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• V- Bîrlădeanu, N. Mocanu : 
Dezvoltarea economică a regiunii 
— preocupare centrală a organi
zațiilor de partid., — Conferința 
organizației regionale de partid. 
Bacău (pag. 2-a).

® Importante succese pe , dru
mul Construcției desfășurate a 
comunismului în U.R.S.S. — Co
municatul Direcției Centrale de 
Statistică (pag, 4-a).

® Radiogramă din Rangoon. 
în capitala Birmaniei de N. Plo- 
peanu (pag. 4-a).

CONFERINȚA PI TARĂ A SCRIITORILOR
Tractoarele și mașinile agricole
sa fie reparate la timp

Pînă la începe
rea lucrărilor a- 
gricole 
măvară 
mai 
multă
Pentru
ceste lucrări, de 
care depinde în

de pri- 
nu ne 

desparte 
vreme, 
ca a-

Marți dimineață, în sala' mică a 
Palatului R. P. Romîne din Capita
lă, au continuat lucrările Conferin
ței pe țară a scriitorilor'. \

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de’acad. Zahlaria Stancu.

în continuarea discuțiilor cu pri
vire la darea de seamă a Comitetu
lui de conducere al Uniunii Scriito
rilor, la darea de seamă a Comisiei 
de revizie și asupra modificărilor la 
statut, au luat cuvîntul scriitorii : 
Demostene Botez, loan » Grigores- 
cu, acad. Tudor Vianti, Eusebiu Ca- 
milar. Secretarul comitetului de 
partid al uzinelor „23 August", Flo
rian Păunescu, a adus salutul mun
citorilor din această mare . între
prindere bucureșteană. Au urmat la 
cuvînt scriitorii Alecu Ivan Ghilia 
și Eugen Barbu.

în a doua parte a ședinței de di
mineață, prezidată de scriitorul 
Mareei Breslașu, au luat cuvîntul 
scriitorii Alexandru Andrițoiu, 
George Macovescu, Aurel Baranga, 
Nicolae Stoian, Alexandru Oprea, 
Mihnea Gheorghiu.

Cuvîntul academicianului Tudor Arghezi

—’ buhă măsură
îȚcăptuirea sarcinilor stabilite de 

'.i, rtid în ce privește creșterea pro
ducției agricole, să poată fi execu
tate’ la timp și în cele mai bune 
condiții, o atenție deosebită tre
buie acordată reparării tractoare
lor și mașinilor agricole.

însuflețiți de chemarea Con
sfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști, mecanizatorii din S.M.T. 
și gospodării de stat și-au pus în 
centrul preocupărilor lor din această 
perioadă executarea la timp și la 
un înalt nivel calitativ a reparațiilor 
la tractoare și la mașini agri
cole. în numeroase S.M.T.-uri, în
deosebi din regiunile Dobrogea, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Cri- 
șana, Hunedoara și Maramureș și 
în multe gospodării de stat din re
giunile Banat și Cluj s-au obținut 
bune rezultate. S.M.T. Turnișor și 
Făgăraș, regiunea Brașov, și S.M.T. 
Tg. Mureș au terminat complet re
paratul tractoarelor și mașini
lor agricole iar în 11 S.M.T.-
uri din regiunea Dobrogea, au fost 
terminate reparațiile la tractoare. 
Realizări însemnate s-au obținut și 
în alte S.M.T.-uri.

Trebuie spus însă că nu peste tot 
se lucrează la fel de bine. La S.M.T. 
Adjud și Hemeiuș, regiunea Bacău, 
Plopșor și Bechet — Oltenia, Bog- 
dănești — Iași etc. au fost reparate 
doar 26—38 la sută din tractoarele 
existente. Mult întîrziate sînt repa
rațiile în unele S.M.T.-uri din 
regiunea Galaff,' precum și în u- 
nele gospodării de stat din regiunile 
Mureș-Autonomă Maghiară, Iași și 
Crișana.

în unele cazuri, această situație 
se datorează slabei aprovizionări’ a 
bazelor Ministerului Agriculturii cu 
piese de schimb. Dar princi
palul motiv pentru care reparațiile 
în aceste unități au rămas în urmă 
constă în organizarea defectuoasă a 
muncii. La S.M.T. Hîrșova, regiu
nea Dobrogea, bunăoară, sînt nume
roase zilele în care nu se repară 
nici un tractor din pricina ședințe
lor ce se țin în timpul orelor de 
producție. Nu peste tot se acordă 
atenția cuvenita calității reparații
lor, pierzîndu-se timp cu înlătura
rea deficiențelor, cum se întîmplă 
la S.M.T. Inotești-Ploiești.

Ținînd seama de faptul că timpul 
este destul de înaintat, Direcția 
Generală S.M.T. și Departamentul 
Gostat din Ministerul Agricultu
rii, precum și organele locale de 
partid și de stat au datoria să ia 
toate măsurile pentru terminarea la 
timp a reparațiilor și executarea 
lor exemplară. Este necesar tot
odată ca Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini să asigure 
ca întreprinderile producătoare să 
livreze piese de schimb conform 
graficelor stabilite.

★
Ședința de după-amiază s-a des

chis sub președinția scriitorului Ko
vacs György. Äu luat cuvîntul 
scriitorii Nagy Istvăn, acad. Zaha- 
ria Stancu, Ion Marin Sadoveanu, 
acad. D. Panaitescu-Perpessicius, 
Eugen Jebeleanu, Aurel Rău, Paul 
Georgescu.

în a doua parte a ședinței de 
după-amiază, prezidată de scriitorul 
Ion Pas, acad. M. Beniuc a dat ci
tire cuvîntului acad. G. Călinescu. 
La discuții au luat cuvîntul în con
tinuare scriitorii : V. Em. Galan, 
Anton Breitenhofer, Horia Lovines- 
cu, Dumitru Mircea, Letay Lâjos. 
A luat apoi cuvîntul Elena Popa- 
rad-Mantho, secretar al C.C. al 
U.T.M.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

Iubi}! colegi,
Se cere ça un participant la o 

adunare să o și deschidă. Mi s-a 
făcut onoarea colegială să mi se 
atribuie mie beneficiul acestui verb 
tranzitiv.

Probabil că din cauză de vîrstă.
Vîrsta e un eufemism’ mai agrea

bil oarecum , al cuvîntul.ui bătrînete, 
pe care dicționarul ar trebui să-l 
elimine din el definitiv. Nu mă refer 
la dicționarul Academiei.

E greu să scapi de pacostea bă- 
trîneții, dar dacă părul albește și 
zbîrciturile sporesc, ar fi de dorit să 
scape teafăr cel puțin condeiul. 
Nițică tinerețe stă bătrîneților 
bine...

Dar înmulțit cu el însuși, timpul 
știe să dea o răsplată duratei. De 
la conferința precedentă pînă la 
conferința de azi, s-a ivit o nouă 
generație tînără de scriitori. Ea nu 
face de rușine trecutul. Are aproape 
toi ce-i trebuiește — și inspirație, si 
har, și poezie. I se urează să suie 
cît mai sus...

Dar uneori nici tinerețea nu este 
scutită de vătămare... Cînd e prea 
plină de sine, i se pare că a desco
perit ea literatura...

O sfîntă naivitate face ca tinere
tul să creadă, de pildă, că și dra
gostea începe de la el, pe cînd atri
butele tinereții se exercită ironic, de 
la Adam încoace, neîntrerupt. Mă
car în literatură, naivitatea juvenilă 
este necesar să se controleze pe 
sine, înainte ca să ajungă nai
vitate senilă ; căci atunci nu mai 
ajută nici o terapie.

Nițică bătrînețe stă și tinerețile® 
bine.

Prea-plinul orgoliului de sine șl 
spiritul ridiculed trufii nù-i vinei 
bine nioiunei vîrste : dedesubtul 
aluatului revărsat mocnește' tristul 
neant... Scăderile umflaților în pen® 
trebuiesc lăsate pe seama acelor 
sarbezi mijlocași,- nici prea tineri, 
nici prea bătrîni, predispuși să -le| 
cultive sterp.

Să ne păzim de hibriditatea cor* 
cită dintre prea multă suficiență șl 
prea puțină putință :— încrezută, 
scandalizată și • gălăgioasă cu 
tărăboi, în perpetuu clocot după 
tot soiul de drepturi, afară de drep
tul la datorie, la cuviință, la mode»; 
tie și la măsură.

Or se știe că rezultatul unei cui* 
turi trebuie să fie tocmai simțul 
echilibrului și al măsurii.

Iubiți colegi, să nu dăm uitării 
mai ales că, în statul socialist, înte
meiat de o aprigă și dureroasă, în* 
delungată luptă, cu suferințe șl 
sînge, generozitatea gingașe a fra
ților noștri, muncitorii muncilor 
grele, cu țarina, cu focul, cu fierul, 
cu ciocanul — din adîncirnile . pă- 
mîntului, din uzine și ateliere, au 
gătit o grădină deasupra țării, pen* 
tru scriitori și pentru toți aleșii 
meșteșugurilor de intuiție și subtili* 
täte, de la care ei nu cer dealt atît i 
să lucreze și ele inimos, expresiv, 
și ou emoție, pentru mîngîierea 
ostenelilor și sufletului lor. ,

Trebuie, iubiți .colegi, să .meritănl 
cît mai adevărat această luare 
a minte și.această mare bunăvoință.

Iubiți colegi, declar conferința 
deschisă și „La mulți-ani !".-

—- ■ ^=»0»

La S.M.T. Budești, raionul Oltenița, se lucrează intens la reparatul tractoarelor și mașinilor agricole. 
In fotografie : mecanizatorii Dieu Traian și Sandu Alexandru lucrînd la reparatul unui motor de 
trac,0î" (Foto : Agerpres)

In regiunea Cluj

Documentele Consfătuirii 
colectiviștilor — larg popularizate

Succesele
De la începutul 

din Delta Dunării . t____ z ________
tehnicienii au recoltat cantitatea de 125.000 tone stuf, 
adică mai mult decît s-a recoltat în întreaga campa
nie din anul 1960—1961. Acest succes se datorește 
în mare măsură gradului înalt de mecanizare a lu
crărilor de recoltare. Cele mai bune rezultate le-au 
obținut muncitorii și tehnicienii de' la unitatea de 
coltare a stufului Șontea.

muncitorilor stuficoli
campaniei de recoltare a stufului 
și pînă în prezent, muncitorii și

re-

Pentru îmbunătățirea calității 
produselor f inite din lemn

în zilele de 22 și 23 ianuarie a avut loc în Capi
tală o consfătuire organizată de Ministerul Economiei 
Forestiere cu privire la măsurile ce 
trebuie luate pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor finite 
din lemn și a binalelor.

Discuțiile purtate cu acest prilej 
au scos în evidență noile sarcini 
pe anul în curs ce stau în fața 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din acest sector, pentru ca 
oamenii muncii să primească mai 
multe produse din lemn, de calitate 
superioară și la un preț de cost 
scăzut.

Cercuri de artă populara
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 

în raionul Odorhei, numeroase sate 
au o tradiție bogată în confecțio
narea obiectelor _ de artă populară. 
Pentru cei dornici de a se specia
liza în acest domeniu, casa raională 
de cultură a înființat 12 cercuri 
de artă populară. La Corund, func
ționează un cerc de ceramică, la 
■Strierai — un cerc de împletit dan
telă, la Lupeni și Petecu — cercuri 
de țesut, la Teleac — un cerc de 
gravură în lemn etc.

Cercurile sînt îndrumate de spe
cialiștii casei raionale de cultură.

COMUNICATUL DIRECȚIEI CEN
TRALE DE STATISTICĂ de pe lîn- 
gă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
arată că volumul producției a cres
cut în Uniunea Sovietică în anul 
1961 au 9,2 la sută față de 1960. (Co
municatul în pag. IV-a).

ÎN ALGERIA, sub ochii îngădui
tori al autorităților, bandele fasciste 
ale O.A.S. își intensifică activitatea 
teroristă. Agenția France Presse 
transmite că atentatele săvîrșite de

O nouă șarjă pleacă la drum
TT aboratorul comunică 

rapid rezultatul ul
timei analize. Pe panoul de 
semnalizare din fața cup
toarelor apar pătrățele 
luminoase. Oțelării citesc : 
afîfa carbon, atîta nichel, 
atîta cobalt, afîfa... Șarja 
este gafa.Lumina orbitoare 
a electrozilor uriași dis
pare, dînd impresia că to
tul s-a scufundat în întu
neric. Cuptorul se în
clină și se deșartă șar
ja. Oțelării se adună pe 
platforma din spatele cup
torului și urmăresc prin 
sticluțe de cobalt șuvoiul 
de oțel incandescent. Apoi 
macaraua poartă spre . lo
cul de turnare oala plină 
cu metal...

La oțelăria electrică a 
Hunedoarei, o nouă șarjă 
de oțel special pornește 
la drum. Pe lîngă „spe
cial“, șarja primește și ca
lificativul: „de calitate su
perioară“. Și munca oțela- 
rilor, același calificativ...

★
Pînă acum 4 ani, la Hu

nedoara nu exista oțelăria 
electrică de azi. în 1957 
constructorii au dat în ex
ploatare două cuptoare e- 
lectrice moderne, cele mai 
mari din țară. Față de cup
toarele de mare capacitate 
ale noii oțelării Martin în 
construcție, „electricele“ pă
reau să nu însemne mare 
lucru. Hunedorenii știau 
însă că oțelăria electrică 
va da industriei noastre 
constructoare de mașini o- 
țeluri speciale de care are 
nevoie. De aceea, colecti
vul abia înjghebat atunci 
și-a spus: „Constructorii 
de mașini trebuie să simtă 
sprijinul nostru“.

Amintirea anului de „de-

but“ al colectivului ojelă- 
riei electrice aduce pe faja 
maistrului Matei Devianu 
un zîmbef.

— Nu era vorba să con
tinuăm o tradiție mai ve
che, o treabă începută mai 
de mult — spune maistrul 
Devianu. Trebuia luat totul 
de la început. Cu oameni 
care nu erau oțelari tre
buia să începem fabricarea 
oțelurilor speciale.

