiect ;—• reducerea prețului de cost la lucrările de construcții, și montaje energetice și a instalațiilor electrice pentru electrificarea urbană și rurală cli respectarea condițiilor de calitate, prin micșorarea cheltuielilor de regie, reducerea consumului și folosirea de noi tipuri moderne de materiale, alegerea celor mai apropiate surse de aprovizionare, folosirea rațională a mijloacelor de transport etc.
5. In industria petrolului 

și gazetar— depășirea sarcinii de creștere a rezervelor de țiței și gaze, creșterea eficienței forajului și reducerea costului rezervelor descoperite de țiței și gaze ;— reducerea peste plan a cheltuielilor pentru prospecțiunile geologice și geofizice ;— reducerea prețului de cost al metrului forat și al tonei de țiței extras prin micșorarea consumurilor specifice de materii printer, materiale, energie, combustibil și a cheltuielilor indirecte ;— reducerea cheltuielilor neproductive provocate de avarii, complicații, resăpări și întreruperi din motive organizatorice prin intensificarea controlului asupra calității noroiului de foraj, respectarea strictă a normelor tehnice privind revizuirea și controlul instalațiilor; organizarea mai'rapidă a operațiunilor de rezolvare a avariilor, mai buna aprovizionare a sondelor., cu materiale și scule etc. ;— mărirea vitezelor de lucru în foraj prin reducerea timpului neproductiv și extinderea metodelor avansate de lucru, îndeosebi a forajului cu turbina ;— îmbunătățirea factorului de recuperare a țițeiului din zăcămintele vechi și noi prin aplicarea metodelor tehnice cele mai moderne ;— îmbunătățirea calității produselor petroliere în ce privește cifra octanică și curba de distilație pentru benzine,; cifra cetanică, congelarea, infj amabilitatea, culoarea și cenușa — la motorine ; culoarea, indicele de vîscozitate, congelarea și conținutul în cocs — pentru uleiuri etc. ;— reducerea pierderilor admisibile de țiței, gaze și produse petroliere în schele, rafinării, bazele de desfacere și unitățile de. transport ;— reducerea prețului de cost și scurtarea termenului de punere în funcțiune a conductelor magistrale de țiței și gaze ;
6. in industria chimică—' îmbunătățirea indicilor de calitate ai produselor chimice prin perfecționarea și modernizarea proceselor tehnologice de fabricație, astfel ca ele să fie la nivelul celor mai perfecționate produse similare din străinătate. Se va urmări în mod deosebit ridicarea nivelului calitativ la fenol, carbid, tananți și coloranți, inclusiv intermediari folosiți la producerea lor ;—- îmbunătățirea calității ' hîrtiei în ceea ce' privește sa; tinajul, realizarea de grosimi uniforme, rezistență la rupere, înlăturarea impurităților și a diferențelor de nuanțe ;— obținerea de indici Calitativi ridicați la fibre și fire sintetice și la produsele fabricate din mase plastice ; punerea la punct a rețetelor pentru compoundări și capolimerizări de mase plastice ;— îmbunătățirea pronunțată a calității prafului de bache- lită care se livrează industriei electrotehnice ; eliminarea incluziunilor metalice și fabricarea lui într-o gamă de culori potrivite pentru a se asigura un aspect plăcut produselor finite ;— îmbunătățirea calității medicamentelor ;— însușirea de noi sortimente necesare economiei naționale la nivelul și calitatea realizărilor tehnice mondiale;— depășirea planului de producție la produsele care au baze de materii prime în țară, sînt solicitate pe piața internă și în special la cele Care au asigurată desfacerea la export ;— creșterea productivității muncii prin : folosirea cît mai completa a capacităților existente, extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție ;— obținerea de economii peste plan prin reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale ;— scurtarea termenului de punere în funcțiune a noilor obiective industriale, execuția lor în cele mai bune condiții și de calitate superioară, însușirea temeinică a tehnologiei de fabricație corespunzătoare noilor instalații care șe pun în funcțiune.

7* in economia forestieră— depășirea indicilor de utilizare planificați la mecanismele, utilajele și instalațiile folosite în exploatările forestiere și în industrializarea și prelucrarea lemnului;— accelerarea ritmului de deschidere a masivelor forestiere înfundate în scopul unei exploatări raționale a fondului forestier și al valorificării ünor cantități însemnate de material lemnos necesar economiei naționale ;— îmbunătățirea sortării masei lemnoase pentru ' obținerea unui procent cît mai ridicat de lemn apt de utilizări industriale, precum și realizarea din masa lemnoasă dată spre exploatare a unor sortimente cît mai valoroase ;— reducerea pierderilor de lemn la recoltarea și manipularea materialului lemnos, prin folosirea deplină a mecanismelor și utilajelor din exploatările forestiere, valorificarea căzăturilor din' pădure, a lemnului din instalațiile scoase din funcțiune, precum și a lemnului,, rămas de-a lungul drumuri*, lor ;— extinderea metodei de lucru în brigăzi complexe cu plataîn acord global și a metodei de exploatare în trunchiuri lungi și catarge ; .— reducerea prețului de cost pkmlf.lcat pe tonă și tonă-km. la scosul, apropiatul și transportul materialului lemnds cu funicularele, tractoarele, G F.F.-urile, autocamioanele etc. ;— asigurarea materialului saditor în cantitățile și calitățile cele mai corespunzătoare, in vederea realizării și depășirii 

planului de împăduriri, la un preț de cost mai scăzut, pe terenurile silvice, fără afectarea terenurilor agricole și a pășunilor;— îmbunătățirea ' calității produselor finite din lemn, folosirea la maximum a capacităților de uscare și crearea de noi tipuri de mobilă confortabilă, durabilă, estetică, corespunzătoare noilor locuințe ce se construiesc;— depășirea planului de producție la : cherestea, mobilă, placaj, furnir, panel, plăci aglomerate, pe seama reducerii consumului specific de lemn, fără a diminua calitatea produselor.
8. In industria materialelor 

de construcții— îmbunătățirea calității materialelor de construcții și de instalații ; introducerea pe scară industrială a producției unor materiale, noi cu eficiență economică spdfită ca : cimenturi superioare și cu rezistențe inițiale mărite, blocuri ceramice cu goluri, corpuri ceramice pentru planșee, plăci termo și fönoizo- latoare, noi modele de armături, obiecte de instalații tehnice- sanitare, feronerie etc. ;— asigurarea unei calități superioare și lărgirea sortimentului de produse noi în vederea creșterii volumului de mărfuri destinate exportului ;— cercetarea și experimentarea unor sortimente noi de materiale de construcții și instalații ieftine și cu calități superioare care să asigure o eficiență tehmcă-economică sporiță și un aspect plăcut ;—depășirea planului de producție la materiale de construcții și de instalații de primă necesitate cum sînt : ciment, geamuri armate și șlefuite, carton asfaltat, tuburi de presiune din fontă, prefabricate din beton armat, țigle ceramice, fîșii auto- clavizate, radiatoare, convectori, băi, armături și obiecte pentru instalații tehnice-sanitare, feronerie ;— reducerea prețului de cost al producției tuturor materialelor de construcții și de instalații peste sarcina planificată prin : creșterea indicilor de folosire a utilajelor, scăderea consumurilor specifice de combustibili și energie,, extinderea mecanizării proceselor de producție cu volum mare de muncă, reducerea cheltuielilor de regie și a celor de desfacere.
9. în industria ușoară— îmbunătățirea calității produselor și lărgirea gamei de sortimente pentru a se realiza mărfuri mai trainice, mai bine finisate și din ce în ce mai aspectuoase în vederea Satisfacerii gustului și exigențelor crbscînde ale consumatorilor ;— organizarea temeinică a locurilor de muncă în cadrul fiecărei faze de fabricație și executarea cu mare precizie a tuturor operațiunilor mecanice și manuale;— îmbunătățirea proceselor tehnologice, acordîndu-se o atenție deosebită acelor faze care determină calitatea produselor finite ;— modernizarea' utilajelor, nunîndu-se un accent deosebit pe utilajele tehnologice care influențează calitatea producției ;— stabilirea și îndeplinirea criteriilor de calitate și de aspect exterior, care vor fi verificate pe bază de mostre etalon, astfel îneît produsele obținute șă fie la nivelul celor mai bune realizări de pe piața mondială ;— îndeplinirea și depășirea principalilor indicatori de plan cu respectarea condițiilor de calitate cerute de consumatori ;— îmbunătățirea calității ambalajelor și a prezentării lor ;Ministerul Industriei Ușoare va întoçmi un plan în care se vor prevedea măsuri concrete privind îmbunătățirea calității producției în toate fazele de fabricație pentru fire,..țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte, sticlărie, articole casnice. Acest plan va fi prelucrat cu toți lucrătorii din direcțiile generale și întreprinderi.

10* In industria alimentară— asigurarea unei calități superioare și constante a produselor în scopul satisfacerii în cele mai bune condiții a cerințelor consumatorilor și a pieții externe ;— lărgirea numărului de sortimente și îmbunătățirea continuă a prezentării produselor alimentare ; folosirea de ambalaje estetice care să asigure menținerea calității produselor ;— la stabilirea criteriilor de întrecere șe vor avea în vedere condiții de calitate specifice pentru fiecare grupă de produse. Astfel, în industria cărnii se' va urmări îmbunătățirea calității cărnii și a preparatelor de carne, lărgirea sortimentului acestora ; în industria conservelor și cea a produselor zaharoase — îmbunătățirea duratei de conservare a produselor, creșterea numărului și calității sortimentelor, extinderea folosirii ambalajelor din mase plastice și asigurarea unui aspect din ce în ce mai frumos al prezentării produselor ;— în industria laptelui și a produselor lactate se va urmări îmbunătățirea continuă a calității produselor, lărgirea sortimentelor, precum și depășirea planului de contractare și achiziție a laptelui ;— îmbunătățirea proceselor tehnologice, organizarea temeinică a fiecărui loc de muncă și a controlului tehnic de calitate, respectarea celor mai riguroase condiții de igienă ;asigurarea zonei de aprovizionare cu materii prime pe o cît mai apropiată de întreprindere în vederea reduceriirază cît mai apropiată de întreprindere' în Vederea reducerii cheltuielilor de transport, precum și ä pierderilor în procesul de fabricare și în manipularea produselor din industria laptelui, cărnii, conservelor, zahărului, uleiului ;— depășirea planului de producție la zahăr, ulei, bere, conserve și produse lactate proaspete prin folosirea rațională a materiilor prime, numai în condițiile realizării unor produse de calitate superioară solicitate de consumatori ;— asigurarea de condiții corespunzătoare pentru depozitarea și manipularea materiilor prime, materialelor și produselor finite ;— în industria de morărit, panificație și a pastelor făinoase criteriul principal care trebuie să stea la baza întrecerii socialiste să fié îmbunătățirea calității și a prezentării produselor, sporirea sortimentelor.
ÎL în industria locală, 

cooperația meșteșugărească 
și gospodăria comunală— asigurarea unei varietăți largi de produse de bună calitate prin folosirea materiilor prime locale, a deșeurilor și rezidurilor de la întreprinderile republicane, în vederea realizării unei aprovizionări mai complete a consumatorilor, pro- dueîndu-se în mod deosebit mărfuri cu specific local, precum și articole de uz casnic și gospodăresc, care nu se produc sau se prodüc în cantități insuficiente de către industria republicană ;— asigurarea desfacerii produselor industriei locale prin studierea atentă a cererilor populației, prin realizarea unei calități superioare și în limitele cantităților cerute de organizațiile comerciale ;— dezvoltarea rețelei de deservire a populației și îmbunătățirea. activității unităților cooperației meșteșugărești, în vederea asigurării unei deserviri multilaterale, rapide și de bună calitate ;— îmbunătățirea continuă a activității de gospodărie comunală prin asigurarea în bune condiții a transportului orășenesc, a distribuției energiei electrice, a gazelor, apei, extinderea canalizării și înfrumusețarea orașelor ;— mai buna întreținere și conservare a fondului de locuințe în vederea sporirii duratei de folosință și a îmbunătățirii condițiilor de locuit ;— îmbunătățirea condițiilor de întreținere și deservire în stațiunile balneo-climaterice, în hoteluri și alte unități eu caracter social.

12. în proiectări— mai buna organizare a muncii în vederea reducerii duratei de întocmire a proiectelor de construcții industriale și social-rid’prçile Și pentru îmbunătățirea calității acestora ;

— creșterea confortului locuințelor prin adoptarea celor mai reușite soluții constructive și finisaje, asigurînd totodată un aspect arhitectural cît mai plăqut ;— depășirea pianului prin ridicarea productivității muncii proiectanților, folosirea pe scqră largă a celor mai bune și economice proiecte tip și adaptarea.celor existente, precum și prin lărgirea cooperării între institute ;— reducerea costului de deviz al lucrărilor prin : folosirea în proporții însemnate a materialelor locale, a materialelor ușoare de zidărie și a înlocuitorilor altor materiale de construcții deficitare, micșorarea cheltuielilor de regie și organizare a șantierelor, creșterea simțitoare a gradului de industrializare a lucrărilor de construcții și îndeosebi extinderea pe scară largă a folosirii prefabricatelor și mecanizării ;— reducerea duratei de realizare a lucrărilor prin adoptarea unor soluții de execuție rapide, utilized pe scară largă mecanizarea, prefabricatele și preuzinatele ;— extinderea în proiectare a folosirii materialelor și obiectelor de mase plastice, a placajului de cofraj, a plăcilor aglomerate, a oțelului beton torsionat și cu profil periodic și a altor materiale eficiente.
A.

13. In construcții_— creșterea nivelului calitativ al construcțiilor industriale și social-culturale,. îmbunătățirea substanțială a calității fini- . sajelor și a lucrărilor de instalații la locuințe, pentru a construi . apartamente durabile, frumoase și confortabile.;— scurtarea duratei de execuție a obiectivelor industriale, social-culturale și locuințelor față de termenele prevăzute în planul de stat și în .contracte, pentru darea în funcțiune a acestora înainte de termen și în bune condiții ;— reducerea prețului de cost al construcțiilor, peste sarcina planificată, prin buna gospodărire a materialelor de construcții și reducerea consumurilor specifice ale acestora, îndeosebi la metal, ciment, cherestea, precum și creșterea productivității muncii și a indicilor de folosire a utilajelor, reducerea cheltuielilor pentru lucrările de organizare a șantierelor și a cheltuielilor de regie ;— creșterea gradului de industrializare a construcțiilor prin mecanizarea pe scară largă a operațiunilor cu volum mare de muncă și folosirea în mai mare măsură a prefabricatelor.
A.

14. In transporturi 
și telecomunicații• — îndeplinirea planului de transport pe calea ferată, auto, navigație și aviație în cele mai bune condiții de siguranță și regularitate ;— realizarea unor indici de utilizare a mijloacelor de transport superiori celor planificați ;— îmbunătățirea calității reparațiilor și reducerea timpilor de imobilizare în reparații a locomotivelor, vagoanelor, autovehiculelor, navelor și avioanelor ;— îmbunătățirea deservirii publicului călător și întreprinderilor beneficiare, a curățeniei în trenuri și vagoane restaurante ;— reducerea consumurilor specifice de materiale, materii prime, piese de schimb, combustibil și lubrifianți ;— scurtarea duratei de staționare a navelor sub operațiuni de îpcărcare-descărcare în porturi ;— îmbunătățirea stării liniei de calé ferată prin reparațiide calitate ; 1— reducerea numărului de deranjamente și a duratei de restabilire a acestora la instalațiile de telecomunicații și centralizare ;— reducerea stocurilor normative și prevenirea .supranor- mativelor ;— reducerea cheltuielilor de exploatare ;— depășirea planului de venituri și reducerea planului de cheltuieli la poștă și telecomunicații ;— reducerea prețului de cost la construcțiile de drumuri cu respectarea calității prevăzute în proiecte ;— darea în exploatare a lucrărilor de construcții de bună calitate și înainte de termen.
15. io agricultură

GOSPODĂRIILE AGRICOLE DE STAT— încorporarea îri sol a unor cantități sporite .de îngrășăminte naturale și minerale pe terenurile ce urmează a fi însămînțate ■;— repararea la timp și în bune condiții a tractoarelor și mașinilor agricole ;— efectuarea în termene optime și în condiții agrotehnice bune a însămînțărilor ; executarea la timp a lucrărilor de întreținere și recoltare a culturilor ;— extinderea mecanizării lucrărilor agricole în producția vegetală și în fermele zootehnice ;— irigarea întregii suprafețe amenajate și depășirea producției planificate la hectar la culturile irigate;— depășirea producției planificate la hectarul de grîu, porumb boabe, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, fasole, cartofi, legume, a producției planificate de lapte pe cap de vacă furajată; lînă pe cap de oaie, ouă, depășirea sporului zilnic planificat la crescătorii și îngrășătorii de porci, obținerea unui număr sporit de viței, purcei și miei ;— livrarea peste plan la fondul central al statului a unor cantități de cereale, floarea-soarelui, fasole, legume, fructe, carne, lapte, ouă, lîpă și îmbunătățirea calității produselor, livrate ;— dezvoltarea creșterii animalelor, ridicarea nivelului de îngrijire și de apărare a sănătății animalelor ;— dezvoltarea bazei furajere prin : ridicarea producției medii la hectar, în principal la porumb siloz, lucerna și trifoi, sporirea producției la mazăre și soia, ameliorarea pășunilor și fînețelor și ridicarea producției medii de masă verde și fîn la hectar, precum și recoltarea și păstrarea lor în condiții de bună calitate ;— dezvoltarea și ridicarea producției medii la hectar în ramurile viticulturii și pomicultură ;— realizarea de economii Ia cheltuielile de producție, reducerea prețului de cost planificat la produsele agricole, sporirea productivității muncii, depășirea beneficiilor planificate.
STAȚIUNILE DE MAȘINI 51 TRACTOARE— îmbunătățirea calității lucrărilor agricole și exacutarea lor în termen optim ;— executarea lucrărilor de întreținere și reparații la tractoare și mașini agricole la timp și de bună calitate în vederea prelungirii perioadei de funcționare și economisirii de fonduri materiale ; realizarea de economii la carburanți și lubrifianți ;— depășirea producției medii planificate la hectar pe terenurile gospodăriilor agricole colective' lucrate de brigăzileS.M.T. ;— reducerea prețului de cost planificat cu respectarea condițiilor de calitate a lucrărilor executate.
GOSPODĂRIILE AGRICOLE COLECTIVE— încorporarea în sol a unor cantități sporite de îngrășăminte pe terenurile ce urmează a fi însămînțate :— selecționarea și condiționarea întregii cantități de semințe necesare însămînțărilor ;— executarea însămînțărilor în termene optime și în bune condiții agrotehnice ; efectuarea la timp a lucrărilor de îngrijire și recoltare a culturilor ;— sporirea efectivului de vaci, tineret bovin, porcine, ovine și păsări proprietate obștească ; reținerea și creșterea tineretului bovin provenit din prăsilă proprie, precum și realizarea 
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planului de cumpărare de vaci și tineret bovin din fonduri proprii și credite de stat ; sporirea numărului de porci puși la îngrășat ;— creșterea pe toate căile a producției de furaje în vederea asigurării pe deplin cu furaje ieftine și de bună calitate a efectivelor crescînde de animale proprietate obștească ;— asigurarea cu adăposturi bune și ieftine a întregului efectiv de animale proprietate obștească ;— depășirea producției planificate la hectarul de grîu, porumb boabe, porumb siloz, floarea-soarelui, fasole, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, a producției planificate de lapte pe cap de vacă furajată, lînă pe cap de oaie ;— dezvoltarea și ridicarea producției medii la hectar în ramurile viticulturii și pomicultură ;— predarea la timp a cantităților de produse contractate, a celor cuvenite pentru muncile S.M.T. ;în organizarea întrecerii socialiste în întovărășirile agricole se va pune accent pe depășirea planului de producție la cereale, plante tehnice și la animale, executarea în bune condiții a lucrărilor de însămînțare, întreținere și recoltare a produselor.
16* în comerț șl cooperația