Cu toate s-a început. Cu 
cunoașterea agregatelor, cu 
calificarea 
nopți de 
cărților și 
nice. Comunistul Gheorghe 
Niță, șeful secției, care fă
cuse cunoștință cu vestitele 
oțelării din Celiabinsk, Zla
toust, Sverdlovsk, Zaporoje 
este unul din oamenii că
rora ofelarii de astăzi le 
datorează în bună măsură 
calificarea, priceperea, dra
gostea de meserie. 
Devianu, Gheorghe 
tună și alți comuniști 
ocupă și ei cu grijă de 
varășii lor de muncă.

Organizația de partid 
bia constituită și-a dove
dit maturitatea încă de la 
început. Cum cresc oame
nii, cum sînt repartizați co
muniștii la locurile de mun
că, ce să facem ca nici o 
șarjă să nu fie rebufată — 
iată probleme cărora li se 
căuta o cît mai bună re
zolvare.

Pentru colectiv, fiecare 
an a însemnat noi pași îna
inte. Toți oamenii au de
venit oțelari adevărați. 
Mulți au fost trimiși să cu
noască munca din oțelă- 
riile Uniunii Sovietice. 
Cehoslovaciei. Alții au luat 
drumul școlii de maiștri, 
al politehnicii. Oțelării au

începuf să rezolve cu suc
ces principala lor sarcină: 
asimilarea și elaborarea la 
un nivel calitativ superior 
a unor noi mărci de oțe
luri speciale. Tot mai multe 
mașini și utilaje — tracto
rul, camionul, instalația de 
foraj 4 L.D. — cîștigau în 
calitate prin oțelul produs 
la Hunedoara.

Rn 1961, cei de Ia o- 
*“• țelăria electrică au

oamenilor, cu 
veche asupra 
revistelor teh-

Matei 
Fur- 

se 
to-

a-

obfinut rezultate bune în 
înfăptuirea Directivelor 
partidului cu privire la cri
teriile principale ale între
cerii socialiste, care le cer 
îmbunătățirea calității pro
duselor siderurgice, reali
zarea de noi mărci de 
oțeluri de înlocuire în ve
derea reducerii consumului 
de metale deficitare (ni
chel, cobalt, vanadiu), re
ducerea rebuturilor și de
clasatelor. Au fost elabo
rate peste 50 de mărci de 
oțeluri, iar alte 3 mărci de 
înlocuire au fost asimilate. 
Procentul de rebuturi a a- 
juns sub 4 la sută. Produc
ție peste plan: 2.300 tone.

Realizarea noilor oțeluri 
nu s-a făcut pe un drum 
neted. Inginerul Ștefan 
Cornea, șeful controlului 
tehnic, unul din „veteranii“ 
oțelăriei, amintește și as
tăzi povestea oțelului pen
tru sape cu role.

— Constructorii de utilaj 
petrolier din Ploiești ne-au 
cerut să fabricăm oțel din 
care să confecționeze sape 
cu role. Este o marcă cu 
o tehnologie foarte di
ficilă. Ne-am străduit și am 
făcut-o. Cînd colo, ploieș- 
fenli ne-au spus : „Oțelul 
vostru este de calitate sla-

Construcții 
de locuințe

PLOIEȘTI (co
resp. „Scînteii“). 
în Piața Halelor 
și în Bd. Repu
blicii din Ploiești 
s-a terminat re
cepția a 7 noi 
blocuri de locuin
țe cu 388 de apar
tamente.

a r e
Ar-ultracolonialiștii din Organizația 

mata Secretă în săptămîna trecută 
s-au soldat cu un bilanț total de 
181 morți și 227 răniți.

GREVA MUNCITORILOR de la mi
nele de cupru din Rhodesia de nord 
care a izbucnit cu două zile în 
urmă a paralizat întreaga activita
te din acest important centru mi
nier. Autoritățile au operat arestări 
în rîndul muncitorilor. Extracția cu
prului din Rhodesia de nord este 
controlată de două mari companii 
străine, „Rhodesian Selection Trust“ 
și „Roan Antelope", dependente de 
monopoliștil americani.

COSMONAUTUL SOVIETIC IURI 
GAGARIN va vizita Republica Ara
bă Unită la sfîrșitul lunii ianuarie, 
la invitația mareșalului Abdel Ha
kim Amer, vicepreședintele R.A.U.,

CLUJ (coresp. „Scînteii"). 
— In ultimele săptămîni, or
ganizațiile de partid din co
munele și satele regiunii Cluj 
au dat o mare atenfie popu
larizării documentelor Con
sfătuirii pe fără a colectiviș
tilor.

La căminele culturale și 
coifurile roșii din gospodării
le colective, activiști de par
tid, ingineri și tehnicieni agri
coli sau participant'! la consfă
tuire au făcut expuneri la care 
a participat un mare număr 
de colectiviști. In raionul Def,
de pildă, la adunările în care - daria
au fost popularizate documen
tele consfătuirii, au participat 
peste 12.000 de țărani colec
tiviști. Peste 300 au luat cu- 
’vîritul a'rătlnd holărîrea lor de 
a lupta pentru creșterea pro
ducției vegetale și animale.

Au fost făcute numeroase pro
puneri penlru folosirea mai 
rafională a terenurilor, pentru 
creșterea fermelor de ani
male.

Intr-o serie de cămine cul
turale s-au organizat seri de 
întrebări și răspunsuri în care 
s-a pus un accent deosebit 
pe învățămintele ce se des
prind din dezbaterile consfă
tuirii. In comuna Mirceștii de 
Cîmpie, raionul Bistrifa, s-a 
organizat o astfel de seară pe 
tema „Dezvoltarea șeptelului 
— izvor de cîștig în gospo- 

colectivă". In comuna
< Dumitrifa, seara de întrebări 

și răspunsuri a avut ca temă 
dezvoltarea avutului obștesc 
în gospodăria colectivă.

O mare atenfie s-a dat
popularizării documentelor 
consfătuirii prin intermediul a- 
gitafiei vizuale.

Gospodării colective 
execută împreună lucrări 
de îmbunătățiri funciare

De citeva zile în raioanele Timi
șoara și Arad au fost deschise 10 ' 
șantiere pentru executarea de lu
crări de îmbunătățiri funciare și se 
pregătește deschiderea de noi șan
tiere asemănătoare în alte raioane 
ale regiunii Banat. Colectiviștii din 
Jimbolia, Checea, Grabăț, Iecea 
Mare, Cărpiniș, Lenauheim, au ho- 
tărît ca la efectuarea acestor lu
crări să se întrajutoreze. Unindu-și 
forțele la executarea lucrărilor de 
hidroameliorații, ei vor reda agricul
turii multe terenuri mlăștinoase 
sau inundabile.

Efectuînd în comun astfel de lu
crări, G.A.C. din comunele Dorobanți, 
Curtici, Turnu și Sînpaul au redat 
agriculturii 2.000 ha. teren. Expe
riența acestor unități este răspîn- 
dită acum în toate gospodăriile co
lective. G.A.C. sînt sprijinite de sfa
tul popular regional care a întocmit 
proiectele necesare. (Agerpres)

Aspect Interior din hala de prelucrări mecanic», 
folaâlnță fa uslmrio. wInfrâțlreau-Oradoa>

bă". La început ne-am cam 
șifonat. îi credeam prea 
pretențioși. Dar pînă la 
urmă le-am dat dreptate. 
Ojelul era într-adevăr ne- 
cor'espunzăfor. Ne-am pus 
din nou pe muncă. Ploieș- 
fenii ne mai scriu și astăzi, 
dar altfel. Ne muljumesc 
pentru că acum ojelul este 
de cea mai bună calitate.

★
De cîte ori o nouă șarjă 

de ofel pleacă la drum, o- 
felarii o urmăresc cu gîn- 
dul. Nu numai pînă la lo
cul de turnare, ci mai de
parte. Așteaptă ca auto
buzul, gonind pe panglica 
asfaltului, ori instalația 
4-L.D., sfredelind în a- 
dîncuri, să confirme califi
cativul primit : „ofel de 
înaltă calitate".

Ofelarii au făcut primii 
pași în 1962 hotărîfi 
să consolideze prin noi 
realizări succesele de pînă 
acum. Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale între
cerii socialiste le sînt și pe 
viitor un prefios îndreptar. 
Ce va face colectivul ofe- 
lăriei ? Vor fi asimilate alte 
4 noi mărci de ofeluri de 
înlocuire, iar calitatea ce
lor existente va fi îmbună
tățită. Procentul de ofeluri 
speciale cu înalte calităji 
va crește, iar rebutul va 
coborî și mai jos.

— Noi, ofelarii — spune 
inginerul Gheorghe Nifă — 
vom munci astfel îneîf fofi 
beneficiarii noștri să spună: 
„Toate ofelurile produse la 
Hunedoara sînt de cea mai 
bună calitate".

Ziua de 24 Ianuarie 1859 repre
zintă una din cele mai glorioase pa
gini din istoria patriei noastre — 
proclamarea unirii principatelor 
romîne. Crearea statului nostru na
țional unitar marchează un moment 
de însemnătate- istorică în șirul 
luptelor purtate de-a lungul veacu
rilor de poporul romîn pentru cu
cerirea independenței naționale, 
pentru făurirea unei vieți libere de 
asuprire și exploatare.

Ideea Unirii a avut rădăcini a- 
dînci în conștiința poporului, cris- 
talizîndu-se în mod deosebit după 
revoluția din 1848. Bălcescu scria în 
1850: „Revoluția viitoare... nu se va 
mărgini... a cere libertatea din afară, 
libertatea de supt dominarea străi
nă, ci va cere unitatea și libertatea 
națională". M. Kogălniceanu consi
dera Unirea „cheia de boltă", condi
ția de bază a tuturor reformelor.

Masele largi ale poporului erau 
cei mai hotărîți și entuziaști luptă
tori pentru Unire. Crunt exploatată 
și asuprită, țărănimea lega de Uni
re dorința fierbinte de a se elibera 
de iobăgie și de jugul otoman. „Pe 
viitorime săteanul să fie și el pus 
în rîndul oamenilor, să nu mai fie 
ca pînă acum asămăluit cu dobitoa
cele necuvîntătoare... — se arăta în 
cunoscuta jalbă supusă Divanului 
ad-hoc din Moldova, al cărei prim 
semnatar era Ion Roată din Vran- 
cea. Dorința cea mai mare este că
derea boierescului... Vroim să scă
păm, să ne răscumpărăm din ro
bia în care sîntem... Să fim numai 
ai țării și să avem și noi o țiară... 
Cum sîntem nu o mai putem duce 
îndelung...“.

însuflețiți de patriotism, intere
sați în reforme economice și so
ciale, tîrgoveții, meseriașii, lucră
torii din ateliere și manufacturi 
aveau să joace un rol important în 
realizarea Unirii.

Burghezia, fiind interesată în 
crearea unei piețe interne largi și 
urmărind în același timp să dobîn- 
dească posibilități de a participa 
mai activ la conducerea statului, era 
în general partizană a Unirii. Ele
mentele mai avansate ale burghe
ziei legau unirea principatelor ro
mîne de înfăptuirea unor reforme 
democratice, printre care reforma 
agrară. în fruntea luptei pentru 
Unire au stat cele mai luminate 
figuri de patrioți ai vremii, cărtu
rari și publiciști de seamă ca : M. 
Kogălniceanu, V. Alecsandri, Al. I. 
Cuza, Costache Negri, V. Mălines- 
cu, C. A. Rosetti, D. Bolintineanu, 
Cezar Boliac ș.a.

Interesele economice ce o legau 
de moșierime și teama de popor 
au determinat însă cea mai mare 
parte a burgheziei să vadă în Uni
re doar un mijloc de a crea con
diții mai favorabile dezvoltării in
dustriei și comerțului capitalist, 
tinzînd spre o înțelegere cu moșie- 
rimea în vederea împiedicării re

formei agrare, problemă vitală pen
tru poporul romîn în acea perioadă.

Ideea Unirii a fost acceptată și 
de unii boieri, mai âles de cei'inte
resați într-o dezvoltare mai intensă 
a comerțului cu cereale. Mulți; bo
ieri au avut însă o atitudine potriv
nică Unirii, temîndu-sç de reformele 
sociale care se întrezăreau. Cei 
mai înverșunați antiunioniști s-au 
recrutat în special din marea boie
rime.

Care a fost atitudinea marilor 
puteri față de Unire ? Rusia spriji
nea Unirea, fiind interesată în slă
birea puterii imperiului otoman și 
în înlăturarea influenței Austriei 
din sud-estul Europei. Franța sus
ținea formarea unui stat național 
romîn socotind că-1 va. putea folosi 
ca un punct de sprijin pentru a-și 
consolida influența în sud-eStul Eu
ropei' și totodată spre a-și asigura 
un nou debușeu pentru desfacerea 
mărfurilor. Prusia și alte țâri au 
stat de asemenea pe poziții favora
bile Unirii. Dușmanii Unirii au fost 
Turcia, Austria și Anglia, care au 
luptat pe toate căile împotriva do
rinței legitime a poporului romîn.

Cauza dreaptă a Unirii a fost îm
brățișată și susținută cu multă căl
dură de democrații revoluționari 
ruși Cemîșevski, Dobroliubov, pre
cum și de Jules Michelet, Edgar 
Quinet și alți reprezentanți ai in
telectualității progresiste din Fran
ța și din alte țări., .

★

Unirea țărilor romîne a fost ope
ra poporului, rezultatul luptei pline 
de abnegație a maselor largi de ță
rani și orășeni și nu al „patriotis
mului claselor conducătoare", cum 
au încercat să prezinte în mod de
naturat lucrurile istoricii burghezi.

Cum s-au desfășurat evenimente
le imediat premergătoare actului de 
la 24 Ianuarie ? începînd din 1856 
lupta pentru înfăptuirea Unirii ia 
amploare. Prin acțiuni și proteste 
energice, masele populare impun 
marilor puteri anularea alegerilor 
din vara anului 1857 ce fuseseră 
falsificate de reacțiunea internă și 
externă. Noile alegeri pentru Diva
nul Moldovei și al Țării Romjnești 
s-au soldat cu biruința partizanilor 
Unirii.