de consum ’’— îndeplinirea și depășirea planului de aprovizionare și desfacere de către fiecare organizație și unitate comercială și de alimentație publică, ținînd seama de ceierile specifice locale, asigurarea aprovizionării permanente a fiecărui magazin cu sortimentul de mărfuri cerute de consumatori ;— cunoașterea temeinică a cererii populației astfel îneît solicitările adresate unităților producătoare să fie cît, mai bine fundamentate ;— asigurarea desfacerii mărfurilor în condițiile cele mai bune, acordîndu-se atenție permanentă prezentării mărfurilor în vitrine și magazine ;— lichidarea răjnînerii în urmă în aprovizionarea unităților de desfacere cu întreaga gamă de articole mărunte, de uz gospodăresc și de sezon, solicitate de consumatori ;— asigurarea unei cît mai bune deserviri a cumpărătorilor, organizarea corespunzătoare a activității în magazine și folosirea celor mai potrivite metode de deservire ; întreținerea în special a magazinelor de produse alimentare în condiții de igienă cît mai bune ;— asigurarea reducerii continue a cheltuielilor de circulație, sub cele planificate, de către fiecare unitate comercială prin : mărirea vitezei de circulație a mărfurilor și a aprovizionării directe a unităților de desfacere cu amănuntul, înlăturarea verigilor intermediare nejustificate, folosirea rațională a mijloacelor de transport, înlăturarea cheltuielilor neecono- micoase ;— îmbunătățirea recepției calitative a mărfurilor prin ridicarea răspunderii lucrătorilor din comerț ; readucerea în circulație a fondurilor imobilizate în stocurile de mărfuri greu și lent vandabile, evitarea formării lor în viitor prin comenzi corespunzătoare cu cererea de consum, sporirea exigenței recepționării și desfacerii la timp a produselor ;• — atragerea în circulație a fondurilor imobilizate în debite și decontări prin clarificarea și încasarea acestora și luarea de măsuri pentru prevenirea formării de noi debitori ;— preluarea în întregime — calitativ și pe sortimente — a produselor agroalimentare contractate din recolta anului 1961 și realizarea planului de contractări la produsele agroalimentare din recolta anului 1962 ;— reducerea perișabilităților sub cele admise prin combaterea dăunătorilor, folosirea la maximum a agregatelor frigorifice, a spațiilor de depozitare și prin îmbunătățirea manipulărilor.
*Obiectivele întrecerii socialiste, precum și criteriile specifice fiecărei, ramuri arătate în prezentele Directive nu sînt limitative. Fiecare întreprindere va putea analiza și alte aspecte specifice în vederea luării unor angajamente cît mai mobilizatoare privind îmbunătățirea calității și activității tehnice-eco- nomice.Po’rnind de la experiența anilor trecuți, este bine ca angajamentele pe care colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri și le iau în întrecerea socialistă să privească activitatea pe întregul an, iar rezultatele acestei întreceri să se stabilească numai după ce se cunosc realizările economice-financiare definitive pe tot anul 1962.Organeid și organizațiile de partid sînt chemate să,ia toate măsurile organizatorice și politice pentru desfășurarea largă a întrecerii socialiste în anul 1962.Ele trebuie să acorde o atenție sporită conducerii și îndrumării permanente a comitetelor sindicale din întreprinderi și unități socialiste ale agriculturii în vederea organizării în cele mai bune condiții a întrecerii socialiste, să urmărească continuu rezultatele obținute și să desfășoare o activitate susținută pentru dezvoltarea mișcării de inovații și raționalizări, popularizarea și generalizarea inițiativelor valoroase și a experienței înaintate în producție.De asemenea, organele și organizațiile de partid trebuie să sprijine in mai mare măsură organizațiile U.T.M. pentru mobilizarea tineretului la întrecerea socialistă prin folosirea formelor specifice tineretului ca : brigăzile utemiste de producție și calitate, posturile utemiste de control etc.Pe baza unui studiu amănunțit al condițiilor specifice de la fiecare loc de muncă, organizațiile de partid, sindicale și de U.T.M. vor ajuta conducerile tehnice-administrative ale întreprinderilor să elaboreze planuri de îmbunătățire a calității produselor care șă cuprindă obiective precise, termene și răspunderi concrete.Lupta pentru o calitate superioară a produselor trebuie să devină o mișcare de masă pe Care organele și organizațiile de partid au datoria s-o dezvolte continuu. Ele trebuie să desfășoare o intensă muncă politică de masă pentru mobilizarea tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor la îmbunătățirea permanentă a calității produselor, pentru ca „marca fabricii“ să constituie un titlu de onoare pentru colectivul fiecărei întreprinderi și unități economice ; organizațiile de partid, „comuniștii trebuie să fie în fruntea acestei acțiuni.învățînd din experiența anului trecut, organizațiile de partid trebuie șă se preocupe mai îndeaproape de asigurarea tuturor^ condițiilor tehnice-materiale necesare bunei desfășurări a întrecerii socialiste. Ele vor trebui să analizeze periodic modul în care se îndeplinesc sarcinile de producție și angajamentele de economii și beneficii peste cele planificate, intervenind la timp și operativ pentru o mai bună organizare a procesului tehnologic și asigurarea tuturor locurilor de muncă cu materii prime și materiale.Organele și organizațiile de partid vor lua măsuri pentru dezbaterea cu toți comuniștii și oamenii muncii din întreprinderi și unitățile socialiste ale agriculturii a obiectivelor întrecerii socialiste, întocmind planuri de măsuri privind traducerea în viață a sarcinilor reieșite din aceste Directive.După încheierea bilanțului anual, organizațiile de partid, sindicale și de U.T.M. vor analiza rezultatele întrecerii socialiste pe întreprinderi, unități socialiste din agricultură, raioane, orașe și regiuni.Comitetele centrale ale uniunilor pe ramuri ale sindicatelor, ministerele și organele economice centrale, pe baza propunerilor organelor locale de partid și a rezultatelor întrecerii socialiste, vor stabili întreprinderile fruntașe pe ramuri.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn își exprimă deplina convingere că organele și organizațiile de partid — pe baza experienței acumulate în conducerea luptei pentru îmbunătățirea calității produselor, pentru > productivitate mai înaltă, pentru reducerea continuă a prețului de cost, pentru descoperirea și valorificarea rezervelor interne — vor lua în continuare măsurile necesare pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe anul 1962 și a planului de șase ani.
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TELEGRAME

După „odihnă“

> La marginea Bucureș- 
ç țiului, în vecinătalea 
, Combinatului de caucluo 
' .se înaltă clădirea tăbă- 
' cărlei minerale Jilava.
, Noua unitate lndus- 
1 trială este formată din 
' trei corpuri de fabricație 
. care ocupă o suprafață
■ de 13.400 m. p. Primul 
' corp cuprinde așa-nu- 
, mitele secții umede —
■ de cenușerlt, tăbăcit și 
; vopsit — secția ohimi- 
, că, de recuperări și sta- 
' ția-pilot.
’ Clădirea din mijloa — 
’ de legătură — adăpos-
■ tește uscătoarele, secția 
’ șpalt-velur, grupul so- 
, clal. Iar în cea de a
■ treia clădire se află a- 
' telierele de finisaj I și 
, II, cele mecanice, labo-
■ ratorul etc,
; Dintr-un colț al tăbă- 
: căriei se desprinde ca 
• un bloc turn castelul de 
’ apă, avînd o înălțime de 

27 m. Aproape de corpul 
principal se află ampla
sată magazia, unde sînt 

. depozitate materiile prit 
me și auxiliare. Aceasta 
este deservită de o linie 
de cale ferată.

Cluj. Toț în țara au fost 
construita alte numeroa
se utilaje și mașini.

Faze întregi ale proce. 
sulul tehnologic — în
muiat, cenușerit șl tăbă
cit — sînt automatizate.

înainte de a desorie 
pe scurt cum se trans
formă pieile crude în 
cea mai fină piele de 
încălțăminte, trebuie a- 
mintit un „amănunt". 
Spre deosebire de vechi
le tăbăcării, unde sub
stanțele chimiae se pre
pară pe locul de folosi
re, aici, ele se pregătesc 
și se aduc la concentra
ția necesară în stația 
chimică. De aici, sub
stanțele sînt pompate la 
locul de întrebuințare.

nele de înmuiere, 
aici pieile sînt scoase 
afară și „date în primi
re" unor mașini aare le 
curăță de grăsimi. Ur
mează a doua... înmuie
re și presatul. în conti
nuare, pieile sînț coborîte 
pe un tobogan, într-un 
tunel unde sînt unse cu 
o pastă. Cu un ascensor 
hidraulic, pieile urcă din 
nou la etaj și trec prin 
mașinile de depărat. Po
dul rulant le transportă 
apoi în bazinele de ce- 
nușerit.

Instalațiile automatiza
te pentru operațiile de 
înmuiat și aenușerit au 
fost proiectate și 
strulte în țară. Ele 
tizează acustic și 
orice defecțiune,
întîrziere ; pe panoul de 
semnalizare dispecerul 
controlează executarea 
fiecărei operații.

După cenușerire, pieile 
sînt curățate și pregăti
te pentru tăbăcit. Ur
mează tăbăcirea propriu- 
zisă care, de asemenea 
este automatizată. Fluxul 
nu se încheie odată cu 
tăbăcirea. Pieile sînt în 
continuare stoarse, sor
tate, li se asigură o gro
sime uniformă, sînt in
troduse în butoaiele de 
vopsit, se întind și se u-

Prietenia frățească romino- bulgară
14 ANI DE LA SEMNAREA TRATATULUI DE PRIETENIE, 
COLABORARE ȘI ASISTENȚA MUTUALA ROMÎNO-BULGARSe împlinesc 14 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Populară Romînă și Republica Populară Bulgaria.De-a lungul vremurilor, destinele popoarelor noastre vecine s-au împletit, legăturile lor reciproce au prins rădăcini adînçi, prietenia lor s-a călit în lupta pentru eliberarea națională și socială.Consfințind legăturile tradiționale, tratatul romîno-bulgar este totodată o expresie nemijlocită a etapei noi, superioare pe care au marcat-o prietenia și frăția dintre popoarele noastre, relațiile dintre cele două țări în anii puterii populare. Sub conducerea partidelor lor marxist-leniniste, popoarele romîn și bulgar au.întărit și dezvoltă relațiile lor reciproce pe temelia de granit a marxism-leninismului, a principiilor internaționalismului proletar. Tratatul semnat la București la 16 ianuarie 1948 exprimă totodată năzuința popoarelor romîn și bulgar de a merge umăr Ia umăr cu celelalte popoare ale comunității țărilor socialiste, pe calea construirii vieții noi, a apărării păcii.în cei 14 ani de la semnarea Tratatului, relațiile romîno-bulgare, bazate pe principiile egalității în drepturi și colaborării tovărășești dintre țările socialiste, s-au lărgit și dezvoltat continuu în toate domeniile — economic, cultural și social. în baza acordului comercial de lungă durată, de pildă, se prevede ca schimburile economice romîno-bulgare să atingă în 1965 un volum de 3—4 ori mai mare decît în 1959.O contribuție de cea mai mare însemnătate la cimentarea legăturilor dintre popoarele noastre, a

In U.R.S.S. se construiește cel mai mare 
accelerator de protoni din lume

suca în tunele cu placi 
de sticlă etp. Abia după 
aceea ajung în... came
ra de odihnă ■ și regru
pare.
pieile sînt apretate, căl
cate, lustruite și înmuia
te (o moliciune caracte
ristică sortimentului), 11 
se conferă un desen 
(specific boxului și bizo
nului) sînt sortate, măsu
rate și în sfîrșit împache
tate. Odată sortate și 
ambalate, iau drumul 
spre fabricile de încăl
țăminte din țară.

★
Cîtă deosebire între 

condițiile de muncă de 
aici și cele din ve
chile tăbăcării ! Halele 
spațioase, mașinile au 
culori vil, odihnitoare, 
de nuanțe diferite. Insta
lațiile de ventilație fe
resc pe muncitori de a- 
burl- Prin ferestrele largi 
se revarsă lumina zilei, 
Deasupra strălucesc tu
burile fluorescente. Mun
ca brută a fost înlătu
rată. Muncitorii doar su
praveghează 
In noua 
condiții

colaborării lor multilaterale, la întărirea unității lagărului socialist au adus-o în acești ani vizitele reciproce ale conducătorilor de partid și de stat din cele două țări, vizite ce au prilejuit manifestări puternice ale prieteniei noastre indestructibile.R. P. Romînă și R. P. Bulgaria promovează, împreună cu Uniunea Sovietică și celelalte state socialiste, politica leninistă de pace și coexistență pașnică, ele luptă neobosit pentru zădărnicirea uneltirilor cercurilor imperialiste agresive, pentru ev părarea și consolidarea păcii. Popoarele și guvernele țărilor noastre sprijină cu toată hotărîrea propunerile istorice ale U.R.S.S. pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, în care văd calea sigură pentru lichidarea a înseși mijloacelor de purtare a războiului. Țările noastre se pronunță pentru încheierea Tratatului de pace german și transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber, demilitarizat. R. P. Romînă și R. P. Bulgaria militează pentru dezvoltarea unor relații de bună vecinătate în Balcani și crearea unei zone denuclea- rizate în această regiune, pentru rezolvarea pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase, pentru statornicirea unei păci trainice.La aniversarea Tratatului romî- no-bulgar, poporul nostru salută frățește poporul bulgar, urîndu-i din toată inima să obțină noi și tot mai mari succese în construcția socialistă, în lupta pentru apărarea păcii. Să se adîncească și întă- rească tot mai mult trainica prietenie frățească romîno-bulgară, în interesul comun al popoarelor noastre, al întregului lagăr socialist, în interesul păcii și colaborării internaționale !
-<>•0----------

in Uniunea Sovietică — relatează zia
rul „Komsorgolskaia Pravda" — se con
struiește un nou accelerator uriaș de pro
toni. în această gigantică lnsta|a|ie — 
unică In lume — protonilor li se vor im
prima energii de 50—70 miliarde e[ec- 
tronvolți. Noul accelerator, avînd forma 
urțui inel uriaș, are raza de 236 metri 
(fa)a de numai 30 metri cit are actualul 
sincrofazotron de la Dubna, considerat 
de asemenea ca unul din cei mai mari 
din lume).

Sistemul magnetic al noului accelera
tor constă din 120 de blocuri, fiecare 
avînd o lungime de peste 10 metri. Dis
tanta dintre ele este de circa 1,5 me
tri. Inginerii care montează aceste blocuri 
trebuie să lucreze cu precizia unor cea
sornicari, deoarece altfel acceleratorul 
nu va putea funcționa. Treaba nu-i de 
loc ușoară, pentru că fiecare bloc cînlă- 
rește cîteva zeci de tone.

Fascicolul de protoni, lansat de un 
prim accelerator liniar va primi, cam la 
fiecare 25 metri, un nou impuls în inte
riorul camerei circulare a acceleratorului, 
unde domnește un vid foarte înalt. 
Cîmpul electric este acela care „dă 
impuls" protonilor, le mărește vi
teza, Iar atunci cînd unii protoni „ne
ascultători" ar încerca să evadeze din 
regiunea centrală a camerei, cîmpul 
magnetic, care stă de strajă, îi silește să 
se întoarcă. Intr-un singur drum circular, 
particulele vor străbate astfel o distanță 
de aproape 1,5 km., distanță care repre
zintă aproape circonferinfa magnetului 
inelar. E interesant de subliniat că nu
mai pentru confecționarea unui aseme
nea magnet sînt necesare peste 25.000 
tone de oțel special I

De ce s-a luat hotărîrea să se constru-

iască un accelerator de protoni atît de 
puternic?

Se știe că sincrolazotronul de la Dubna 
accelerează protonii pînă la 10 miliarde 
elecfronvolfi, O astfel de energie insă 
nu e suficientă pentru obținerea și cer
cetarea unui șir de fenomene nucleare 
interesante care se pot observa numai 
în condițiile unor energii și mai ’nalte. 
Cu ții e mai mare energia, cu atît există 
mai ' multe posibilități pentru descoperi
rea unor particule și procese intranucle'are 
noi, In prezent, fizicienii trebuie să. exa
mineze cu loarte multă atenție fiecare 
clișeu obținut în timpul experiențelor, 
pentru a descoperi unele particule ele
mentare sau cu un proces nuclear mai 
rar- Calculele teoretice arată însă că 
prin sporirea de cîteva ori a energiei 
protonilor, mezonii și antiparticulele de
vin, în slîrșit, „mai ușor de prins".

Cercetările cu noul accelerator vor 
permite oamenilor de știință să păt-undă 
în lumea unor energii cu adevărat fan
tastice. Deosebit de interesante vor fi 
experjenfele cu antiparticulele, ale căror 
proprietăți fizice sînt In parte diametral 
opuse particulelor obișnuite, în lumea că
rora trăim. Prin interacțiunea cu particulele 
obișnuite, antiparticulele „ard" complect, 
degaiind energia lor internă, care este 
extrem de mare. Dar pentru a obfine 
mai multe antiparticule și a observa mai 
ușor interaefiunea lor cu particulele obiș
nuite, e necesară accelerarea pro’onilor 
pînă la energii deosebit de mari.

Pătrunzînd cu ajutorul noului accelera
tor în lumea particulelor mari și mici, a 
interacțiunilor și transformărilor lor, oa
menii de știinfă vor putea descifra multe 
taine ale universului.
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con- 
avei- 
optic 
orice

25 de zile în călătorie 
pe... flux

25 de zile călătorește 
pielea pe flux, pînă devi
ne moale, lucioasă, așa 
cum o vedem noi la 
pantofi. Mai întîi e trans
portată cu un eleatrostl- 
vuitor. Este vîrîtă apoi 
într-un aontainer mo
bil (un vas mare, cu pe
reții din lemn perforat și 
ramă metalică).

Containerul e ridicat 
apoi cu ajutorul podului 
rulant și așezat în bazi-

<

Utilaje modern»
Și acum, cîteva cuvin, 

te despre utilajul cu 
care e înzestrată tăbă- 
căria minerală de la Ji
lava. La secțiile ume
de, majoritatea mașinilor 
sînț acționate hidraulic, 
ceea ce contribuie la 
creșterea productivității, 
și la o mai mare finețe 
în executarea operații
lor. Prin acționarea hi
draulică, reglarea pieilor 
la mașinile tăietoare se 
face din mers. De ase
menea, aci există dispo
zitive foto-electrice, care 
blocheașă automat ma
șina, asigurînd în acest 
fel protecția muncii.

Curățirea pieilor de 
praf (la șlefuit) o execu
tă mașinile de deprafat 
cu jet de aer.

Vopsirea se face îh 
cabine automate, opera
ția realizîndu-se în flux 
continuu. Dispozitivele 
fotoelectrice acționează 
și aici. De data- aceasta 
pentru a efectua contro
lul conturului pieilor, a- 
sigurînd astfel o mare 
economie de vopsea.

Pieile sînt uscate în 
tunele cu plăci de sti
clă, fabricate la între
prinderea „Metalul roșu“-

mașinile, 
tăbăcărie ei au 
moderne de lu-

MINCULESCU

Un zbor fără precedent 
în interiorul Antarcticii

S H

MIRNÎI 15 (Agerpres). — TASS: 
La 13 ianuarie aeronava turbo
propulsoare „AN-IO" condusă de 
aviatorii Boris Osipov și Piotr Ro
gov a efectuat un zbor experimen
tal la stațiunea Vostolc din interio
rul continentului, situată în regiu
nea polului geomagnetic 
ceeași zi aeronava s-a 
Mirriii.

Aspect dintr-o hală a modernei tabacani de la Jilava.

sud. în a- 
întors la

O aeronavă de asemenea clasă 
aterizat pentru prima dată pe un 

aerodrom care se află atît de de
parte în interiorul continentului 
Antarcticii. Prin aceasta a fost re
zolvată în mod practic problema 
zborurilor și aterizărilor navelor 
turbopropulsoare grele, prevăzute 
cu schiuri, în interiorul Antarcticii.

a
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Cu prilejul comemorării lui K. LlcöKncclu și B. Luxemburg

Demonstrația de masă a oamenilor muncii din Berlin

O Delegația de profesori universi
tari din Cuba, care se află în țara 
noastră, a vizitat sîmbătă și duminică 
muzeele din Doftana și Mogoșoaia, 
Muzeul Satului din Capitală și a asis
tat la o serie de spectacole. Luni, pro
fesorii universitari dr. Hortensia Pi
chardo Vinals și dr. Fernando Por- 
tuondo del Prado au vizitat Institutul 
de științe pedagogice. Cu acest prilej, 
prof. dr. Hortensia Pichardo Vinals a 
conferențiat despre „Educația în Cuba 
înainte și după revoluție“.

e Luni seara, în sala Ateneului R.P. 
Romîne, pianistul american Alexan
der Uninsky a dat un recital în al că
rui program au figurat lucrări de Mo
zart. Schumann. Chopin, Debussy șl 
Prokofiev. Tot în această săptămînă, 
muzicianul american va fi solistul 
concertului orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii.

© Luni după-amlază, la Casa prie
teniei romîno-sovietice A.R.L.U.S, din 
Capitală, acad. Horia Hulubei, direc
torul Institutului de fizică atomică al 
Academiei R.P Romîne, a ținut con
ferința intitulată „Dubna - exemplu 
de colaborare științifică între țările 
socialiste“.

O Ieri în sala Comedia a teatrului 
I L Caragiale a avut loc o adunare 
cetățenească organizată de Consiliul 
orășenesc A.R.L.U.S. și Comitetul de 
luptă pentru pace al Capitalei, în care 
profesorul universitar Mihail Ghelme- 
geanu a ținut conferința : „Comunis
mul si libertatea omului" După con
ferință a urmat un program artistic 
susținut de artiști al Teatrului de es
tradă „C. Tănase“.

Colaborarea culiurală
între R. P. Romînă și Republica Cuba 

SCHIMBUL INSTRUMENTELOR DE RATIFICARE A ACORDULUI 
CULTURALLa 15 ianuarie 1962 a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe schimbul instrumentelor de ratificare a Acordului de colaborare culturală între Republica Populară Romînă și Republica Cuba, semnat la Havana Ia 28 octombrie 1960.Schimbul a fost efectuat din partea romînă de V. Dumitrescu, adjunct al ministrului Afacerilor Externe al R.P. Romîne, iar din partea cubaneză de Manuel Yepe Menendes, ambasadorul Republicii Cuba la București.în cuvîntările țintite cu această ocazie, V. Dumitrescu și Manuel Yepe Menendes și-au exprimat satisfacția față de interesul manifes-

pentru relațiile culturale cu străinătatea. V. Novacu, secretar științific al Academiei R. P. Romîne, precum și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul învățămîntului și Culturii.Din partea cubană au fost de față Ramon Biart Calzadilla, secretar al ambasadei Republicii Cuba la București, precum și profesorii dr. Roberto Guerra Valdes, Justo Nipola Romero, Fernando Portuon- do del Prado, Hortensia Pichardo Vinals și dr. Luis Guilerme Estevez Mackenn — membri ai delegației universitare cubane care ne vizitează țara.

HAVANA 15 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, la 13 ianuarie la Havana au început lucrările sesiunii Comitetului Executiv al Organizației Internaționale a Ziariștilor.Salutînd pe delegații la sesiune, Osvaldo Dorticos, președintele Cubei, a dat o apreciere înaltă activității O.I.Z. care, după cum a spus el, luptă neobosit nu numai pentru interesele profesionale ale ziariștilor, ci apără interesele întregii o- meniri, interesele păcii și progresului.Arătînd că în prezent în Cuba a mitate ca membri ai O.I.Z. triumfat adevărata libertate a presei — libertatea de a spune adevărul și de a informa despre adevăr — Dorticos a amintit despre campania calomnioasă dusă împotriva Cubei de către presa vîndută imperialismului.în prezent, a spus Osvaldo Dorticos, pe măsură ce se apropie conferința miniștrilor Afacerilor Externe ai țărilor membre ale O.S.A. pe care imperialismul intenționează să o folosească în scopul pregătirii diplomatice a unei noi agresiuni

ziariștilor parti- comitetului exe-salutată de ase-

tat de ambele părți pentru aplicarea prevederilor acordului, care a dus la dezvoltarea schimburilor în domeniile științei, educației și culturii dintre R.P. Romîna și Cuba. Vorbitorii au subliniat posibilită- țile largi pentru dezvoltarea mai departe a colaborării prietenești dintre cele două popoare.La solemnitatea schimbării instrumentelor de ratificare, din partea romînă au participat : Ștefan Bălan, adjunct-al ministrului învățămîntului și Culturii, Al. Buican, vicepreședinte al Institutului romîn

împotriva Cubei, se intensifică campania propagandistică împotriva noastră. în legătură cu aceasta Organizația Internațională a Ziariștilor poate să dea Cubei un uriaș ajutor, arătînd lumii adevărul despre această țară.în încheiere Osvaldo Dorticos a urat mari succese cipanți la sesiunea cutiv al O.I.Z.Sesiunea a fostmenea de reprezentanți ai Uniunii ziariștilor din Cuba.Apoi sesiunea a primit în unani- — _____ „-1 -1 Uniunea ziariștilor din Cuba, Asociația ziariștilor din Mexic, Uniunèa națională a ziariștilor din Bolivia, Uniunea ziariștilor din Republica Mali, Comitetul de coordonare al ziariștilor din Columbia și comitetul ziariștilor din Peru.La ședința din după-amiaza zilei de 13 ianuarie a fost ascultat raportul de activitate al O.I.Z. prezentat de Jiri Meisner, secretar general al O.I.Z. După aceea au început dezbaterile pe marginea raportului.
wwTOMinrrrwr niniri aHMMwaat—«wb

BERLIN. — (De la corespondentul 
nostru) — La 14 ianuarie, în capi
tala R. D. Germane a avut loc o de
monstrație de masă închinată me

moriei lui Karl Liebknecht si Roza 
Luxemburg, militanți de seamă ai 
mișcării muncitorești germane, înte
meietori ai Partidului Comunist din 
Germania.