Voința fierbinte de unire a po
porului romîn a răsunat cu putere 
în Adunările ad-hoc. Cererile depu- 
taților aleși din rîndurile țărănimii 
de a se hotărî eliberarea de clacă 
și împroprietărirea țărănimii au 
fost însă respinse datorită împotri
virii îndîrjite a boierimii, sprijinită 
de o mare parte a reprezentanților 
burgheziei.

Conferința de la Paris din 1858, 
nesocotind rezultatul votului pentru 
Unire al divanurilor ad-hoc, a adop-
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preocupare centrală a organizațiilor de partid
Munea neobosită depusă de orga

nizațiile de partid, în fruntea oa
menilor muncii, pentru^ înflorirea 
regiunii Bacău, odinioară condam
nată de regimul burghezo-moșieresc 
la înapoiere economică și social- 
culturălă — iată imaginea ce s-a 
desprins din lucrările conferinței 
regionale de partid care a avut loc 
în zilele de 13—14 ianuarie a.ç.

Pe meleagurile băcăuane au fost 
date în funcțiune noi obiective de 
mare însemnătate pentru economia 
națională ca hidrocentrala „V- I. 
Lenin“ de la Bicaz, combinatul chi
mic — Borzești, instalațiile de cra
care catalitică și de cocsare întîr- 
ziată de la rafinăria Onești, filatura 
de fire cardate de la Buhuși și al
tele, La fel de înșuflețitoare sînt 
și perspectivele acestui an : în 1962 
regiunii Bacău i-a fost alocat un 
volum de investiții de peste 2,2 mi
liarde lei, care va asigura intrarea 
în producție a unor noi și impor
tante obiective economice,

Atît în darea de seamă prezenta
tă de tovarășul Gheorghe Roșu, 
prim-secretar al comitetului regio
nal de partid, cît și în cuvîntările 
rostite de delegați în cadrul dez
baterilor, s-au oglindit succesele, 
obținute de oamenii muncii din 
regiune, sub conducerea organiza
țiilor de partid. în primii doi ani 
ai planului șesenal industria regiu
nii și-a îndeplinit și depășit sarci
nile. de. plan. Pe anul 1961, planul 
producției globale industriale a 
fost îndeplinit cu 11 zile înainte de 
termen.

Numeroși vorbitori au subliniat 
că aceste rezultate se datoresc fap
tului că în ultimii ani organizațiile 
de partid din întreprinderi au pus 
tot mai mult în centrul activității 
lor problemele esențiale ale planu
lui — îmbunătățirea calității, redu
cerea continuă a prețului de cost, 
creșterea productivității muncii.

— Mupca organizațiilor de partid 
cu oamenii, în secții, în ateliere, a- 
colo unde se hotărăște soarta pla
nului, iată cheia succeselor — a 
arătat tovarășul Anton Gherghel, 
prim-șe.cre.tar al Comitetului orășe
nesc de partid Roman. în primele 
două luni ale anului trecut, fabrica 
de țevi nu-și realizase planul. în
tregul birou al comitetului orășe
nesc s-a deplasat în fabrică și a 
analizat la locurile de muncă, îm
preună cu comuniștii, cu cei mai 
buni muncitori și tehnicieni, situa
ția existentă. în cadrul măsurilor 
luate cu acest prilej, odată cu per
fecționările aduse procesului tehno
logic, un accent principal s-a pus 
pe munca politică vie în rîndul 
muncitorilor din fiecare sector, de 
la fiecare agregat,

Problema îndeplinirii planului de 
către toate întreprinderile la ab
solut toți indicatorii și în mod rit
mic a ocupat un loc important în 
dezbaterile conferinței. Nu se poa
te considera — au arătat mulți din
tre vorbitori — că ți-ai îndeplinit 
îndatorirea față de partid și de stat 
dacă planul este realizat numai la 
producția globală și sînt neglijate 
sortimentele sau dacă preocupa
rea pentru economii nu se îm
pletește cu aceea pentru calitate. 
Toți indicatorii planului alcătu
iesc un ansamblu unic, indiso
lubil de sarcini care se cer 
înfăptuite cu strictețe. Tovarășii 
Costache Sava, directorul Combina
tului. chimic Borzești, Ion Andrei, 
directorul Uzinei metalurgice Ba
cău, și. alții au subliniat că indus
tria regiunii ar fi putut aduce eco
nomiei naționale un plus de produ
se, economii și beneficii în valoare 
de zeci de milioane lei dacă, pe 
lingă întreprinderile care și-au rea
lizat planul, n-ar fi existat în regiu
ne și unele pare au încheiat anul 
1961 cu planul nefindeplinit, fie la 
producția globală, fie la anumiți 
indicatori,

A face’ din calitatea produselor, 
'din „marca fabricii“, o chestiune 
de onoare a fiecărui comunist, a 
fiecărui om al muncii — iată un 
țel spre care s-a orientat cu ho- 
tărîre majoritatea organizațiilor de 
partid din întreprinderile regiunii. 
Eficacitatea muncii de partid este 
și aici verificată de practică : pro
centul de produse „extra" sau de 
„calitatea î-a“ a devenit un adevă
rat barometru al activității organi
zației de partid din fiecare între
prindere, un puternic stimulent și 
un titlu de mîndrie.

— Birourile organizațiilor de 
bază din toate sectoarele întreprin
derii noaștre — a arătat tov. 
Petronela Patrichi, muncitoare la 
fabrica „Partizanul" — au pus în 
dezbaterea adunărilor generale felul 
cum muncesc comuniștii spre a 
mobiliza întregul colectiv în lupta 
pentru continua îmbunătățire a ca
lității. Au fost folosite, diferite 
mijloace de agitație cum sînt gaze
ta de perete, lozincile concrete, mo
bilizatoare, vitrina cu piese defecte 
etc, Rezultatul concret al acestei 
activități sînt cele 12.485 perechi 
încălțăminte de calitatea I-a date 
pesțe. plan de colectivul nostru.

Problemelor calității și-au consa
crat cuvîntările lor și tovarășii 
Zenovia Schmit, muncitoare la fa
brica „Proletarul", Alexandru Bucur, 
vice-.preș.cdinte al sfatului popular 
regional și alții. în conferință s-a 
criticat faptul că organizațiile de 
partid de la întreprinderea de pre- 
fabricate-Roman, fabrica de çonfec- 
ții-Bacău și unele unități ale in
dustriel locale acordă prea puțină 
grijă calității.

Conferința a examinat cu atenție 
'cele mai importante probleme ce 
stau în fața întreprinderilor petro
liere de extracție și foraj, sublini-

ind sarcinile ce revin organizațiilor 
de partid pentru înlăturarea unor 
deficiențe privind organizarea mun
cii, folosirea tehnicii, ridicarea ca
lificării muncitorilor. Unii vorbi
tori și-au exprimat nemulțumi
rea față de faptul că, în cuvîntul 
lor, tovarășii Cohn Iulian, directo
rul trustului de extracție, și Gheor
ghe Pacoste, directorul Direcției ge
nerale foraj-extracție țiței din Mi
nisterul Industriei Petrolului și Chi
miei, au ocolit analiza aprofundată 
și autocritică a'neajunsurilor, încer- 
cînd să folosească unele cauze 
obiective drept scuze pentru aco
perirea propriilor lipsuri.

O problemă care se află în per
manență în atenția organizațiilor de 
partid din regiune au subliniat 
unii vorbitori — este asigurarea, cu 
cadre a șantierelor de construcții și 
a noilor unități industriale ce se 
pun în funcțiune. Tovarășul Ștefan 
Rădulescu, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Piatra- 
Neamț, a arătat că, pentru combi
natul de îngrășăminte azotoase din 
Roznov și uzina de rolan din Săvi- 
nești, au fost pregătite pînă în pre
zent, prin diferite școli și cursuri, 
prin trimiterea în întreprinderi si
milare din țară și străinătate, nu
meroase cadre de muncitori și teh
nicieni. Totodată au fost relevate și 
unele deficiențe care mai persistă 
în acest domeniu,

Pornind de la situația complexu
lui de construcții hidroenergetice de 
pe Bistrița, tovarășul Dumitru 
Mosora a cerut să se dea mai mul
tă atenție repartizării inginerilor 
din promoțiile tinere pe șantiere și 
pregătirii maiștrilor de construcții 
energetice și hidrotehnice.

în darea de seamă șl în cuvîntul 
a numeroși vorbitori un los im
portant. au ocupat problemele lăr
girii. și întăririi sectorului, colecti
vist din agricultura regiunii, al.e 
sporirii producției agricole vege
tale și animale.

îndeosebi după plenara C.C. al 
P.M.R. din iunie — iulie 1961, pe 
linia îndeplinirii hotărîrilor celui 
de-al treilea Congres al partidului, 
în regiune s-au obținut unele rezul
tate pozitive în munca pentru lăr
girea și întărirea sectorului colec
tivist. în perioada de Ia Congresul 
al IlI-lea pînă în prezent s-au con
stituit 141 noi gospodării colective, 
dintre care 83 după plenară. Tova
rășii Alexandru Stan, președintele 
G.A.C. Homocea, C. Acrișmăriței, 
președintele G.A.C. Goșmani-Romîni, 
înfățișînd conferinței succesele do- 
bînd’ite de gospodăriile colective pe 
care le conduc, au vorbit despre 
munca organizațiilor de partid pen
tru întărirea lor economico-organi- 
zatorică, creșterea producției la hec
tar, dezvoltarea sectorului zooteh
nic, sporirea avutului obștesc și a 
veniturilor colectiviștilor.

Regiunea se mîndrește cu asțfel 
de gospodării colective puternice 
din punct de vedere economic ca 
Țibucani, Dochia, Homocea, Ploscu- 
țeni, Goșmani-Romîni, care demon
strează în mod convingător superio
ritatea agriculturii colectivizate.

— Am muncit așa cum ne-a în
vățat partidul — a arătat tovarășul 
loan Papară, prim-secretar al Co
mitetului raional de partid Buhuși. 
întreaga noastră activitate o des
fășurăm prin organizațiile de bază 
de la sate. în acest scop, secretarii 
comitetului raional și membrii bi
roului stau mai mult timp pe te
ren, îndrumă mai concret organi
zațiile de partid în activitatea lor. 
în munca politică pentru colectivi
zare ne-am sprijinit îndeosebi, pe 
președinți, brigadieri, colectiviști 
fruntași, deputați ai sfaturilor 
populare.

Conferința regională a apreciat 
însă, pe bună dreptate, că stadiul 
actual al colectivizării agriculturii 
în regiune, în raport cu posibilită
țile și condițiile politico-economicp 
existente, este nesatisfăcator, re
giunea Bacău fiind în această pri
vință serios rămasă în urmă. Așa 
cum a reieșit din desfășurarea con
ferinței, rămînerea în urmă se dato- 
rește faptului că comitetul regional, 
orientîndu-se, în mod uiwlateral, 
aproape exclusiv spre problemele 
industriei, a neglijat problemele de 
mare complexitate pe care le pune 
colectivizarea agriculturii. Aceasta 
s-a răsfrînt și în munca comitete
lor raionale.

Stilul de muncă al comitetului 
regional, al comitetelor raionale 
trebuie să se caracterizeze în acest 

• domeniu prin continuitate și perse, 
verență, prin atenția sporită acor
dată verigilor principale și mai ales 
necesității de a consolida din punct 
de vedere economic și organizato
ric gospodăriile' colective existente, 

în timp ce gospodăria colectivă 
din Țibucani a ajuns la peste 
290.000 lei fond de bază la, 100 ha., 
iar cea din Goșmani-Romîni la 
184.000 lei, în timp ce în gos
podării colective ca acelea din 
Homocea, Ploscuțeni, Țibucani va
loarea zilei-muncă a ajuns la 
peste 30 lei, în jurul lor sînt 
multe gospodării colective, chiar 
mai vechi, cu rezultate slabe. A- 
ceasta impune necesitatea studierii 
de către comitetul regional și comi
tetele raionale a căilor și metodelor 
folosite de cele mal bune gospo
dării spre a fi generalizate în în
treaga regiune.

Conferința organizației regionale 
de partid Bacău

Membrii biroului și secretarii 
comitetului regional, în deplasările 
pe care le fac în raioanele și comu
nele regiunii, trebuie să ajute în 
mod concret organele și organiza
țiile de partid în îmbunătățirea sti
lului și metodelor lor de muncă, în 
generalizarea experienței pozitive 
pentru colectivizarea agriculturii,

Așa cum a demonstrat experiența 
gospodăriilor colective fruntașe 
chiar din regiunea Bacău, ho- 
tărîtoare în întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective este dezvoltarea ramurilor 
pentru care dispun de condiții 
prielnice și, în primul rînd, dezvol
tarea creșterii animalelor. Or, așa 
çum s-a subliniat în dezbaterile 
conferinței, problema creșterii ani
malelor nu s-a bucurat de atenția 
cuvenită. în unele gospodării co
lective nu se aplică o îngrijire ra
țională, ceea ce are drept conse
cință rezultate nesatisfăcătoare în 
ce privește producția de lapte și 
sporul în greutate al animalelor.

Unii vorbitori ca Vasile Pascaru, 
Gheorghe Șandor au subliniat ne
cesitatea dezvoltării unor puternice 
zone de aprovizionare în jurul ora
șelor și centrelor muncitorești, spre 
a asigura acestora legume, ouă, 
carne, lapte, în tot cursul anului. 
S-a subliniat că este inadmisibilă 
situația actuală cînd aproape 40 la 
sută din legume, o mare parte din 
carnea de porc și ouăle necesare 
satisfacerii cerințelor oamenilor 
muncii din regiunea Bacău se aduc 
din alte regiuni, deși regiunea dis
pune de condiții prielnice obținerii 
acestor produse în cantități îndes
tulătoare,

In discuțiile desfășurate s-au pre
conizat măsuri pentru intensifica
rea și îmbunătățirea substanțială a 
muncii politico-organizatorice, în 
vederea încheierii procesului de co
lectivizare a agriculturii în regiune 
înainte de termenul stabilit de 
Congresul al IlI-lea al P.M.R.