Neîniricați luptători revoluționari, 
K. Liebknecht și R. Luxemburg și-au 
închinat întreaga viață luptei pentru 
cauza clasei muncitoare, au militat 
cu pasiune pentru pace, democrație 
și socialism. Ei au demascat cu cu
ra/ reacțiunea militarists, au luptat 
neșovăitor pînă la sacrificiu, îm
potriva militarismului germano-pru- 

sac, a războiului. La 15 ianuarie 1919, 
K. Liebknecht și R. Luxemburg au 
fost asasinați mișelește de clica mi- 
litaristă contrarevoluționară.

Participanții la demonstrația de 
masă, în rîndurile,. cărora se aflau 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., în frunte cu W. Ul
bricht, membri ai Prezidiului Came
rei Populare și ai Consiliului de Mi
niștri ăi ~ 
P.S.U.G,, 
Național 
veterani 
mane, reprezentanți 
muncii din toate regiunile R D. Ger
mane, s-au îndreptat spre cimitirul 
Friedrichsfelde, unde sînt înmormîn- 
tați milltanții de seamă ai mișcării 
muncitorești germane.

In fața monumentului închinat ce
lor doi luptători revoluționari ger
mani a avut loc un miting la care

a luat cuvîniul Gerhard Gruneberg, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. ai P.S.U.G.'

Oamenii muncii din R.D.G., a de
clarat el, își îndreaptă toate efortu
rile spre înfrînarea militariștilor și 
revanșarzilor vest-germani, pentru a 
exclude posibilitatea dezlănțuirii 
vreodată a unui nou război pe pă- 
mîntul german. R.D.G. va lupta cu 
hotărîre pentru încheierea grabnică 
a Tratatului de pace german și tran
sformarea Berlinului occidental în
tr-un oraș liber, demilitarizat.

Cauza păcii și progresului pentru 
care și-au dat viata glorioșii repre
zentanți ai mișcării revoluționare 
germane K. Liebknecht și R. Luxem
burg — a declarat vorbitorul — se 
află în mîini sigure.

A. VELA
• o-----
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§TIRI SPORTIVE
Campionatul Capitalei la hochei pe 

gheață s-a încheiat cu victoria echi
pei Steaua, care nu a suferit nici o 
îrifrîngere de-a lungul acestei compe
tiții în cea mai importantă partidă 
a ultimei etape. Steaua a întrecut cu 
4—1 (1—1; 3—0; 0—0) echipa Știința, 
în cel de-al doilea meci, disputat du
minică pe patinoarul „23 August“, 
echipele I.T.B și Dinamo au terminat 
la egalitate: 4—4.

în clasamentul campionatului oră
șenesc. Steaua și Știința au ocupat. în 
ordine primele două locuri, obținînd 
dreptul de a participa la turneul final 
al campionatului republican.

★
Etapa a 3-a a Turului ciclist al 

Egiptului, desfășurată între orașele 
Assiut-Minia (120 km), a revenit aler
gătorului egiptean Tarâk Halavani. în 
clasamentul general individual conti
nuă să conducă Lothar Appier (R. D. 
Germană).

priite. Campionatele europene vor fi 
urmărite de cîțiva specialiști din Ja
ponia, tară care în 1964 va organiza 
la Tokio Jocurile Olimpice.

*
Comisia tehnică a Uniunii interna

ționale de ciclism (U.C.I.) a confirmat 
traseul de la Salo (lîngă Brescia) unde 
se vor disputa la începutul lunii sep
tembrie campionatele mondiale de șo
sea Față de lungimea fixată inițial, 
traseul a fost redus cu 3,500 km. în 
schimb, s-a introdus un urcuș în lun
gime de 280 m cu o denivelare de 10 
la sută. Lungimea nouțul parcurs va 
fi de 12.880 km. Cicliștii amatori vor 
parcurge 14 ture (în total 179,320 km), 
iar profesioniștii 23 de ture (296,246 
km). Campionatul mondial feminin se 
va desfășura pe 
(5 ture).

distanța de 74,450 km

R.D.G., membri ai C.C. al 
conducători ai Frontului 
al Germaniei Democrate, 

ai mișcării muncitorești gér
ai oamenilor

*
Echipa masculină de handbal în 7 

Dukla Praga s-a calificat pentru se
mifinalele „Cupei campionilor euro
peni“, învingînd cu scorul de 19—18 
echipa D.H.F.K. Leipzig. De remarcat 
că la pauză scorul era de 11—9 în fa
voarea echipei germane.

*
Organizațiile sportive maghiare au 

început pregătirile în vederea campio
natelor europene de haltere care vor 
avea loc între 23 și 27 mai la Buda
pesta. Au fost trimise invitații de 
participare unui număr de 25 de țări. 
.Termenul de înscriere expiră la 15 a-

★
concursul tnternațio- 
viteză 'de la Ma-

A luat sfîrșit 
nai de patinaj 
donna di Campiglio (Italia). Ultima 
probă a concursului (5.000 m) -a fost 
cîștigată de suedezul Jonny Nilsson, 
cronometrat în 8’03". în clasamentul 
general individual primul loc a fost 
ocupat de patinatorul francez Kupria- 
noff cu 182,940 puncte. Pe echipe, vic
toria a revenit Suediei cu 41 puncte.

★
Echipa cehoslovacă de fotbal Spar

tak Praga Sokolovo ș pjecat în turneu 
în Siria și Grecia. Fotbaliștii ceho
slovaci vor susține în Siria 3 întîlniri 
(la 19, 21 și 26 ianuarie), după care vor 
evolua în Grecia.

(Agerpres)

1961 a constituit pentru Cuba „a- 
nul învățămîntului“, al educației. De 
la tribuna celei de-a XV-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., con
ducătorul revoluției cubane, Fidel 
Castro a declarat : „în anul viitor 
(1961) poporul nostru își propune să 
dea marea bătălie împotriva anal
fabetismului, fixîndu-și țelul de a-1 
învăța să scrie și să citească pînă 
și pe ultimul neștiutor de căite.,.'1

Această promisiune a fost înde
plinită 1

Despre amploarea efortului de
pus în acest scop vorbesc în mod 
elocvent cifrele. La începutul anu
lui 1961 existau — la o populație 
totală de 6.933.253 locuitori — 
979.207 analfabeți adulți. La sfîrși- 
tul aceluiași an 707,000 neștiutori de 
carte fuseseră alfabetizați, rămînînd 
deci 271.000 analfabeți — ceea ce 
reducea procentul neștiutorilor de 
carte la 3,9 la sută. Printre aceștia 
din urmă 25.000 sînt haitieni și ja- 
maicani care nu cunosc limba spa
niolă, restul fiind bătrîni, bolnavi 
etc, Se poate deci afirma că, prac
tic, analfabetismul a fost lichidat 
în Cuba,

Pentru a atinge acest obiectiv în- 
tr-un interval atît de scurt a fost 
nevoie să se mobilizeze o armată 
de 100.000 de oameni, care au fost 
încadrați în brigăzile „Conrado Be
nitez“. Brigăzile sînt numite astfel 
în memoria tînărului asasinat de 
contrarevoluționari în timp ce îi 
învăța carte pe țărani în regiunile 
muntoase. Majoritatea volüntariloi 
din brigăzile „Conrado Benitez" au 
fost tineri între 11 și 16 ani. Pe lîn
gă aceștia, la orașe au participat 
la campania de alfabetizare 121.000 
de« „alfabetizdtori populari" ; 35.000 
■de profesori voluntari, iar în perioa
da finală a campaniei — 15.000 de 
membri ai brigăzilor muncitorești 
„Patria o muèrte". în total, la cam
pania de alfabetizare au participat 
271.000 de oameni.

însemnătatea politică a acestei 
grandioase campanii împotriva ne

de PELEGRIN TORRASziarist cuban
de carte depășește cu mult 
ciire impresionante. Prin a- 
acțiuna, prin faptele eroici-

științei 
aceste 
csasță .... , . ...... ..
lor brigadieri, care au înfruntat ne
numărate lipsuri și greutăți, au fost 
strînse și mai mult legăturile din
tre sat și oraș. Brigadierii au pă
truns în locurile și regiunile cele 
mai depărtate ale țării, arătînd 
pretutindeni, prin cuvîniul lor, prin 
faptele lor, ce înseamnă revoluția

Scrisoare din Cuba

cubană. Țăranii au văzut în ei nu 
numai profesori voluntari, ci și prie
teni și tovarăși de muncă.

Lichidarea analfabetismului a do
vedit întregii lumi caracterul 
profund popular, cu adevărat demo
cratic, al revoluției cubane. Primul 
ministru Fidel Castro a subliniat a- 
cest lucru în cuvîntarea sa la uria
șul miting din piața „José Marti“ în
chinat victoriei asupra analfabetis
mului. Cu acest prilej el a decla
rat Cuba „teritoriu eliberat de ne
știința de carte".

Tocmai caracterul profund popu
lar, cu adevărat democratic al re
voluției cubane, a făcut cu putință 
ca lichidarea analfabetismului să 
se realizeze într-un an în care a 
fost zdrobită — în numai 72 de ore — 
agresiunea de la Plăya Giron a 
mercenarilor imperialismului nord- 
american, într-un an în care au tre
buit să fie înfruntate șl învinse în 
continuare urmările blocadei econo
mice a S.U.A., într-un an cînd s-au 
depus atîtea eforturi și s-au obținut 
succese în făurirea vieții noi.

Odată cu noul an 1962, Cuba trece 
la organizarea planificată a econo
miei sale. Planul pe anul 1962 —

primul plan global al economiei cu
bane. — este disautat în amănunt 
în fabrici și pe plantațiile cu tres
tie de zahăr, în gospodăriile popu
lare * și de către țăranii grupați 
în A.N.A.P. (Asociația națională a 
micilor agricultori), în ministere și 
departamente

Revoluția oubană a adus poporu
lui o remarcabilă ridicare a nive
lului de trai. Lucrul acesta a de
venit evident în primul .rînd prin 
reducerea considerabilă a numă
rului șomerilor. în 1958, ultimul an 
înaintea revoluției, existau 515.000 
șomeri totali, fără să mai vorbim de 
zecile de mii de muncitori agricoli 
de pe plantațiile cu trestie de za
hăr care aveau de lucru doar 2-3 
luni pe an. Șomajul cronic, care în 
1958 se ridica la 23,4 la șută din 
totalul forței de muncă, a scăzut la 
8,9 la sută. A dispărut aproape 
complet și șomajul parțial, dato
rită faptului că fabricile lucrează a- 
proapë toate cu deplina capacitate 
de producție. Lucrul acesta, la care 
se adaugă sporirea salariilor mun
citorilor cu salarii mici, a dus la o 
creștere remarcabilă a veniturilor 
muncitorilor din Cuba. în 1958 va
loarea totală a salariilor era de 
848.325.000 pesos, iar în 1961 —de 
1.400 milioane pesos. Salariul real a 
crescut treptat ca urmare a redu
cerii cu 50 la Bută a chiriilor, prin 
scăderea tarifelor electrice, a pre
țurilor medicamentelor, a gazelor 
combustibile etc. La aceasta mal 
trebuie adăugat faptul că învăță- 
mîntul primar și secundar va fi 
complet gratuit cu începere din 
viitorul an școlar.

A crescut considerabil nivelul de 
trai al țăranilor și al muncitorilor

*) Gospodăriile populare sînt gospo
dării de stat, în care muncitorii agri
coli primesc salariu, asistență medica
lă și locuințe, iar pentru produsele a- 
limentare și îmbrăcăminte plătesc un 
preț scăzut.

agricoli. 245.000 de muncitori agri
coli s-au înscris în cooperative și 
gospodării populare. 30.000 de ță
rani au primit titluri de proprietari 
de pămînt,

In domeniul sănătății publice, rea- 
■ lizările revoluției cubane sînt deo- 
‘ sebite. în zonele rurale s-au creat 

28 de spitale și ,44 de dispensare, 
situate chiar și în munți și în alte 

1 locuri unde țăranii erau cu lotul 
1 lipsiți de asistență medicală. Nu- 
1 mărul paturilor de spital se ridică 

în prezent la 23.640.
Paralel cu aceasta s-a Initiât 

crearea unei vaste rețele de cămine 
și creșe pentru îngrijirea copiilor, 

1 s-au amenajat cantine populare ), a 
sporit numărul stațiunilor balneare, 
aflata la dispoziția oamenilor mun-

1 cil
în Cuba liberă s-a pus pentru 

totdeauna capăt discriminării ra- 
, siale. Albii și negrii au acces deo

potrivă la muncă, locuri de recrea
ție și distracție.

în realizarea tuturor acestor pre
faceri, un factor de primă Impor
tanță l-a constituit ajutorul dezin
teresat, frățesc al Uniunii Sovietice 
și al celorlalte țări socialiste. 
Un exemplu de asemenea ajutor este 
cel primit din partea 
care ne-a acordat 
livrează echipament 
bună calitate pentru 
țurilor de petrol, a căror exploatare 
are o enormă importanță pentru 
Cuba. De asemenea, din Romînla 
am primit tractoare și alte pro
duse industriale; totodată Romînia a 
cumpărat din Cuba diferite pro
duse industriale și agrare. Pentru 
acest ajutor, noi, cubanezii, sîntem 
profund recunoscători poporului ro- 
mîn.

Bizuindu-se pe solidaritatea fră
țească a țărilor socialiste, poporul 
cuban intră plin de încredere în 
anul 1962, ferm hotărît să zdro
bească orice nouă încercare de a- 
gresiune din partea Imperialiștilor, 
să apere au prețul oricăror jertfe 
cuceririle revoluției.

Odată cu încheierea victorioasă a 
„anului învățămîntului", începem 
anul 1962 — „anul muncii șl al pla
nificării".

R. P. Romîne, 
credite, ne 

de cea mai 
forarea pu-

Înscenarea de la Dakar 
împotriva unității 
sinaicale africaneDAKAR 15 (Agerpres). — La conferința de la Dakar a unor organizații sindicale dintr-o serie de țări africane, convocată sub egida și din inițiativa Confederației internaționale a sindicatelor așa-zise libere, (C.I.S.L.), rpergîndu-se pe linia scindării mișcării unității sindicale africane, a fost creată „Confederația sindicală africană".Or, este bine cunoscut faptul că Africa dispune deja de o uniune a organizațiilor muncitorești — Federația sindicatelor din întreaga Africă, înființată la începutul anului 1961, devotată cauzei unității afncane și care luptă cu hotăriie împotriva colonialismului și neo- colonialismului.Acțiunile scizioniștilor, ca și toate manevrele colonialiștilor, întîm- pină protestul hotărît al organizațiilor sindicale progresiste de pe întregul continent african. Secretariatul Federației sindicatelor din întreaga Africă, organizațiile sindicale naționale din Ghana, Guineea, Somalia, Mali, Maroc, R.A.U., Algeria și din alte țări critică cu asprime acțiunea scizionistă de ia Dakar și o califică drept o nouă diversiune împotriva unității oamenilor muncii africani.în declarația Federației muncitorilor meseriași din Republica Somalia, se subliniază că manevra de la Dakar constituie „o nouă înscenare rușinoasă pusă la cale de imperialiști și de marionetele lor ', Conferința de la Dakar, se arată în declarație, a fost convocată după ce toate încercările anterioare inspirate de C.I.S.L. pentru subminarea unității sindicale africane au eșuat, fiind respinse de africanii iubitori de Unitate și pace.„Sindicatele din Somalia nu vor să mai rabde amestecul imperialist în treburile Africii și cer Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere să le lase în pace", se arată în declarația sindicatelor din Republica Somalia.

Deficit bugetar record 
în S.U.A.WASHINGTON 15 (Agerpres). — Depășind pronosticurile cele mai pesimiste, cifrele provizorii asupra deficitului balanței de plăți a 

S.U.A. au atins în trimestrul oc tombrie-decembrie 1961 cifra uriașă de 5 miliarde de dolari. După cum subliniază agenția Associated Press, ea reprezintă o creștere alarmantă în comparație cu deficitul considerabil și el — de 3,1 miliarde dolari înregistrat în trimestrul anterior.
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S. U. A. intensifică uneltirile 
împotriva Cubei...

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Statele Unite își intensifică încer
cările de a determina țările la- 
tino-americane ca, la apropiata 
conferință de la Punta del Este, 
.să adopte „măsuri colective" me
nite să sugrume tînăra republică 
cubană.

După cum a declarat purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat al S.U.A. pentru problemele 
presei. Francis W. Tully jr., S.U.A. 
sînt angajate în prezent „în con
sultări intense cu guvernele din 
această emisferă în vederea pre-

în

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Cercurile largi ale opiniei publice din 
țările Americii Latine condamnă 
mod hofărît conferința miniștrilor de 
Externe ai țărilor membre ale O.S.A. 
și se pronunță în sprijinul revoluției 
cubane.

Pe aceasfă linie se înscrie declara
ția recentă a ministrului Afacerilor Ex
ferne al Braziliei, Santiago Dantas, în 
legătură cu faptul că Brazilia conti
nuă să sprijine principiul neamestecu
lui în treburile interne ale Cubei și că 
la conferința de la Punta del Este se 
vn opune adoptări' de sancțiuni împo
triva Cubei. Statelor Unite nu le con
vine aceasfă poziție a uneia dintre 
țările cu cea mai mare influență din 
America Latină. Aceasta reiese limpede 
din declarația purtătorului de cuvînl 
al Departamentului de Stat care, ex- 
punînd poziția guvernului S.U.A., a 
avertizat că sugestia făcută de minis
trul Afacerilor Externe a> Braziliei ar 
fi „incompatibilă cu angajamentele și 
obligațiile țărilor din emisfera occiden
tală de a se ooune oricărui regim co
munist în aceasfă emisferă".

„unui schimb utilla

BRUXELLES, 
tămîni de 
o ședință de 12 ore care 
pînă duminică dimineața"

TRIPOLI. Agenția Associated Press 
anunță că peste 130 de cetățeni li- 
bieni au fost deferiți Curții Marțiale 
din Tripoli (Libia) învinuiți că ar fi 
încercat să: răstoarne actualul guvern. 
Surse libiene vorbesc despre faptul 
că în. realitate acuzații au fost defe
riți justiției deoarece au răspîndit ma
nifeste prin care chemau poporul li
bian la lupta pentru evacuarea trupe
lor străine de ne teritoriul lor. lichi
darea bazelor militare străine și pen
tru reforme sociale. .

ROMA. Huligani fâsciști au comis 
două atentate cu bombe în orașele 
Florența și Peruggia asupra unor sec
ții locale ale partidelor comunist și 
socialist.

IN ANGOLA
SALAZAR : — Lq dau și eu ceva în schimb 1...

(Desen de EUGEN TARU)

Acum adresa criminalului
este cunoscută

„VOR- 
amă- 

legăfură cu 
unui criminal

proprietarul

divizie S.S.
Tulle, 

La pi- 
așezat 
porcii 
să o-

șș Săptămînalul vest-german 
g WARTS“ dezvăluie o serie de 
§ nunte semnificative în 
= „cariera" postbelică a 
g de război nazist.
= „H. W. Lammerding,
g unei mari firme de construcții, care 
§ trăiește astăz! la Düsseldorf, Falken- 
g werg nr. 1, este una și aceeași per
și soană cu fostul comandant al di
ll viziei SS „Das Reich“. La 10 iunie 
g 1944, unifăfi ale acestei divizii au 
ș ras de pe fața pămîntului localitatea 
g franceză Oradour sur Glâne... Cu 
g excepjia unui copil, unei femei și 5 
= bărbafi, loji locuitorii din Oradour au 
g fost omorîfi. Numai în biserică s-au 
g găsit cîfeva sute de cadavre. Au fost 
g asasinați 176 copii sub 12 ani.
g Soldafii din aceeași 
g „Das Reich" au spînzuraf la 
g Franfa de sud, 99 de cetăjeni. 
g cioarele celor spînzurafi a fost 
g un panou cu inscripția : ,,To|i 
g de francezi care vor continua 
g pună rezistență vor pă(i la fei“.
g După război H. V/. Lammerding, 
g comandantul diviziei SS „Das Reich", 
g a disparut fără urmă. Un tribunal mi
ll lifar din Bordeaux l-a judecat pe 
g Lammerding și l-a condamnat în con- 
g fumacie la moarte prin spînzurăfoare, 
g fiind găsit răspunzător pentru toate 
g aceste crime. Cererile de extrădare 
g adresate de autoritățile franceze înal- 
g filor comisari ai trupelor de ocupație 
g britanice și americane au rămas fără 
g rezultat. Ultima cerere de extrădare 
g adresată britanicilor poartă data 
g 31 ianuarie 1953, iar americanilor 
g data de 28 februarie 1953.
g Toate aefiunile de a-l găsi 
g Lammerding, acțiuni ce au fost înfre- 
g prinse printre alte orașe și la 
g burg, Wiesbaden și Düsseldorf 
g fost, chipurile zadarnice.
g Intre timp însă, Lammerding 
g stabilit, sub propriul său nume, 
g Düsseldorf, întemeind o întreprin- 
g dere de construcție. Automobile, &• 
g vînd înscrise numele firmei sale pa 
F^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiw
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gătirii conferinței de la Punta del 
Este“. Pentru această conferință 
S.U.A. au pregătit, prin interme
diul guvernului marionetă al Co
lumbiei, o „propunere“ cerînd ca 
miniștrii Afacerilor Externe ai ță
rilor membre ale O.S.A. „să reco
mande statelor americane să rupă 
in colectiv relațiile diplomatice și 
economice cu Cuba și să excludă 
Cuba din O.S.A.“

In intenția autorilor lor aceste 
măsuri constituie încă un pas pe 
calea dezlănțuirii unei noi agresi
uni fățișe împotriva Cubei.