'k

Participanții la conferință au as
cultat cu mult interes expunerea cu 
privire la Darea de seamă a delega
ției Partidului Muncitoresc Romîn 
la cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. prezentată de tovarășul 
Gh, Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. 
al P.M.R. din 30 noiembrie 5 de
cembrie 1961. Numeroși vorbitori, 
ca Ștefan Rădulescu, Ion Ichim, Va
sile Damian au arătat că, în înfăp
tuirea cu succes a sarcinilor impor
tante. ce stau în fața organizațiilor 
de partid, un important sprijin îl 
constituie istoricele documente ale 
Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., 
concluziile și învățămintele trase de 
partidul nostru în cadrul recentei 
plenare a C.C. al P.M.R.

înfierînd activitatea grupărilor 
fracționiste Pauker-Luca și Chiși- 
nevschi-Constantinescu, vorbitorii 
au adus numeroase exemple în le
gătură cu daunele provocate și în 
regiunea Bacău de practicile anti
partinice ale acestora.

★

în încheierea lucrărilor conferin
ței a luat cuvîntul tovarășul 
Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
care, felicitînd pe oamenii mun
cii din regiune pentru realizările 
lor în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, în dezvoltarea economică și 
culturală a regiunii, a spus :

Succesele sînt frumoase și în nici 
un caz nu trebuie minimalizate, dar 
firea noastră, a comuniștilor, nu ne 
îngăduie să ne mulțumim niciodată 
cu ceea ce realizăm, c.i ne face să 
tindem mereu spre obținerea unor 
rezultate mai frumoase, să anali’ 
zăm activitatea noastră pentru a 
vedea ce nu am înfăptuit, ce sarcini 
ne stau în față în vederea îmbună
tățirii muncii în toate domeniile, 
în această ordine de idei, vorbito
rul a adus critici tonului de auto- 
mulțumire care s-a vădit la unii 
participant! la discuții.

Succesele obținute de numeroase 
colective în ceea ce privește îmbu
nătățirea calității produselor ara
tă că Directivele Comitetului Cen
tral al partidului cu privire la cri
teriile principale ale. întrecerii so
cialiste au găsit un puternic ecou în 
rândurile muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor și au dat rezultate de
osebit de rodnice. De la tribuna 
conferinței s-a vorbit însă și des
pre deficiențele ce se mai mani
festă în acest domeniu, La uzina 
din Săvinești, din pricina unor 
neajunsuri în ce privește folosirea 
utilajelor moderne cu care a fost 
înzestrată întreprinderea, a avut 
de suferit calitatea anumitor sor
timente, De asemenea, au fost, une
le deficiențe, în privința calității 
produselor la întreprinderea de 
prefabricate Roman, fabrica de 
confecții Bacău. Există încă lipsuri 
și în ce privește finisarea noilor lo
cuințe. Sîntem în drept să cerem 
colectivului fiecărei întreprinderi, 
fiecărei organizații de partid Șl 
fiecărui sindicat să facă o adevăra
tă cotitură în problema calității 
producției.

Ocupîndu-se în continuare de pro
blemele îmbunătățirii continue a 
activității întreprinderilor petrolie
re de extracție și foraj, vorbitorul 
a spus : Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei îi revine sarcina 
să analizeze temeinic observațiile 
făcute în cadrul conferinței și să 
ia măsurile ce se impun pentru îm
bunătățirea situației. în același 
timp este necesară o mobilizare 
serioasă a conducerilor de între
prinderi, a organizațiilor de partid, 
a sindicatelor, pentru a lichida de
ficiențele ce au fost criticate în 
conferință ; unele lucrări de proas
tă calitate executate de brigăzi de 

intervenție, insuficienta preocupare 
pentru ridicarea calificării munci
torilor.

Comitetul regional, comitetele o- 
rășenești și raionale de partid, ac
tivul lor trebuie să acorde un spri
jin permanent, sistematic, concret, 
organizațiilor de bază, ajutîndu-le 
să se ocupe cu mai multă compe
tență de problemele economice, 
să-și organizeze astfel activitatea, 
îneîț în centrul ei șă se afle necon
tenit lupta pentru îndeplinirea pla
nului la toți indicii, pentru ridica
rea nivelului calitativ al producției, 

în regiunea Bacău s-au obținut 
unele rezultate pozitive în munca 
pentru lărgirea și întărirea secto
rului colectivist din agricultură. 
Totuși regiunea este rămasă în 
urmă în ce privește colectivizarea 
agriculturii. Comitetul regional de 
partid a lăsat pe planul al doilea 
munca pentru lărgirea și consoli
darea sectorului colectivist, nu s-a 
ocupat sistematic de aceste proble
me, n-a acordat destul sprijin co
mitetelor raionale și nu a controlat 
modul cum își desfășoară ele ac
tivitatea în această direcție.

Organizațiile de partid au înda
torirea să concentreze toate efor
turile spre dezvoltarea și întărirea 
sectorului colectivist, folosind larg 
metodele care și-au dovedit efica
citatea în munca politică și orga
nizatorică pentru colectivizarea a- 
griculturii, Comitetul regional de 
partid trebuie să se ocupe temeinic 
de întărirea economico-organizato- 
rică a tuturor gospodăriilor colec
tive, de ridicarea celor rămase în 
urmă la nivelul celor fruntașe.

Subliniind că în regiunea Bacău 
s-au obținut uncie rezultate bune 
în ce privește recolta medie la hec
tar la grîu, porumb și alte culturi, 
precum și creșterea șeptelului, în 
special la bovine, vorbitorul a ară
tat că există toate condițiile pentru 
a se obține rezultate și mai bune. 
O rămînere în urmă se ma
nifestă mai ales în sectorul creș
terii porcinelor și păsărilor. Este 
necesar să se folosească din plin 
experiența unităților agricole socia
liste avansate, învățămintele des
prinse din Consfătuirea pe țară a 
colectiviștilor, indicațiile cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului Gheorghiu- 
Dej.

Ö problemă de mare importanță 
a arătat vorbitorul — este întă

rirea continuă a rîndurilor partidu
lui. Trebuie să ne ocupăm cu toată 
grija de întărirea organizațiilor de 
partid atît din industrie, cît și 
din agricultură și alte sectoare, a- 
cordînd întreaga atenție reglemen
tării justei lor compoziții so
ciale. Ê necesar să manifestăm mai 
multă exigență la primirea de 
membri de partid, să acordăm a- 
cest titlu numai celor ce-1 merită.

Organizațiile de partid din regiu
ne au obținut unele rezultate pozi
tive. în privința nivelului propagan
dei. Dar organele de partid nu se 
ocupă încă de analiza temeinică a 
lecțiilor, conferințelor, din . care 
cauză în conținutul lor există go
luri, se strecoară confuzii, unele 
dintre ele se dovedesc depășite. E 
timpul ca organele de partid, preo- 
cupîndu-se în continuare de latura 
organizatorică a propagandei, să 
acorde o atentie mai mare conți
nutului ei, legării de problemele 
fundamentale ale politicii partidu
lui, nivelului ideologie și eficacită
ții ei.

Unul din principalele mijloace de 
mobilizare a oamenilor, de for
mare a conștiinței socialiste, a ati
tudinii socialiste față de muncă, 
este activitatea culturală. întrmna 
din vizitele făcute în regiunea Ba
cău, acum cîțiva ani, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a constatat lipsuri 
în ce privește activitatea çultural- 
educarivă a sindicatelor, organiza
rea de către sindicate a timpului 
liber al muncitorilor, al tineretului 
— și a dat indicații deosebit de pre
țioase în vederea îmbunătățirii 
muncii. Aceste indicații trebuie să 
fie mereu în atenția tovarășilor 
care, muncesc, în sindicate.

Referindu-se în continuare la lu
crările Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., tovarășul Leonte Răutu a 
arătat că poporul nostru împărtă
șește aprobarea deplină cu care 
partidele comuniste, oamenii mun
cii din întreaga lume au întîmpi- 
nat noul Program al P.C.U.S. 
Vorbitorul a subliniat că Da
rea de seamă prezentată de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la plenara Comitetului nostru Cen
tral este un document de mare 
profunzime, un adevărat ghid pen
tru înțelegerea problemelor funda
mentale dezbătute de Congresul al 
XXII-lea, a concluziilor ideologice 
și practice pe care le trage partidul 
nostru din studierea lucrărilor a- 
cestui istoric congres.

Dacă partidul nostru a reușit să 
demaște și să zdrobească acțiunea 
criminală a fracționiștilor, să-i în
lăture pe Pauker și Luca, pe acoli- 
ții lor T. Georgescu, Chișinevschi, 
fconstantinesçu, să restabilească 
normele leniniste în întreaga viață 
de partid și de stat, să obțină mari 
succese în dezvoltarea țării —. a- 
ceasta se datorește principialității, 
perseverenței, dîrzeniei cadrelor 
conducătoare de partid, în frunte 
cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.

★
Conferința a ales noul comitet 

regional dé partid și comisia de re
vizie. în prima sa plenară comitetul 
regional de partid Bacău a reales 
ca prim secretar pe țov. Gheorghe 
Roșu, membru al C.C. al P.M.R,

în unanimitate, conferința a apro
bat trimiterea unei telegrame Comi
tetului Central al partidului, tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej, prin care 
dblegații, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din re
giune, ș-au angajat să muncească 
cu eforturi sporite pentru traduce
rea în viață a sarcinilor trasate de 
cel de-al IlI-lea Congres al P.M.R.

V. BÎRLADEANU 
N. MOCANU

Spre pîrtia de schî.
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Fruntași in acțiunea 
de economisire

Un număr da 51 școli au pri
mit fanioane de unifăji fruntașe în ac
țiunea de economisire și premii cons- 
tînd în echipament sporliv, instrumente 
muiicăle, cărți etc, în valoare de 75.000 
lei. De asemenea, numeroase cadre di
dactice au primit diplome și insigne 
„Fruntaș în acțiunea de economisire".

Printre școlile premiate se numără 
școala elementară de 7 ani din comuna 
Tufeni, regiunea Argeș, școala de 7 
ani din Ocna Mureșului — regiunea 
Cluj, școala medie nr. 4 din Brașov, 
școala medie Unirea din Tg. Mureș,școala media 1 '
școala medie V. Alecsandri din lași și 
altele.

----o®o---- -
Piețe și oboare

în 1961 a fost continuată acțiunea 
de construire și. amenajare a unor 
noi piețe și oboare, pentru desface
rea în condiții bune a produselor 
alimentare și a altor mărfuri. Au 
fost construite piețe alimentare mo
derne în lqcalitățile Tg. Mureș, Me
diaș, Tecuci, Băicoi, Hm. Sărat, 81- 
meria, Amara, Slobozia etc. Piețe și 
oboare noi au țașt amenajate la 
Deva, Sighișoara, Lugoj, Cugir, Ora
șul Victoria, Albă lulia, Brăila, Giur
giu, Oltenița și Alexandria.

In acest an vor fi construite noi 
piețe alimentare la Brașov (cartie
rul Steagul Roșu), Iași, Tg. Mureș, 
Brăila, Ocna Mureș, Orăștie, Sinaia 
etc, Șe vor amenaja piețe și oboare 
la Reșița, Constanța, Craiova, Tul- 
cea, Medgidia, Suceava, Tg. Jiu, 
Arad și Tîrnăveni.

----O «O----  
Sate electrificate

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — De 
curlnd, pe ulițe și în casele țărani
lor din comuna Viperești, raionul 
Cislău, s-a aprins becul electric, O 
contribuție de seamă la lucrările de 
electrificare au adus țăranii muncitori 
din comună.

---- O «O----
À început contractarea 

noilor tricotaje
în aceste zile, fabricile producătoare 

au prezentat comerțului colecțiile de 
tricotaje din fire sintetice voluminoase 
în vederea contractării lor pe primul 
semestru al anului. Tricotajele din fire 
sintetice voluminoase sînt fine, au as
pectul celor din lînă, sînt călduroase, 
se spală ușor și nu trebuie călcate. 
Printre fabricile care au prezentat o 
gamă variată de modele de veste, pu
lovăre, șcampolouri ețc,, care au fast 
apreciate, se află „Tînăra ~ 
Capitală, „Unitatea“-Sighet

Gardă" din 
și altele.
——o*o-— 
ridicare a

La Ocolul silvic Vișeu, regiunea 
Maramureș, s-a organizat recent un 
curs pentru ridicarea calificării 
personalului silvic. Lecțiile, pre
date de către ingineri ai ocolu
lui, au ca teme : „Introducerea spe
ciilor repede crescătoare în lucră-

Curs de

PRIMELE ÎNCERCĂRI : Republica (seria 
I-a - 9; 11; 15; 17; ÎS; 21). S-A FURAT O, 
BOMBĂ : Patria (S; 11; 15; 17; }9; 21). ȘART 
SPRE GLORIE: I. C. Frimu' (10; 12; 14,15; 
11; 19.15; 21,30), Volga (14,30; 16,30; 19;
21,05). ÎN NOAPTEA SPRE 13.: Magheru 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Gh. Doja 
(10; 12;' 15- 17; 19; 21). NU E LOC PEN
TRU ANIMALE SĂLBATICE : rulează la 
cinerpatografclo V. Alecsanclri (10; 11,S0;
13,15; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 
15; 17; 19- 21), Unirea (14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). TOM DEGEȚELUL ; București (10; 
12.15; 14,30; 16,45; 19,45; 21,15), înfrățirea 
între popoare (10,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15). 
AGENTUL X 25 — cinemascop : Lumina
(rulează în continuare de la orele 10 ptnä 
la orele 14, după-amiază 16 ; 18,15; 20,30), 
Aiex. Sahia (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), 
23 August (10; 12; 15; 17; ÎS; 21), PRETU
TINDENI TRĂIESC OAMENI Maxim 
Gorki (10,3Q; 12,30; 14;30,; 16,30; 18.30; 20,39), 
V, Roajtă (10; 12; 15; 17; 19; 21), Libertății 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), CAIDUL' : 
Central (9,45; 12; 14,15 16,30; 18,45; 21),
Popular (tO,30; 15; 17; 19,05; 21,10). DIN
NOU DIMINEAȚA : Victoria (10; 12.30;
15,30; 18; 20,30), G.ERUL BALTICEI - am
bele serii : Tineretului (Î6,i5; 19,30.) UNDE 
INVIZIBILE - MAEȘTRII GIMNASTI
CII ARTISTICE - IEDUL - IN TIMPUL 
CARNAVALULUI - S.PQ.RT Nr. 6/1961 : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de Ia 
orele 10 pînă la orele 21). PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII,: ÎS Septembrie (ru
lează în continuare Öd' Ia orele 10 pînă la 
orele 15) CÎNTRCUL PORUMBIȚEI CE
NUȘII : 13 Septembrie (16,30; 18,30; 20,30). 
SONATE : Cultural (15; 17; 19; 21). FLĂ
CĂRI ÎN TAICA : Alex Ropo.v (9.30; ll.lOt 
13,35; 16; 18,30; 21), Olga Bancio (15,30; 18; 

în „Scînteia" nr. 5302 s-a publi
cat articolul „Ascensorul ? Defect...“, 
avînd la bază sesizările unor co
respondenți voluntari și cititori 
din Capitală. în articol se semna
la întîrzierea cu care se execută în 
București reparațiile la ascensoa- 
rele din blocuri și se sublinia ne
cesitatea ca Sfatul popular al Ca
pitalei să ia măsuri pentru îmbu
nătățirea situației.

După publicarea articolului, re
dacția ar fi dorit să-i informeze 
pe cititori asupra măsurilor luate. 
Dar răspunsul secțiunii de industrie 
locală a S.P.C. — de care ține în
treprinderea metalurgică de între
țineri și reparații (I.M.I.R,) ■— nu 
cuprinde fapte clin care să se poa
tă trage concluzia că lipsurile sem
nalate în articol au fost 
sau vor fi în curîncl înlă
turate,

„Pentru a se îmbunătăți 
situația — se arată în scri
soarea de răspuns — este 
necesar să se mărească 
simțitor capacitatea de 
producție a sectorului as
censoare de la I.M.I.R.". 
Nimjc nou în această afirmație. 
Faptul că întreprinderea, din pri
cină că nu dispune de suficienți 
muncitori și tehnicieni speciali
zați, nu poate executa la timp 
reparațiile la lifturi e cunoscut și a 
fost arătat în articolul amintit. în
trebarea care s-a pus, și la care se 
așteaptă un răspuns, este : ce a 
făcut secțiunea industriei locale, 
care cunoștea de ani de zile starea 
unor ascensoare-și posibilitățile în
treprinderii pe care o tutelează, 
pentru rezolvarea acestei probleme? 
LM.I.R. a luat, într-adevăr, unele 
măsuri : a organizat un curs de ca
lificare pentru muncitori, a anga
jat 40 de muncitori care șe califi
că la locul de muncă, a obținut 
înscrierea la școaia profesională a 
Fabricii de mașini electrice din 
București a unui număr de 30 e- 
levi, care vor fi calificați în mese
ria de ascensoriști și vor intra în 
producție în 1964 ș.a. „Dar — se a- 
rată în continuare în răspuns — 
măsurile luate vor fi eficiente 
abia din luna aprilie a.ç. cînd vor 
absolvi școala de calificare primii 
47 de muncitori“. în răspuns se 
adaugă că ei nu vor putea satisfa
ce pe deplin cerințele în ce privește 
lucrările de reparații, lipșindu-le. 
experiepța necesară în producție.

Cu alte cuvinte, s-au luat măsuri,

calificării
rile de împădurire", „Modul de 
executare a controlului fito-sanitar“ 
etc.

Lecțiile teoretice, urmate de 
aplicații practice, vor dura pînă la 
sfîrșitul lunii martie.

20,30). CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : 8 
Martie (15,30.; 18; 20,30), Floreasca (19). CO
PILUL TRUPEI : Grivița (15; 17; 19; 21). 
SOSEȘTE CIRCUL rulează 1;; cinematogra
fele : C-tin David (15,30; 18; 20,30), Donca 
Simo (15; 17; 19; 21). POVESTE DESPRE Q 
FATĂ : Flacăra (15; 17,45; 20,30). PÎNZR
PURPURII : T. Vladiprirescu (15; 17; 19;
20,45). ULTIMUL MEU TANGO : Munca 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). RAIDUL 
VARG.AT : Moșilor (15,30; 18; 20,30).. ÎN- 
TÎLNIRE PE CABLU : 1« Februarie (16; 18; 
20), N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30), VIKINGII 
— cinemascop: rulează la cinematograful 
M. Eminescu (I4,15j 16,30; 18,45; 21). EV- 
DOCHÎA : Uio Pintilie (16; 18,15. 20,30).
MARINARUL ÎNDRĂGOSTIT : 8 Mai (15; 
17; 19; 21) BUFONUL REGELUI rulează 
la cinematograful G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19- 21). PORTO FRANCO : G. Bacovia (15; 
17; 19; 21), 30 Decembrie (15,30; 18,; 20,30), 
AUSTERLITZ — cinemascop : Drumul serii 
(11; 15; 18; 21). VÎNTUL S-A OPRIT 
IN ZORI : Aurel Viaicu (15; 17; 19; 21) ME
CANICUL CONDUCEA TRENUL : B. Dda- 
vrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : orele 16,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul săp- 
tămînii .Inovații și inovatori“. Frunlașii 
noștri. Recital de versuri din poezia noastră 
contemporană. ..Sulfizarea — un nou proce
deu de mărire a vieții pieselor din fontă 
și otel" de irig. Gheo.rghe Suçeveanu. Mu
zică populară romînească, interpretată de 
formația instrumentală condusă de Nioușor 
Predescu. Soliști vocali : Ștefania Ivan,
Elcpa Sitoinnu. Rodica Gheorghiu, Nicolae 
Stănilă Soliști instrumentiști : ■ Damian 
l.yca, Marin Chisăr. Paraschiv Oprea și 
Costal Urziceanu,

dar situația nu se va putea îmbu
nătăți decît... cine știe cînd. E lim
pede că acesta nu constituie un 
mod de a rezolva problema.

Recent, în organizația de partid 
a secțiunii industriei locale a 
S.P.C. a fost discutată situația 
întreținerii și reparării aslensoare- 
lor. Cu acest prilej a rek|it că la 
I.M.I.R. mai sînt destule rezerve in
terne care, dacă ar fi folosite, repa
rațiile la ascensoare s-ar face mai 
repede și ar fi de calitate mai bună. 
Care sînt aceste rezerve ? Bunăoa
ră, zilnic se pierde mult timp cu 
repartizarea echipelor de muncitori 
pentru repararea ascensoarelor, 
maiștrii sînt încăpeați cu o seamă 
de treburi administrative etc, Con
trolul tehnic de calitate fiind neco. 

respunzător, se mai execu- 
tă lucrări de mîntuială, 
care necesită noi dépla

cé Ä sări, cheltuială de timp,
lll/è de muncă și de _ bani în
MATERIALELOR Plus- Așadar în întreprin- 

irnTc dere nu s-a făcut tot ceea 
'”0/* ce se putea face pentru o 

organizare judicioasă a 
muncii. Pe de altă par

te, conducerea secțiunii n-a sprijinit 
îndeajuns întreprinderea prin do
tarea cu unele scule și utilaje strict 
necesare, asigurarea unei bune co
laborări cu alte unități de indus
trie locală etc.

La deficiențele proprii ale I.M.I.R. 
se mai adaugă și dificultățile prici
nuite de întreprinderile „Neptun“- 
Cîmpina, „Electroaparataj(‘-Bucu- 
rești ș.a., care nu livrează la timp și 
în cantitățile solicitate piesele de 
schimb necesarp reparării și mo
dernizării ascensoarelor.

în fiecare an se construiesc și se 
dau în folosință în Capitală nume
roase blocuri. Partidul cere con
structorilor să asigure noilor loca
tari confortul corespunzător. De ce 
nu s-a gîndit oare sfatul popular 
și la problema ascensoarelor ? în 
unele blocuri noi din cartierul Piep
tănari, de pe șos, Ștefan cel Mare, 
din Piața Gării de Nord, între
prinderea de fabricație și montaj 
ascensoare București (I.F.M.A.B.) 
a dat în exploatare ascensoare cu 
deficiențe de fabricație și montaj.

Fie eă e vorba de ascensoare 
mai vechi, fie că e vorba de cele noi, 
al căror număr e în continuă creș
tere, măsurile ce se impun trebuie 
Să fie operative și eficiente. Intere
sele a numeroși cetățeni cer ca Sfa
tul popular al Capitalei, împreună 
cu organele do resort ale Ministeru
lui Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini (care tutelează întreprinde
rile producătoare de ascensoare și 
piese de schimb) să găsească solu
ții potrivite pentru a se înlătura 
neajunsurile provocate de funcțio
narea defectuoasă a ascensoarelor 
din unele blocuri.

HAD1O, miercuri 24 ianuarie. Fragmente 
din opera „Boris Godunou“ do Musorgski —’ 
orele 9,30 — Io Teatru : „Mopiente diț^ 
Cronica Unirii" do Mircea Ștefănescu — o- 
relc 10,08 —19 Lucrări de compozitori-1
înaintași — orele 12,15 — I( O Ansambluri 
corale de tineret — orele 13,05 — I o Uver
turi orele 14,03 — U 9 Clnlcce și jocuri 
populare rominești — orele 14,30 — I 9 
Programe muzicalo alcătuite dc aseultători -- 
oțele 15,10. — 19 Prelucrări corale — 16,15
— II e Muzică ușoară — orele 17,15 — I o 
7țt stuiba patriei — orele 17,30 — Io Inter- 
pre/i și formalii rominești de muzică ușoară
— orele. 18.05 — II o Tribuna radio — orele 
18,30 — I ® Jurnalul satelor — orelo 19,00 — 
I o Simfonia a lll-a in Do major pentru 
orchestră, orgă, pian și cor de George Enescu 
—, orele 20,28 — le Cinfece inspirate, di" 
lupta popprulyi nostru pentru libertate și 
unire — orele 20,40 — II » Pagini de mu
zică contemporană (Igor Stravinski) — orele 
22,00 -r- IT ® Varialiunila „Goldberg" de 
I. S. Bach — orele 23,05 — I.

Timpul probabil pentru zilele de 25. 26 si 
27 ianuarie Cerul devine țemporar noțos. 
Precipitații locale, de scurtă durată, vor că
dea în cea mai mare parte a tării Vînt mo 
dețat d>n vest Temperatura în general sta. 
tionară Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 5 și plus 5 grade, iar maximele intre 
plus 2 și plus 12 grade, local mai ridicate.
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ASEARÀ LA FLOREASCA

In noul cartier Lunca PomoS' 
tulul din Reșița.

(Foto : Agerpres)

Lucrările biroului F. D. I. F
BAMAKO 23 (Agerpres).

Bamako (capitala Republicii Mali) 
continuă lucrările Biroului Federa
ției Democrate Internaționale a Fe
meilor.

Camara Loffo, ministru de stat 
pentru Probleme Sociale al Repu
blicii Guineea, care a prezentat ra
portul despre rolul femeii africane 
în societate, a vorbit pe larg des
pre participarea activă a femeilor 
din Africa la lupta popoarelor îm
potriva imperialismului și colonia
lismului.

Reprezentanta Algeriei luptătoare 
Mamya Shentouf, al cărei raport a 
fost consacrat rolului femeilor afri
cane în lupta pentru independență 
națională și pace, și-a exprimat re
cunoștința pentru ajutorul acordat 
poporului Algeriei.

Despre lupta poporului sud-afri- 
can împotriva discriminării rasiale 
inumane și pentru o adevărată in
dependență națională a vorbit în 
cuvinte emoționante . Mary Letele. 
care a transmis un salut F.D.I.F. 
din partea Federației femeilor din 
Republica Sud-Africană.

în raportul cu privire la rolul or-

pest®ganizațiilor de femei în eliberarea 
femeilor africane, Aua Keyta, de
putată în Adunarea Națională a Re
publicii Mali, a chemat toate orga
nizațiile africane și internaționale 
de femei să acorde sprijin femeilor 
din Algeria, Angola, Guineea Portu
gheză, Kenya, Rhodesia de nord și 
de sud, Zanzibar în lupta lor grea 
pentru eliberarea națională.

Carmen Zanti, secretara generală 
a F.D.I.F., a chemat toate organi
zațiile de femei care luptă împo
triva războiului și pentru dezarma
rea generală și totală, pentru in
dependență națională, pentru co
existență pașnică, pentru drepturi 
democratice, politice, economice și 
cetățenești ale femeilor, să parti
cipe activ la Congresul F.D.I.F. care 
va avea loc în mai 1963 la Mos
cova.

Reprezentanta femeilor sovietice, 
Lidia Petrova, care a luat cuvîntul 
la ședința plenară, a vorbit despre 
ajutorul și sprijinul dezinteresat a- 
cordat de Uniunea Sovietică po
poarelor Africii, care rup lanțurile 
robiei coloniale și renasc la o viață 
nouă.

-o® o---------

De ce nu participa țările africane aïe grupării de la Casablanca

Cocteil la ambasadă 
R. P. Ungare

în prezent au loc la București
tratative în vederea încheierii pro
tocolului privind schimburile de 
mărfuri și plăți pe anul 1962 între 
R.P. Romînă și R.P. Ungară.

*
Ambasadorul R.P. Ungare la Bucu

rești, Béla Némety, a oferit, marți 
după-amiază, un cocteil eu prilejul 
acestor tratative.

Au luat parte membrii- delegației 
economice ungare, în frunte cu Ka- 
radi Gyula, prim-locțiitor al minis
trului Comerțului Exterior al R.P. 
Ungare.

Au participat Mihăr Petri, adjunct 
al ministrului Comerțului, Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Gheorghe Co
vaci, secretar general al Comite
tului de Stat al Planificării, Gheor
ghe Cioară, secretar al Comisiei gu
vernamentale de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, funcțio
nari superiori din aceste ministere 
și directori ai unor întreprinderi de 
stat pentru Comerțul Exterior.