După cum se vede însă agitația o- 
ticialifăților S.U.A. nu este de natură 
să intimideze pe latino-americani. La 
o întîlnire cu reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri din Rio de Janeiro, 
președintele Braziliei, Joao Goulart a 
declarat că „Brazilia nu va da înapoi 
de la apărarea principiilor autodeter
minării și neamestecului, î 
ceasfă politică corespunde 
țării".

Agenția Prensa Latina 
că guvernul Ecuadorului 
poziția adoptată de președintele 
Arosemena de apărare a principiilor 
neamestecului în treburile interne 
ale altor state și autodeterminării 
popoarelor Arosemena a condamnat 
măsurile represive împotriva Cubei. 
Galo Almeida secretar qeneral al 
Administrației de stat, a comunicat 
că „Consiliul de Miniștri a fost de 
acord cu nota explicativă a preșe
dintelui unde se arată de ce Ecua
dorul trebuie să apere principiile 
care l-au determinat pe președinte 
să declare că nu este de acord cu 
politica adoptării de măsuri împo
triva Cubei".

înfrucît a- 
I intereselor

relatează 
a aprobat

caroserie, circulă prin oraș. Printre 
proprietățile sale se numără și o vilă 
în una din suburbiile orașului.

Un grup de ziariști francezi, în 
frunte cu Gourangeas, redactorul șef 
al ziarului „Echo du Centre“ care 
apare la Limoges, au făcut cercetări 
în Germania Ei au reușit, între timp, 
să stabilească că Lammerding este 
fără îndoială una și aceeași persoană 
cu fosfu1 comandant al diviziei „Das 
Reich". Cîțiva ziariști, care au încer
cat să fotografieze vila lui Lammer
ding, au fost arestați de agenți ai 
poliției orașului Düsseldorf. Poliția

„Semnale alarmante
în nordul Europei

Sub acest titlu publicația vest- 
germană „Vorwärts“ scrie : „In 
ultimele săptămîni, opinia publică 
din Țările Scandinave a fost tul
burată de o serie de știri care 
arată că acele ramuri industriale 
care depind de export au 
de luptat cu greutăți din ce 
mai mari. între Crăciun și 
nou numeroase întreprinderi 
ținut porțile închise. Acest 
însă nu este

avut 
în ce 
Anul 
și-au 
lucru

suficient pentru a 
preîntîmpina slăbirea conjuncturii: 
aproape zilnic sosesc știri despre 
încetarea producției .unor între
prinderi mai mici, care nu pot 
face față concurenței. Deocam
dată, marea conjunctură a luat 
sfîrșit.

Regresul este cel mai vizibil în 
industria de prelucrare a lemnu
lui. La începutul lunii decembrie 
1961, aproape 12 întreprinderi au 
anunțat încetarea producției pen
tru o perioadă mai scurtă sau 
mai lungă. Numai la Örebro au 
fost concedlați, la două; fabrici de

in GhanaACCRA 15 (Agerpres). — A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., își continuă vizita de prietenie în Ghana.în dimineața zilei de 13 ianuarie, Kwame Nkrumah, președintele Republicii Ghana, a făcut o vizită lui A. I. Mikoian la reședința acestuia de la Statehouse. Apoi Kwame Nkrumah și A. I. Mikoian au plecat în regiunea Akosombo unde se efectuează lucrările de pregătire pentru construirea unei hidrocentrale pe fluviul Volta. A. I. Mikoian s-a documentat în amănunțime asupra proiectului viitoarei instalații hidroenergetice.După aceasta, Nkrumah și Mikoian s-au îndreptat spre regiunea Aburi, unde au vizitat o cunoscută grădină botanică. Apoi înaltul oaspete sovietic și președintele Gha- nei s-au înapoiat la Accra.La 14 ianuarie A. I. Mikoian a făcut o excursie în orașul Tafo, unde s-a interesat de activitatea Institutului vest-african de cercetări pentru plantațiile de cacao. Timp de peste două ore el a vizitat plantațiile institutului.
<>fO

Convorbiri anglo - americane 
încheiate fără rezultatWASHINGTON 15 (Agerpres). - La Washington s-au încheiat la sfîrșitul săptămînii trecute convorbirile anglo-americane cu privire Ia O.N.U., care au durat trei zile. După cum se știe, fiecare din cele • două delegații au adus la aceste convorbiri proiecte proprii de „reformă“ a Organizației Națiunilor Unite, tinzînd la întărirea poziției țării respective în această organizație internațională și încercînd

a fost, chipurile, înștiințată prin te
lefon că se pregătește un atentat la 
viața lui Lammerding. Asupra ziariș
tilor nu s-au găsit nici arme și nici 
dinamită. Ei au trebuit să fie eliberați. 
Arestarea ziariștilor francezi — au 
scris unele ziare — are o semnifi
cație deosebită, deoarece actualul 
șef al poliției din capitala landului 
Renania de nord — Vestfaiia, a fost 
în trecut un ofițer superior SS.

Evident, unele ziare din Franța șl 
Elveția vor protesta împotriva faptu
lui că un condamnat pentru crime 
de război trăiește liber în Republica 
Federală.

Intre timp, cetățenii orașului Tulle 
s-au adresat ministrului francez al 
Justiției cerîndu-i ca guvernul din 
Paris să intervină la Bonn pentru a 
obține extrădarea lui Lammerding“.

(4

hîrile, 725 de muncitori ; la Alfs- 
borg numărul celor rămași vre
melnic fără muncă s-a ridicat la 
500. Cîteva întreprinderi mai mici 
au fost închise definitiv. închide- 

întreprinderi este

criză în industria

rea unor alte 
de așteptat.

Semnele de 
hîrtiei și celulozei s-au extins re
pede asupra altor ramuri indus
triale. Colegiul comercial suedez 
declară că în urma unor cercetărt 
a reieșit că pentru anul 1962 va 
fi necesară o reducere de 10 la 
sută a investițiilor în industrie. 
Achiziționarea de mașini și utilaj 
urmează să fie și ea micșorată 
cu circa 3 la sută.

Comerțul cu automobile, deobl- 
cei plin de perspective bune, se 
așteaptă de asemenea la o redu
cere a vînzării cu circa 10.000 de 
unități.

Noile prețuri de export pentru 
celuloză, date publicității acum, 
arată că scăderea prețurilor, în
cepută în al doilea trimestru al 
anului 1961, continuă".

GENEVA 15 (Agerpres). — La 16 ianuarie reîncep la Geneva lucrările Conferinței în problema încetării experiențelor nucleare la care participă U.R.S.S., S.U.A. și Anglia. Această conferință a fost întreruptă anul trecut la 21 decembrie în urma cererii reprezentanților puterilor occidentale. Luînd cu- vîntul în ședința dinaintea suspendării lucrărilor, delegatul sovietic, Țarapkin, arăta că cererea puterilor occidentale se înscrie pe linia tergiversărilor și obstrucției opuse eforturilor sovietice de netezire a căii spre rezolvarea acestei probleme. Cererea occidentală a oglindit lipsa de dorință de a examina în mod serios propunerile U.R.S.S. în problema încetării experiențelor nucleare, cărora pînă la acea dată și nici pînă acum nu li s-a dat un răspuns oficial.In această perioadă de trei săptămîni, cit a durat suspendarea lucrărilor conferinței de la Geneva, puterile occidentale, departe de a

a

ansamblu să zăgăzuiască curentul anticolonial și antiimperialist care s-a manifestat atît de puternic în ultima vreme în cadrul ei.Desfășurarea convorbirilor _confirmat existența unor divergențe serioase între cei doi parteneri occidentali. Statele Unite au încercat să obțină adeziunea Angliei la planuri care rezervă aliatului britanic un rol secundar. La sfîrșitul convorbirilor nu s-a dat publicității un comunicat comun. „Cercurile oficiale americane s-au grăbit să precizeze că aceste convorbiri nu au avut ca scop de a se realiza un acord“ (France Presse). 
„Declarația publicată de ambasada 
engleză arată că nu s-a ajuns la 
nici o hotărîre“ (U.P.I.).Știrile obținute din partea ambelor delegații se referă doar faptul că aceste, convorbiri au constituit prilejul de vederi“.

După săp-
„eforturi dureroase, după 

a durat 
___  ... . — rela

tează France Presse — reprezentanții 
țărilor Pieței comune au decis ca o 
piață agricolă unică a țărilor respec
tive să fie creată într-un răstimp de... 
șapte ani și jumătate. Această hotă- 
rîre mai urmeaz'a să fie ratificată de 
guvernele țărilor respective. în urma 
adoptării acestei hotărîji, lupta de 
concurență între producătorii agricoli 
din țările respective se va accentua 
și mai mult.

MOSCOVA. La invitația guvernului 
Uniunii Birmane, maiorul cosmonaut 
Gherman Titov va vizita Birmanin 
între 17 și 20 ianuarie.

Răspunzînd invitației lui Ho Și Min, 
președintele R. D. Vietnam, la. 21 ia
nuarie cosmonautul Gherman Titov va 
sosi în R.D. Vietnam.

NEW YORK. Agenția U.P.I. anunță 
că reprezentanți ai armatei indone
ziene au arestat încă o persoană com
plice la atentatul împotriva președin
telui Sukarno. Acest individ a fost 
identificat ca omul care într-adevăr a 
aruncat grenada în timpul recentei 
tentative de atentat asupra vieții lui 
Sukarno.

DJAKARTA. Corespondentul agen
ției Associated Press anunță din Dja
karta că „Indonezia s-a apropiat de 
faza mobilizării generale". La 14 ia
nuarie, sorie corespondentul, conduce
rea armatei a anunțat că zeci de mii 
de voluntari, care au răspuns la ape
lul președintelui Sukarno privind a-

Ce urmăreau imperialiștii 
prin lovitura de stat din Liban fia ele. Planul „Semilunei fertile" a fost elaborat la Londra și are menirea să lipsească Siria de posibilitatea de a se opune primejdiei imperialiste.