(Agerpres)

„Ziua cercetătorului"
Marți după-amiază în aula Aca

demiei R. P. Romîne s-a deschis 
ciclul de conferințe intitulat „Ziua 
cercetătorului“, organizat de comi
tetul U.T.M. al Academiei R. P. Ro
mîne în scopul ridicării pregătirii 
ideologice și științifice a tinerilor 
ce lucrează pe tărîmul cercetării 
științifice.

Cu acest prilej, acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei R. P. 
Romîne, a ținut conferința „Valoa
rea și patosul științei". Expunerea 
a fost urmărită cu viu interes de 
numeroși academicieni și cercetă
tori științifici.

(Agerpres)

24 I
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tat Convenția, un statut de organi
zare a principatelor prin care aces
tea continuau să rămînă despărțite, 
menținîndu-se doi domni, două gu
verne, două capitale și două adu
nări. în aceste condiții, poporul ro- 
mîn a știut să găsească mijloacele 
în stare să biruie piedicile puse de 
dușmanii Unirii.

în ianuarie 1859 au fost convoca
te la Iași și București Adunările e- 
lective pentru desemnarea domnito
rilor. în Moldova presiunea mase
lor de alegători și folosirea abilă de 
către unioniști a contradicțiilor din 
sînul moșierimii reacționare au dus 
la alegerea ca domn al țării, în ziua 
de 5 ianuarie, a candidatului parti- 
def. naționale, colonelul Al. I. Cuza, 
un om înaintat al vremii sale —par- 
tAxpanț la revoluția din 1848, lup
tător înflăcărat pentru cauza Unirii.

La 22 ianuarie s-a întrunit și 
Adunarea electivă din București, în 
care predomina o majoritate reac
ționară, partizană a foștilor domni
tori Gh. Bibescu și Barbu Știrbei. 
Circa 30.000 de oameni : orășeni, me
seriași, lucrători, mici comerciant! 
și țărani din preajma Capitalei au 
venit pe dealul Mitropoliei, la des
chiderea Adunării, și au impus mă
nunchiului de deputați reacționari 
alegerea și în Țara Romînească a 
domnitorului Ai. I. Cuza. Consulul 
austriac subliniază că deputății con
servatori votaseră pe Cuza de tea
mă „că nu vor părăsi în viață sala 
de ședințe dacă nu se vor hotărî 
la acest vot de unire".

Un participant la evenimente 
mărturisește că în clipele de entu
ziasm de după anunțarea alegerii 
„tot Bucureștiul era în picioare”, 
însuflețită de bucurie, mulțimea, 
cu torțe aprinse, însoțită de soldați 
și muzica militară, a străbătut pînă

PRAGA 23. Corespondentul 
Agerpres transmite :

Marți dimineața a avut loc la 
Praga vernisajul Expoziției cărții 
românești. A luat cuvîntul prof. dr. 
Vaclav Kristek, prim-locțiitor al mi-i 
nistrului învățământului și Culturii, 
care a subliniat succesele înregis
trate de R. P. Romînă în dezvolta
rea culturii, ca și realizările din do
meniul activității editoriale. Vorbi
torul a arătat că literatura, știința 
și tehnica românească se bucură de 
o înaltă apreciere în R. S. Ceho
slovacă, operele scriitorilor romîm 
fiind prețuite în cercuri foarte largi 
de cititori.

A răspuns Gheorghe Nițescu, am
basadorul R. P. Romîne în R. S. 
Cehoslovacă.

Expoziția a fost deschisă de acad, 
prof. Alexandru Graur.

Au participat : dr. Antonin Gre
gor, prim-locțiitor dl ministrului 
Afacerilor Externe al R. S. Ceho
slovace, directori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul în
vățământului și Culturii, membri ai 
corpului diplomatic, numeroși scrii
tori, ziariști și directori de edituri. 
Expoziția va fi deschisă la Praga 
timp de trei săptămîni, după care 
va fi mutată la Bratislava.

★ ★

de Roma- 
Viena, în

Cupa orașului București66 ia handbal
Echipa de seniori a Bucureștlului 

și-a netezit drumul spre cîști- 
garea trofeului, reușind să cîș- 
tige aseară și meciul cu repre
zentativa orașului Skoplje (Iugosla
via). După un început destul de ti
mid, nemotivat totuși dacă ținem 
cont de experiența pe care o au, 
handbaliștil noștri și-au depășit net 
adversarii, înscriind numeroase 
puncte. Primul gol al meciului l-au 
marcat oaspejii în minutul 9, pen
tru ca apoi, în toată repriza întîia 
să înscrie doar echipa Bucureștiu- 
lui. La pauză tabela de marcaj 
arăta 8—1 pentru București.

Și în repriza secundă bucurește- 
nii au dominat, impunîndu-se prin- 
tr-un joc variat și puternice șuturi 
la poartă. Oaspeții au acționat ceva 
mai bine ca în prima repriză, dar 
fără să
ciul a lugt sfîrșit cu scorul de 22—9 
în favoarea echipei noastre,

Meciul dintre echipele orașelor 
Budapesta șl Magdeburg a revenit 
formației budapestane cu 20—15.

Competiția continuă astăzi cu 
partidele : Budapesta—Skoplje (ora 
18,15) și București (juniori) — Mag
deburg (ora 19,30).

schimbe situația. Me-

în campionatul de hochei 
pe gheață

Campionatul republican de hochei 
a continuat ieri pe patinoarul ar
tificial al Capitalei. Meciurile au 
avut în general o desfășurare mat 
echilibrată, dovadă și scorurile fi
nale mult mai mici decît pînă 
acum. în cursul dimineții au avut 
loc partidele Steagul Roșu Brașov- 
Șurianul Sebeș (5—0) și Tîrnava 
Odorhei-Metalul Rădăuți (5—1 ). Pro
gramul de seară a fost deschis de 
întîlnirea Steaua București, lidera 
clasamentului, și Știința București. 
Hocheiștii militari au cîștigat cu 
4—1.

Partida Voința-Știința Cluj a fost 
cîștigată de Voința cu scorul de 
7—2.

LAGOS 23 (Agerpres). — La 22 
ianuarie, la Lagos, au început lu
crările conferinței miniștrilor de 
Externe ai unor state africane care 
are drept scop pregătirea conferin
ței șefilor de guverne ai acestor 
state, plănuită pentru 25 ianuarie.

Agențiile de presă anunță că la 
conferință nu s-au prezentat mini
ștrii de Externe ai statelor africane, 
membre ale grupării de la Casa
blanca (Ghana, Guineea, Mali, Ma
roc, R.A.U.) care la consfătuirea pe 
care au avut-o la 21 ianuarie la 
Accra au ajuns la concluzia că în 
actualele condiții nu pot participa 
la întîlnirea de la Lagos. Nu au so
sit la conferință nici delegații din 
partea Tunisiei și Libiei.

Țările grupării de la Casablanca 
doresc ca această conferință să se 
ocupe, în primul rînd, de discuta
rea problemelor politice și să ela
boreze măsuri concrete în scopul 
eliberării întregului continent afri
can de sub jugul colonialist. Ele cer 
discutarea unor probleme ca lua
rea de măsuri practice în vederea 
eliberării Algeriei, Angolei, Africii 
de sud-vest și a celorlalte teritorii 
aflate încă sub jugul colonialist. 
Țările blocului de la Monrovia, din 
care fac parte și fostele colonii 
franceze, se pronunță împotriva a- 
cestor cereri, insistînd să se discute 
în primul rînd problemele econo
mice ale Africii.

VIENA 23 (Agerpres),
La invitația Institutului 

nistică al Universității din 
capitala Austriei a sosit acad. prof.
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne. Marți, prof. 
Iorgu Iordan a ținut la universitatea 
din Viena o conferință Intitulată :

„Aspecte ale limbii romîne contem
porane".

Au lost de față pro!, dr. Richard 
Maister, președintele Academiei de 
Științe din Austria, prof. Otmar 
Kuhn, prorectorul Universității din 
Viena. prof, Theodor Gossen, con
ducătorul Institutului de Romanistică, 
profesori și docenți universitari, pre
cum și un mare număr de studenți.

-ooo-

O declarable a lui Su vanna Fumma

OeO

Dușmanii unității Congoului uneltesc 
împotriva libertății lui A. Gizenga

GENEVA 22 (Agerpres). — Prințul 
Suvanna Fumma a părăsit Geneva 
plecînd la Paris.

înainte de plecare prințul Suvanna 
Fumma a făcut o scurtă declarație 
ziariștilor. Nu sîntem satisfăcuți pe 
deplin de rezultatele obținute în 
timpul întîlnirii celor trei prinți la 
Geneva, a spus el, întrucît mai exis
tă dificultăți ce vor trebui înlăturate 
în perioada formării guvernului. La 
sfîrșitul săptămînii viitoare intențio
nez să mă înapoiez în patrie și dacă

pînă atunci va sosi și prințul Sufanu- 
vong, ne vom întîlni probabil pentru 
a rezolva definitiv problema formării 
guvernului. Prințul Suvanna Fumma 
și-a exprimat 
problemă va fi 
•lunii februarie, 
tuită imediat 
unică. Aceasta
pentru a participa la stadiul hotărîtor 
al lucrărilor conferinței internaționale 
și la semnarea documentelor elabo
rate de conferință.

speranța că această 
rezolvată la începutul 
după care va fi alcă- 
o delegație laoțiană 
va pleca la Geneva

-O»O

ÎN OÎTEVA RÎNDURI
Marți la amiază s-a reîntors în Ca

pitală echipa de fotbal Petrolul Plo
iești, caro a întreprins un turneu de 
9 jocuri în Indonezia și R.D. Viet
nam. Fotbaliștii romînl s-au compor
tat remarcabil, cîștigînd toate meciu
rile. La sosire pe aeroportul Băneasa, 
jucătorii echipei Petrolul au fost în
tâmpinați de reprezentanți ai U.C.F.S. 
și ai Federației de fotbal.

★
După turneul întreprins în Irak, 

echipa de fotbal Steaua București a 
plecat în Grecia. Astăzi la Atena 
fotbaliștii romînl urmează să întîl- 
nească echipa Apolon.

★
Astăzi, cu începere de la ora 19,30, 

în sala clubului Grivita Roșie va 
avea loc o nouă reuniune de box con- 
tînd pentru 
de calificare

campionatul republican 
(seniori și juniori).

★
ciclist polonez StanislavCunoscutul

Krolak a oîștigat cea de-a 9-a etapă

a Turului Egiptului. El a parcurs dis
tanța de 150 km. (Ismailia—Mansu- 
rah) în 3h 42’50“, intrecînd la sprintul 
final pe iugoslavul Skerl și pe Butzko 
(R.D. Germană). Tricoul galben con
tinuă să fie purtat de Lothar Appier 
(R.D, Germană). El este urmat do 
Sebenik (Iugoslavia) la 2’43“,

★
Patinatorii sovietici de viteză spe

cializați în cursele' pe distanțe scurte 
își continuă pregătirile pe patinoarul 
Medeo de la Alma Ata. Pentru a doua 
oară în acest sezon, campionul olim
pic Evgheni Grișin a parcurs distanta 
de 500 m. în 39”8/J0 (recordul mon
dial oficial este de 40”2/10).

★
Au fost stabilite prin tragere la sorți 

întâlnirile din primul tur al „Cupei 
Davis“ la tenis de oîmp. La această 
importantă competiție participă 28 de 
țări. Reprezentativa țării noastre va 
întîlni echipa Israelului.

(Agerpres)

LEOPOLDVILLE 23 (Agerpres). — 
TASS : La 23 ianuarie un purtător 
de cuvînt al O.N.U. a informat pe 
corespondenții de presă că Antoine 
Gizenga, care s-a înapoiat de cî- 
teva zile la Leopoldville, a fost mu
tat în seara zilei de 22 ianuarie de 
la reședința O.N.U. din capitala 
congoleză, unde se afla sub pro
tecția O.N.U., într-o vilă ce i-a fost 
pusă la dispoziție de guvern. A- 
ceastă vilă, a declarat purtătorul 
de cuvînt al O.N.U., este păzită de 
doi agenți ai poliției congoleze. Po
trivit spuselor purtătorului de cu
vînt, mutarea lui Gizenga de la re
ședința O.N.U. s-ar fi făcut „cu con
simțământul și în urma dorinței“ lui 
Gizenga.

După cîteva minute de la comu
nicarea făcută de purtătorul de cu
vînt al O.N.U., trei deputați în par-

Comandamentul O.N.U. 
continuă politica 

de „conciliere“ cu Chombe

lament, dintre care unul l-a vizitat 
pe Gizenga în dimineața zilei de 23 
ianuarie și a stat de vorbă cu el. 
au declarat corespondentului, agen
ției TASS că Gizenga a afirmat 
că a fost mutat în noua sa reșe
dință contrar dorinței sale, în urma 
dispoziției autorităților din Leopold
ville. Deputății au declarat, de ase
menea, că în cursul mutării, înainte 
de a coborî din mașină, lui Gizenga 
1 s-a cerut să țină mîinile la spate.

Cei trei membri al parlamentului 
congolez și-au exprimat neliniștea 
profundă pentru soarta lui Gizenga.

Deputății au informat de aseme
nea, că „de ieri Gizenga n-a primit 
nici un fel de alimente“.

Pe cine oblăduiește și pe cine
Bonn-ulpersecută

BONN 23 (Agerpres). — în timp 
ce hitleriștii se bucură de oblădui
re în R.F.G,, autoritățile vest-ger- 
mane își intensifică persecuțiile îm
potriva organizațiilor democratice. 
La 23 ianuarie la Tribunalul fede
ral administrativ din Karlsruhe 
a început examinarea prelimi
nară a' acuzațiilor aduse de gu
vernul de la Bonn organizației an
tifasciste „Uniunea persoanelor per
secutate de naziști“._ încă în octom
brie 1959, Schroderj pe atunci mi-

nistru al Afacerilor Interne, a for
mulat acuzația absurdă că această 
organizație ar fi succesoarea Par
tidului Comunist din Germania, 
partid care este interzis în R.F.G. 
Pe baza acestor acuzații neînteme
iate, guvernul R.F.G. cere interzice
rea acestei organizații antifasciste 
care luptă cu consecvență împotri
va politicii militariste și demască 
influența nefastă a foștilor naziști 
în Germania occidentală.
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A N U A R I E
noaptea tîrziu străzile orașului, ma- 
nifestînd și cîntînd. Poporul își săr
bătorea izbînda.

★'

Unirea Țării Romînești cu Moldo
va a fost rezultatul firesc al între
gii evoluții istorice a poporului ro- 
mîn ; ea a reprezentat o verigă im
portantă în lanțul luptelor eroice 
duse de popor pentru indepen
dență națională, pentru eliberare 
socială și națională, pentru făuri
rea unei vieți mai bune a celor ce 
muncesc. Punînd temelia statului 
național unitar romîn, Unirea a în
semnat actul de naștere al Romî- 
niei moderne. înfăptuirea Unirii a 
creat premize pentru cucerirea in
dependenței naționale în 1877, ceea 
ce a avut o deosebită însemnătate 
pentru dezvoltarea Romîniei ; ea a 
contribuit de asemenea la răspîn- 
direa ideii necesității unității na
ționale, unitate care va fi desăvîr- 
șită din punct de vedere teritorial 
în 1918 prin unirea Transilvaniei cu 
Romînia. Reformele de după Unire 
au contribuit la dezvoltarea mai 
largă a forțelor de producție și a 
relațiilor de producție capitaliste; 
s-au creat astfel condiții pentru 
dezvoltarea ulterioară a proletaria
tului.

Deși Unirea din 1859 a fost rea
lizată prin lupta maselor populare, 
de ea au profitat clasele exploa
tatoare ; burghezia, formînd îm
preună cu moșierimea „mon
struoasa coaliție" îndreptată îm
potriva poporului, a golit actul 
de la 24 Ianuarie de conținutul său 
democratic, progresist.

înlăturîndu-1 pe Cuza și înscău- 
nînd, împotriva voinței poporului, 
dinastia prădalnică a Hohenzoller- 
nilor, clasele exploatatoare au pășit 
tot mai mult pe drumul trădării ir. 
tereselor naționale. Păstrarea unor 
puternice rămășițe feudale, împle
tită cu aservirea țării puterilor 
imperialiste a făcut să crească și

mai mult mizeria, 
porului, a dus la 
rii într-o stare de adîncă înapoiere 
economică și culturală. Lupta po
porului pentru libertate și o viață 
mai bună a fost înăbușită în sînge.

I-a revenit proletariatului, singura 
clasă consecvent revoluționară, ex
ponentul intereselor vitale ale în
tregului popor, sarcina istorică de 
a lua în mîinile sale steagul inde
pendenței naționale, al luptei pen
tru libertatea și drepturile demo
cratice ale maselor. Clasa munci
toare, în frunte cu partidul ei co
munist, continuatori demni ai tra
dițiilor luptei patriotice pentru in
teresele poporului — a făcut ca idea
lurile făuritorilor Unirii să fie nu 
numai pe deplin realizate dar și 
depășite, obținînd realizări istorice 
calitativ superioave.

Prin luptă dîrză, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, oa
menii muncii au înfăptuit revoluția 
socialistă ; în țara noastră s-au pro
dus profunde transformări econo
mice și culturale spre binele po
porului.

Niciodată în decursul frămîntatei 
sale istorii n-a avut țara noastră 
un regim atît de trainic și profund 
democratic, cum este orînduirea 
democrat-populară. Niciodată în 
trecut Romînia nu s-a bucurat de 
un asemenea prestigiu internațio
nal ca azi, cînd roadele muncii 
pașnice a poporului nostru sînt 
cunoscute și prețuite departe, pes
te hotare, iar țara noastră pășește 
umăr la umăr cu popoarele frățești 
ale celorlalte țări socialiste, în 
primele rînduri ale luptei pentru 
triumful cauzei păcii,

Strîns unit în jurul încercatului 
său conducător — Partidul Munci
toresc Romîn, poporul romîn cin
stește tradițiile luptei sale patrio
tice cu hotărîrea de a dobîndi noi 
victorii în lupta pentru înflorirea 
patriei, pentru aesăvîrșirea con
strucției socialiste.

suferințele po- 
menținerea ță-

NEW YORK 23 (Agerpres). — Din 
raportul șefului operațiunilor civile 
ale O.N.U. în Congo, Linner, rezultă 
că principala prevedere a rezolu
ției adoptate de Consiliul de Secu
ritate la 24 noiembrie cu privire la 
înlăturarea mercenarilor străini din 
provincia Katanga nu a fost înde
plinită nici pînă în prezent. Deși 
răspunderea pentru îndeplinirea a- 
cestei rezoluții revine exclusiv co
mandamentului O.N.U. în Congo, 
autorul raportului se plînge că pre
vederea rezoluției cu privire la în
lăturarea mercenarilor nu ar fi fost 
îndeplinită numai din pricina po
ziției adoptate de autoritățile din 
Katanga.

Raportul menționează totodată 
„îmbunătățirea în general a relații
lor dintre comandamentul O. N. U. 
și autoritățile katangheze“. întregul 
ton al raportului dovedește că 
mandamentul O.N.U. în Congo 
tenționează și de acum înainte 
urmeze politica de „conciliere" 
Chombe.

în raport se vorbește despre tra
tativele ce se duc între reprezen
tanții comandamentului O.N.U. și cei 
ai odioasei societăți Union Minière 
în vederea reluării activității între
prinderilor acesteia.

co- 
In- 
să 
cu
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In
între 
dort, 
rilor 
mării atomice
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R.F.G. s-a desfășurat recent, 
localitățile Ratingen și Diissel- 
un marș de protest al luptăto- 
pentru pace împotriva înar- 

a Bundeswehrului.
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Se prevăd dezbateri furtunoase 
în parlamentul britanic

LONDRA 23 (Agerpres). — „Par
lamentul britanic s-a întrunit marți 
după vacanța de iarnă într-o 'se
siune care din cauza situației în
cordate din țară se anunță a fi 
furtunoasă — relatează corespon
dentul din Londra aL agenție;! Asso
ciated Press. Guvernul, scrie în con
tinuare corespondentul, are de fă
cut față unei sciziuni în rîndurile 
sale în legătură cu politica sa co
lonială, unor nemulțumiri crescîn- 
de în legătură cu intrarea Angliei 
în Piața comună, precum și unor 
ascuțite conflicte sociale și amenin
țări cu greva în țară".

La deschiderea sesiunii, relatea
ză France Presse, numeroși labu
riști — exprimând îngrijorarea opi
niei publice în legătură cu relată
rile presei că S.U.A. și Anglia au 
încheiat un acord cu privire la or
ganizarea unor experiențe atomice 
în atmosferă în regiunea insulei 
Christmas — au cerut lui Macmil
lan să dea precizări în legătură cu 
această chestiune. Macmillan s-a 
eschivat de la un răspuns precis,

declai’înd că va face într-un viitor 
apropiat o declarație cu privire la 
dezarmare și cu privire la reluarea 
eventuală de către puterile occiden
tale a experiențelor nucleare în at
mosferă. Mai mulți deputați labu
riști i-au cerut totuși să dea asigu
rări că Marea Britanie nu va parti
cipa în nici un fel la experiențele 
nucleare în atmosferă.

Observatorii politici sînt de pă
rere că actuala sesiune se va axa 
în special pe dezbaterile în legătu
ră cu intrarea Angliei în Piața co
mună,

Pe plan intern „în întreaga țară, 
relatează Associated Press, mișca
rea împotriva așa-numitei „pauze 
în creșterea salariilor" capătă ca
racterul unei avalanșe în care sînt 
angrenate toate păturile de oameni 
ai muncii. Aceștia răspund guver
nului^ prin „pauze în muncă" des- 
fȘșurînd tot mai larg mișcarea gre
vistă". Cele mai mari sindicate in
dustriale, relatează United Press In
ternational, au anunțat că vor de
clara grevă generală în legătură cu 
această problemă crucială.

Noi amănunte despre odioasele crime 
comise de Heusinger în U.R.S.S.
SMOLENSK 23 (Agerpres). TASS. 

La Smolensk au fost publicate ma
teriale și documente descoperite în 
ultima vreme, din care rezultă că 
numeroase execuții în masă și ni
micirea satelor în regiunea Smolensk 
au fost înfăptuite din ordinul gene
ralului Heusinger.

în august 1942, Direcția operativă 
a statului major general al Germa
niei hitleriste, condusă de Heusin
ger, a cerut statului major al gru
pului de armată „centru“ să exe
cute operațiuni de represalii împo
triva partizanilor. Una din ele sub 
denumirea „vulpea argintie“ a fost 
efectuată pe teritoriul regiunii Smo
lensk și o parte a regiunii Vitebsk.

Cum s-a efectuat această opera
țiune povestesc martorii. Acest lu
cru este înscris în diferite acte și 
documente.

Negăsind în pădure partizani, de
tașamentele de reprimare au nimicit 
populația pașnică. în raionul Rud- 
neansk, de pildă, ca urmare a aces
tei operațiuni și a altora au fost 
ucise peste 3.000 de persoane.

Crime sîngeroase au fost săvîrși
te din ordinul lui Heusinger în 
apropierea gării Prigorie din raio
nul Roslavli. Aici s-a repetat trage
dia gării Slavnoie. cunoscută din 
Comunicatul din decembrie anul 
trecut al Comisiei sovietice extraor-

dinare de stat pentru stabilirea și 
anchetarea fărădelegilor săvîrșite de 
cotropitorii germano-fasciști.

în noiembrie 1942, detașamentele 
de reprimare au efectuat, după cum 
a raportat comandamentul armatei a 
IV-a hitleriste, statului major al 
grupului de armată „centru“, o ope
rațiune de curățire a raionului gă
rii Prigorie, în timpul căreia au fost 
împușcate 96 de persoane.

Un document care îl demască pe 
Heusinger este telegrama trimisă 
de el în decembrie 1942 statului ma
jor al grupului de armată „centru“. 
In ea Heusinger arăta că compor
tarea față de fugari (așa îi numeau 
hitleriștii pe locuitorii pașnici care 
se ascundeau în păduri de detașa
mentele de reprimare) „era deter
minată de instrucțiunile statului 
major principal al forțelor armate 
germane cu privire la lupta împo
triva partizanilor în Răsărit“. 
pozițiile cereau ca „fugarii“ să fie 
închiși în lagărele pentru prizonierii 
de război, unde îi aștepta moartea.

Curînd după aceea, detașamente 
de reprimare hitleriste. au pătruns 
în satul Markovo, raionul Rud- 
neansk, au dat foc tuturor caselor, 
iar populația a fost adunată într-o 
magazie și împușcată. în aceeași zi 
în satul învecinat Șarino hitleriștii 
au împușcat 37 femei și copii.

Dis-



Fag, 4

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRIrULTIMELE*r $TÎR1

S C î N T E I A

hhmeroși delegați condamnăImportante succese pe drumul construcțieidesfășurate a comunismului în (I. ILS. S
ULTIMELE ȘTIRI

I O. N. U.

fărădelegile colonialiștilor portughezi

Nr, 5418

Prietenia frățească 
romîno-ungară

Comunicatul Direcției Centrale de Statistică
MOSCOVA 23 (Agerpres). TASS. 

După cum se arată în comunicatul 
Direcției Centrale de Statistică de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., industria Uniunii Sovieti
ce a depășit planul anului 1961 la 
volumul global al producției.

Volumul producției a crescut cu 
9,2 la sută în comparație cu anul 
1960 (în S.U.A. cu 1 la sută).

Potrivit datelor preliminare,, în 
anul care a trecut venitul național 
al U.R.S.S. a depășit 153 miliarde 
ruble (a crescut cu 7 la sută). în 
orașe și așezări muncitorești au 
fost construite case de locuit cu 
2.200.000 de apartamente.

Direcția Centrală de Statistică a 
anunțat, de asemenea, că planul 
septe’nal (1959—1965) se înfăptuieș
te cu succes. în ultimii trei ani 
producția globală a industriei a 
sporit cu 33 Ia sută în loc de 27 la 
sută cît era prevăzut. S-a realizat 
o producție industrială valorică cu 
aproximativ 19 miliarde ruble mai 
mare decît era 
prevăzut pentru 
această perioadă.

Planul anual al 
producției indus
triale a 
pășit în ansam
blu și 
meroase 
principale de pro
duse în toate re
publicile unionale.

în anul 1961 în 
U.R.S.S. s-a obți
nut o producție 
de fontă de 50,9 
milioane tone, o- 
țel — 70,7 milioa
ne tone, laminate 
— 55,2 milioane 
tone, energie e- 
Iectrică — de 327 
miliarde kWh., ci
ment — de 50,9 
milioane . tone, 
s-au extras 166 
milioane tone de 
țiței.

A crescut pro
ducția bunurilor 
de larg consum : 
printre altele s-au 
produs 4,9 miliar
de metri pătrați 
bumbac, 442 milioane 
călțăminte de piele, s-a obținut o 
producție de carne de 4,3 milioane 
tone, o producție de unt de 894.000 
de tone.

Anul trecut au fost proiectate și 
fabricate aproximativ 3000 de noi 
tipuri de mașini și utilaje șl aproa
pe 1000 tipuri de aparate.

Productivitatea muncii a crescut 
cu peste 4 la sută. Ținîndu-se sea
ma de reducerea duratei zilei de 
lucru, productivitatea orară a mun
cii a sporit cu 11 la sută.