DAMASC 15 (Agerpres). — Presa din Damasc a publicat o declarație a ministrului Afacerilor Interne al Libanului, Kamal Djoumblat, făcută agenției siriene „Orientul Arab“, în care demască țelurile complotului imperialist care a eșuat în Liban. Ministrul sublinia- 
ză în declarația sa că acest com
plot a fost îndreptat nu numai îm
potriva Libanului ci și împotriva 
Siriei și Irakului. Planul imperialiștilor urmărea să creeze în primul rînd partea de nord a „Uniunii semilunei fertile", precum și restabilirea în țările Orientului arab a bazelor militare ale statelor străine.„în prezent a apărut din nou la suprafață proiectul creării „Uniunii semilunei fertile", scrie ziarul „Al- Nasr". Din nou propaganda imperialistă declară că condițiile geografice și politice impun țărilor a- rabe eroarea acestei uniuni. Adevăratul țel însă al acestor planuri constă în a lega Siria la carul imperialist, în a crea acolo un guvern subordonat Occidentului și a determina Siria să promoveze o politică de înțelegere cu Izraelul, Siria, subliniază ziarul, a declarat în repetate rînduri că nu va adera la nici o zonă de influență și nu se va lăsa atrasă în mrejele imperialiste, sub orice denumire s-ar camu-
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acționa în vederea ușurării eforturilor de a soluționa această problemă, au ridicat prin politica lor noi obstacole pe această cale.După întîlnirea dintre președintele S.U.A., Kennedy, și primul ministru britanic, Mcmillan, care a avut loc în Insulele Bermude, în decembrie anul trecut, comunicatul comun dat publicității anunța începerea pregătirilor în vederea reluării de către S.U.A. a experiențelor atomice în atmosferă.Baza cea mai rațională în vederea rezolvării definitive a acestei probleme există. Ea este oferită de propunerile sovietice, realiste și constructive, conținute în declarația guvernului U.R.S.S. din noiembrie 1961. Aceste propuneri au fost salutate cu o largă aprobare, trezind speranțe de soluționare a problemei.Reluarea lucrărilor conferinței tripartite de la Geneva în problema încetării experiențelor nucleare va fi urmată în martie de conferința comisiei pentru dezarmare în care, potrivit hotărîrii Adunării Generale a O.N.U, vor fi reprezentate 18 state, printre care și Republica Populară Romînă. Aceste organisme creează cadrul unor discuții rodnice cu condiția ca la eforturile spre asigurarea păcii și securității depuse de U.R.S.S. și de celelalte țări socialiste puteri. sä se alăture și celelalte
Comitetului nafional 
o politică nucleară

Apelul
pentru 

sănătoasă din S. U. A.
NEW YORK 15 (Agerpres). — Co

mitetul național pentru o politică 
nucleară sănătoasă din S.U.A. a pu. 
blicat la 14 ianuarie în ziarul „New 
York Times“ un apel în care cere 
președintelui Kennedy să renunțe la 
reluarea experiențelor nucleare în 
atmosferă și să înceteze efectuarea 
experiențelor subterane. Apelul in
vită, de asemenea, toate puterile 
nucleare, inclusiv Franța, să renun
țe la orice fel de experiențe nu
cleare.

lungarea olandezilor din Irianul de 
vest, vor fi chemați sub arme la 15 
ianuarie și vor începe instrucția mili
tară.

MONTE CARLO. între 6 și 14 ia
nuarie 1962 a avut loc Ia Monte Carlo 
cel de-al doilea festival international 
de televiziune la care a participat și 
R. P. Romînă.

Premiul pentru cel mai bun pro
gram de dramă a fost acordat filmu
lui sovietic „Esop“, iar premiul pen
tru cel mai bun program de comedie 
filmului cehoslovac „Cerere în căsă
torie".

CAP CANAVERAL. Agenția Asso
ciated Press anunță că Ia 15 ianuarie 
la Cap Canaveral a fost efectuată o 
încercare de a lansa în spațiu un 
mare balon satelit confecționat din 
material plastic. încercarea a eșuat, 
deoarece balonul s-a rupt în cursul o- 
peratiunli de umflare, Ia cîteva mi
nute după ce se separase de racheta 
purtătoare. Oficialitățile au declarat 
că eșecul se datorește unei „deficiente 
în sistemul de ejeotare“.

CAIRO. Șeful statului Kuweit, Ab
dullah as Salim as Sabah, a acordat 
la 13 ianuarie un interviu ziarului 
egiptean „Al-Ahram" în care a ară
tat că el nu a adresat niciodată gu
vernului britanic cererea de a trimite 
trupe în Orientul Apropiat.

ROMA. în spitalele și ollnicile din 
orașul Neapole sînt internați 267 de 
copii intoxioati cu produse de cofe
tărie alterate puse în vînzare fără au
torizația autorităților sanitare 
control.
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Sanitare din rindurlle Armatei naționale de eliberare a Algeriei acordă sprijin medical 
d* țărani algerieni,
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DELHI 15 (Agerpres). —. TASS : La 14 ianuarie, oamenii muncii din India au condus pe ultimul drum pe eminentul fruntaș al mișcării comuniste și muncitorești indiene și internaționale; Ajoy Ghosh, secretar general al Consiliului Național al Partidului Comunist din India.Moartea prematură a tovarășului Ajoy Ghosh, care timp de zece ani a condus neîntrerupt Consiliul Național al Partidului Comunist din India, a îndurerat profund clasa muncitoare din India.Dis-de-dimineață, spre sediul grupului parlamentar al Partidului Comunist din India au început să se îndrepte oameni ai muncii din capitala Indiei, spre a aduce ultimul prinos credinciosului fiu al poporului indian, care și-a consacrat întreaga viață luptei pentru cirea poporului său. Sicriul corpul neînsuflețit, acoperit feri- cu cu steagul roșu al Partidului Comunist din India, era înconjurat de flori. Mereu noi și noi coroane de flori au fost depuse din partea organizațiilor de partid din diferite orașe ale țării, din partea muncitorilor, organizațiilor obștești, sindicale și

de tineret, din partea președintelui Indiei, R. Prasad. Au depus coroane de flori ambasadorii U.R.S.S,, R. S. Cehoslovace, R. P. Romîne, R. P. Bulgaria, Republicii Cuba și alții.La ora 10,20 cortegiul funerar a pornit pe străzile orașului Dell spre malul rîului Jumna.Procesiunea funerară a durat mai mult de trei ore. La ora 14,00 corpul defunctului a fost incinerat la crematoriul de pe malul rîului Jumna. La ceremonie au fost de față cei mai vechi militanți ai Partidului Comunist din India, membrii Consiliului Național și ai Comitetului Central Executiv ale Partidului Comunist din India, membrii familiei defunctului, ambasadorul U R.S.S. în India, ambasadorii R. S. Cehoslovace, R. P. Romîne, R. P. Bulgaria, reprezentantul comercial al R. D. Germane, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Cuba, precum și reprezentanți ai ambasadei R. P. Chineze și alții.Amintirea tovarășului Ajoy Ghosh va rămîne neșteârsă în inimile luptătorilor pentru triumful camu- nismului.
---------- OoC-----------

Noi mașinațiuni ale colonialiștilor 
în Congo

® Intervenția arbitrară a trupelor O. N. U. împotriva partizanilor Iul 
Gizenga ® Instrucțiunile conducerii secretariatului O.N.U. au caracter 

de amestec în treburile interne ale Congoului.NEW YORK 15 (Agerpres). — TASS : U. Thant, secretar general provizoriu al O.N.U., a dat trupelor O.N.U. din Congo instrucțiuni „de a restabili ordinea și legalitatea" în Provincia Orientală din Congo, în același timp purtătorul de cuvînt sa al vizoriu al O.N.U. că la cartierul general al O.N.U. nu există date amănunțite referitoare la situația din Stanleyville. Dar atunci de ce oare instrucțiunile au fost date cu o asemenea grabă ? Răspunsul se impune de la sine dacă ar fi să se urmărească evoluția evenimentelor din Congo în ultima vreme, mai ales după adoptarea la 24 noiembrie de către Consiliul de Securitate a rezoluției cu privire la lichidarea amestecului străin în treburile Congoului, la îndepărtarea mercenarilor străini care s-au cuibărit în Katanga, la asigurarea independenței politice și a integrității teritoriale a Congoului.A fost oare îndeplinită această rezoluție a Consiliului de Securitate ? Răspunsul la această întrebare îl dau înșiși reprezentanții oficiali ai O.N.U. care recunosc că mercenari străini înarmați pînă în dinți se află ca și înainte în Katanga.în ultima vreme în presa americană se desfășoară o campanie pro-

pentru legăturile cu pre- secretarului general pro- a recunoscut

■OqO-

Uwa din cei® mai sângeroase zsi® 
m Algeriațului fascist și a pasivității autorităților franceze față de bandiții din O.A.S., forțele democrate din Franța sînt tot mai hotărîte să bareze calea complotiștilor fasciști. Presa franceză relatează că în ultimele zile în majoritatea departamentelor franceze au fost create noi comitete antifasciste de vigilență. Astfel la 13 ianuarie Consiliul general al departamentului Gard, din care fac parte comuniști, socialiști, radicali, membri ai partidului Mișcarea Republicană Populară, precum și membri ai Partidului guvernamental U.N.R., a adresat un apel populației din acest departament

PARIS 15 (Agerpres). — Ziua de 14 ianuarie 1962 a fost una din cele mai sîngeroase zile pentru populația Algeriei, așa își încep relatările majoritatea corespondenților de presă străini aflați în Algeria la 14 ianuarie. Intr-un prim bilanț incomplet al acestei zile sîngeroase, corespondentul din Alger al Agenției France Presse, relatează că duminică au 
fost omorîte la Alger, Oran, Bone 
și Constantine peste 50 de persoane, 
iar alte 116 au rost grav rănite.Potrivit relatărilor corespondentului agenției Reuter numai în noaptea de 13 spre 14 ianuarie au fost săvîrșite în principalele orașe ale Franței peste 10 atacuri cu bombe și fofcuri de armă asupra imobilelor și persoanelor care cer tot mai insistent luarea unor măsuri drastice împotriva bandelor de asasini din cadrul O.A.S.Ca urmare a intensificării desmă-
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pagandistică zgomotoasă împotriva lui Antoine Gizenga, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Congo. Dacă ar fi să se dea crezare acestei campanii, nu Chombe, asasinul eroului național al Congoului Patrice Lumumba, și protectorii lui prezintă o amenințare pentru independența și integritatea Congoului, ci Gizenga, succesor al lui Lumumba.Oricît de surprinzător ar fi, a- ceastă linie provocatoare îndreptată spre amestecul brutal în treburile interne ale Congoului, spre abaterea atenției de la situația existentă în provincia Katanga, linie inițiată de delegația americană încă în timpul ședințelor Consiliului de Securitate pentru problema congoleză, a fost reluată de conducerea Secretariatului O.N.U. Too- mai acest lucru îl dovedesc instrucțiunile cu privire la „restabilirea ordinei" Ia Stanleyville, date la 15 ianuarie <Je către secretarul general provizoriu al O.N.U. Doar în provincia orientală nu există mercenari străini, autoritățile acestei provincii sînt subordonate guvernului congolez central. în lumina 
acestor fapte, instrucțiunile cu pri
vire la „restabilirea ordinei" la 
Stanleyville nu pot fi altfel apre
ciate decît ca un amestec în trebu
rile interne ale Congoului.LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres).— TASS : După cum a declarat rc- prezentantul O.N.U., în ultimele trei zile la Stanleyville, principalul oraș al Provinciei Orientale, au avut loc ciocniri armate între unitățile de jandarmerie care îl sprijină pe Antoine Gizenga, prim-locțiitor al președintelui Consiliului de Miniștri, și detașamente ale armatei congoleze de sub comanda lui Lundula. în timpul acestor ciocniri trupele O.N.U. au intervenit dezarmînd pe jandarmii, partizani ai lui Gizenga. în comunicatul dat publicității de cancelaria primului ministru Adoula, evenimentele din Stanleyville sînt beliune" Gizenga.După cum a devenit cunoscut, într-o telegramă adresată lui Adoula, Gizenga a comunicat că va sosi la Leopoldville la 20 ianuarie.

caracterizate drept o „reorganizată chipurile de
adresată lui

de vigilență fascismului.
populației din acest departament să-și strîngă și mai mult rîndurile. în jurul comitetelor pentru a bara caleaPînă la 13 ianuarie apeluri asemănătoare au fost lansate de Consiliile generale din peste 27 de departamente ale Franței.
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