Uniunea Sovietică a obținut noi 
succese în întrecerea economică

• VOLUMUL PRODUCȚIEI ÎN 
UNIUNEA SOVIETICĂ A CRES
CUT ÎN 1961 CU 9,2 LA SUTĂ 
® AU INTRAT ÎN FUNCȚIUNE 
PESTE 800 DE MARI ÎNTREPRIN
DERI • PRODUCȚIA INDUS
TRIALĂ VALORICA ÎN ULTI
MII TREI ANI A FOST DE
PĂȘITĂ CU .19 MILIARDE RU
BLE • S-AU CONSTRUIT 2 MI
LIOANE 200 MII APARTAMEN
TE • SPORIREA PRODUCȚIEI 
DE ENERGIE ELECTRICĂ Șl ȚI
ȚEI CU 12 LA SUTĂ ® 3.000 DE 

NOI TIPURI DE MAȘINI
ȘI UTILAJE

ruble mai

pașnică cu S.U.A. Anul trecut pro
ducția de oțel în U.R.S.S. a crescut 
cu 8 la sută, în timp ce în S.U.A. 
— s-a redus cu 1,7 la sută, produc
ția de energie electrică a sporit în

cifrat în 1961 la 32,5 miliarde ruble. 
Au fost puse în funcțiune peste 800 
de mari întreprinderi de stat și un 
mare număr de secții în întreprin
derile existente.

Populația a primit din fondurile 
sociale de consum (învățămînt pu
blic, asistență medicală, asigurări 
sociale și diferite ajutoare și în
lesniri) 26,4 miliarde ruble, față de 
24,5 miliarde ruble în 1960.

Numărul muncitorilor și funcțio
narilor din economia țării a fost de 
66 de milioane, cu 3.950.000 mai 
mulți decît în anul precedent. Ca 
și în anii precedenți, în Uniunea 
Sovietică nu a existat șomaj.

Salariul mediu zilnic al munci
torilor și funcționarilor a crescut 
cu 4 la sută, în condițiile reducerii 
duratei zilei de lucru. Au crescut, 
de asemenea, veniturile colhoznici
lor. începînd de la 1 octombrie 
1961 s-a sistat cu desăvîrșire per
ceperea impozitelor pe cîștigurile

NEW YORK 23 (Agerpres). TASS. 
De la tribuna celei de-a 16-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. dele
gații condamnă cu mînie pe colonia
liștii portughezi care duc un război 
colonial nimicitor împotriva po
porului angolez. La ședința din 22 
ianuarie au luat cuvîntul delegații 
Somaliei, Siriei, Afganistanului, 
Coastei de Fildeș.

în aceeași ședință a luat cuvîntul 
și V. A. Zorin, reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U.

Guvernul fascist al dictatorului 
Salazar, a spus V. A. Zorin, nu ar fi 
în stare el singur să se mențină în 
Angola, Mozambic sau alte colonii, 
totalizînd 12.000.000 de locuitori, 
dacă nu ar avea sprijinul S.U.A., 
Angliei, R. F. Germane și celorlalte 
țări din N.A.T.O.

In continuare V. A. Zorin a subli-

niat că numai condamnarea gene
rală a războiului colonial din Ango
la, acțiunile colective hotărîte ale 
tuturor statelor membre ale O.N.U., 
adoptarea unei hotărîri care să pre
vadă încetarea înzestrării Portuga
liei cu armament și adoptarea unor 
alte sancțiuni împotriva Portugaliei, 
pot pune capăt războiului colonial 
tîlhăresc dus de ea în Angola și pot 
da poporului angolez posibilitatea 
de a-și exercita drepturile legitime 
la autodeterminare și independență. 
V. A. Zorin a arătat că' delegația 
sovietică sprijină pe deplin proiec
tul de rezoluție al Poloniei și Bul
gariei, care deschide calea spre o 
rezolvare echitabilă a problemei an
goleze în conformitate cu Carta 
O.N.U. și cu Declarația cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
popoarelor coloniale.
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fost de-

la nu- 
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In timp ce în U.R.S.S. sporul producției industriale în anul 1981 a depășit 9 la sută, 
S.U.A. el a constituit numai 1 Ia sută față de 1960.
țesături de 
perechi în-

în
de U.R.S.S. cu 12 la sută, iar în S.U.A. 

cu 4 la sută, producția de țiței a 
crescut cu 12 la sută față de 2,5 la 
sută în S.U.A.

Suprafețele cultivate cu plante 
agricole au totalizat în anul trecut 
204,6 milioane hectare. Producția 
de cereale a fost de 8,4 miliarde 
puduri, achizițiile de stat fiind de 
3,2 miliarde puduri la cereale, iar 
la bumbac brut de 4,5 milioane pu
duri.

Creșterea efectivului de vite cor
nute mari și de porcine a fost su
perioară oricărui spor anual din 
perioada postbelică. Efectivul de 

mari a crescut cu
6.100.000 capete, iar cel de porcine 
cu 7.700.000 capete. Efectivul de 
vaci a crescut în cursul anului cu 
1.500.000 capete.

Volumul global al investițiilor 
făcute de organizațiile de stat și 
cooperatiste (abstracție făcînd de 
investițiile făcute de colhozuri) s-a

In 7 ani — 180 miliarde
------ vite comute

lunare de pînă la 60 de ruble și 
s-au redus în medie cu 40 la sută, 
impozitele pe cîștigurile lunare va
riind între 61 ■ și 70 ruble. în con
secință, salariile au crescut supli
mentar cu 400 de milioane de ru
ble (raportate la un an).

Uniunea Sovietică a continuat să 
extindă relațiile economice cu ță
rile, străine. Volumul schimburilor 
comerciale externe a însumat 10,5 
miliarde ruble, crescînd cu 4 la 
sută. Au fost repurtate noi succese 
în domeniul dezvoltării învățămîn- 
tului public, științei și culturii. 
Numărul celor încadrați în toate 
formele de învățămînt a fost de 
circa 56 milioane de persoane.

Uniunea Sovietică continuă să 
rămînă țara cu nivelul cel mai scă
zut al mortalității generale a popu
lației. Potrivit datelor preliminare, 
la 1 ianuarie 1962 populația U1R.S.S. 
era de circa 220 de milioane de lo
cuitori.

O nouă Conferință 
a „mesei rotunde“ Est-Vest

PARIS 23 (Agerpres).*— TASS: 
La 22 ianuarie au luat sfîrșit la Pa
ris ședințele Comitetului organiza
toric al Conferințelor mesei rotun
de, ale reprezentanților Estului și 
Vestului. Din partea U.R.S.S., la lu
crările comitetului a participat scri
itorul I. G. Ehrenburg.

într-o convorbire cu un corespon
dent TASS, I. G. Ehrenburg a re
latat că Comitetul organizatoric a 
hotărîț să convoace a șasea întîl- 
nire a 
între 4 
tîlnire, 
tații din-țările Estului și Vestului

mesei' rotunde la Bruxelles 
și 7 mai a.c. La această în- 
reprezentanții intelectuali-

După ciocnirile dintre 
studenți și poliție 

la Teheran
TEHERAN 23 (Agerpres). 

Lupta studenților și a tuturor 
[clor patriotice din Iran împotriva 
guvernului Amini continuă. La 22 
ianuarie Frontul național a chemat 
la răsturnarea guvernului. Frontul 
s-a adresat tuturor „cetățenilor, stu
denților și muncitorilor“ cerîndu-le 
să-și unească eforturile pentru a 
răsturna „guvernul ilegal al lui A- 
mini“.

După cum relatează coresponden
tul agenției U.P.I., primul ministru 
Amini a declarat că „pentru a pre
veni noi probleme și chiar izbucni
rea revoluției, guvernul a fost ne
voit să folosească toate măsurile 
de siguranță necesare”.

for-

de-vor discuta probleme privind 
zarmarea, înlăturarea piedicilor 
care stau în calea dezvoltării rela
țiilor economice și culturale dintre 
țările cu sisteme sociale și econo
mice diferite, lupta pentru a se im
prima Organizației Națiunilor Unite 
un caracter cu adevărat universal.

14 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare ți asistență 
mutuală romîno-ungar

Se împlinesc astăzi 14 ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Ungară.

Popoarele romîn și ungar sînt 
strîns legate printr-o prietenie 
frățească. După ce ele și-au luat 
soarta în propriile lor mîini,^ rela
țiile de prietenie reciprocă au 
fost așezate pe o temelie trai
nică — atașamentul comun față 
de invincibila învățătură marxist- 
leninistă, față de principiile in
ternaționalismului proletar. Tra
tatul romîno-ungar, semnat acum 14 
ani, exprimă comunitatea interese
lor fundamentale ale celor două 
țări, năzuința comună de a făuri 
iimăr la umăr, împreună cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări 
ale lagărului socialist, orînduirea 
nouă, socialistă, de a lupta împreu
nă pentru apărarea păcii.

în perioada care a trecut de la 
semnarea Tratatului, colaborarea și 
întrajutorarea tovărășească dintre 
Romînia și Ungaria — expresie a 
relațiilor de tip nou statornicite în
tre țările lagărului socialist — s-au 
întărit continuu ; s-au dezvoltat le
găturile politice, economice, cultu
rale, științifice, dintre R. P. Romînă 
și R.P. Ungară. Numai în ultimii ani, 
volumul schimburilor de mărfuri a 
crescut de peste 2 ori. Se dez
voltă continuu și celelalte forme de 
colaborare — tehnico-științifică, 
cooperare în producție, întrajuto
rare reciprocă.

O contribuție de cea mai mare 
însemnătate ia întărirea și adînci- 
rea relațiilor reciproce de prietenie 
și colaborare, în folosul comun și 
în interesul unității lagărului socia
list, au adus vizitele reciproce ale 
conducătorilor de partid și de stat 
în Romînia și Ungaria. Vizita dele-

gației de partid și guvernamentale 
a R. P. Romîne în R. P. Und ră, 
convorbirile care au avut loc\ cu 
acest prilej au evidențiat încăodată 
unitatea deplină de vederi între 
partidele și guvernele noastre în 
toate problemele examinate.

R. P. Romînă și R. P. Ungară, ală
turi de celelalte țări socialiste, pro
movează consecvent o politică de 
pace și colaborare internațională, 
militează pentru zădărnicirea unel
tirilor imperialiste și promovarea 
consecventă a principiilor coexis
tenței pașnice, pentru reglemen
tarea pe calea tratativelor a 
tuturor problemelor internațio
nale litigioase. Statele noastre 
sprijină cu toată hotărîrea pro
punerile istorice ale U.R.S.S. cu pri
vire la dezarmarea generală și to
tală, cu privire la lichidarea defini
tivă a sistemului colonial, promo
vează neobosit inițiative pentru 
micșorarea încordării și dezvol
tarea relațiilor de colaborare in
ternațională între toate statele, 
fără deosebire de sisteme sociale. 
Luptînd ferm împotriva re*p7 
vierii militarismului german, Ro
mînia și Ungaria, strîns unite.- cu 
celelalte țări participante la Trata
tul de la Varșovia, se pronunță cu 
hotărîre pentru încheierea Tratatu
lui de pace german și transfor
marea Berlinului occidental într-un 
oraș liber și demilitarizat.

La cea de-a 14-a aniversare a sem
nării Tratatului romîno-ungar, po
porul nostru urează din toată inima 
poporului frate ungar noi și mari 
succese în lupta pentru dezvoltarea 
și înflorirea patriei sale socialiste, 
în lupta pentru pace în lumea în
treagă.

Să înflorească necontenit priete
nia romîno-ungară !

Conferința 0. S. A. de la Punta del Este

Operația „anti-Cuba" pregătită
de Washington întîmpină mari dificultăți

Fellman Valverde, ministrul de 
Afaceri Externe al Boliviei, în timp 
ce delegatul Uruguayan, Martinez, 
declarînd la inaugurarea conferinței 
că „O.S.A. se află la răscruce“, a 
precizat : „Există fisuri adinei în 
solidaritatea noastră". Argentina, 
arată agenția Associated Press, una 
din marile națiuni latino-americane, 
„a avertizat pe ceilalți membri că 
O.S.A. este amenințată de primej- 
dia dezintegrării dacă nu poate fi 
găsită o formulă de compromis". 
Tocmai această „formulă de com- 

pregătită cu atîta trudă de Wa- promis“ încearcă acum cu febrili- 
shington, se îndreaptă spre eșec îl täte s-o găsească delegația ameri- 
confirmă de altfel și alte înalte 
oficialități latino-americane prezen
te la Punta del Este. „Situația este 
extrem de serioasă. Organizația sta
telor americane se află în pragul 
unei crize catastrofale“, a declarat

PUNTA DEL ESTE 23 (Agerpres). 
— „Secretarul de. Stat Dean Rusk 
caută să salveze conferința miniș
trilor de Externe de la prăbușire“, 
relatează, de la Punta del Este, 
Denny Davis, trimisul agenției 
United Press International, în timp 
ce William Ryan, corespondentul 
agenției Associated Press, este și 
mai categorie : „Conferința ințer- 
americană a miniștrilor de Afaceri 
Externe s-a împărțit în trei blocuri 
ca urmare a divergențelor“.

Faptul că „operația anti-Cuba",

asupra tra
pe care le 
economice, 

fost costisi-

W. Lippmann 
despre recesiunile economice 

în S.U.A.
„în ultimii 7 ani noi am suferii 

trei „recesiuni’: în 1954, 1958 șl în 
1960", — scrie cunoscutul comenta
tor american Walter Lippmann, în
tr-un articol recent publicat de zia
rul „NEW YORK HERALD TRIBUNE" 
în care atrage atenția 
săturilor îngrijorătoare 
au aceste depresiuni 
„Cele trei recesiuni au
toar© nu numai pentru șomeri ci și 
pentru întreaga națiune. A avut loc 
o pierdere enormă de avuții care 
ar fi putut ii produse, dar n-au fost 
produse.

în 1960, pierderea pricinuită de 
uzinele și oamenii care au stat fără 
lucru este evaluată între 30 și 35 
miliarde de dolari, adică 500 
de dolari de , fiecare familie a- 
mericană. Cu începere din 1954 
totalul pierderilor în avuții — 
decalajul între ceea ce s-a produs 
și ceea ce s-ar fi putut produce 
dacă oameni și uzinele fără lucru 
ar ii funcționat — este de aproxi
mativ 180 miliarde de dolari, 
ta este o sumă imensă...

în afară de pierderea în 
caracteristica de rău augur
melor trei recesiuni este că perioa
dele... dintre ele au devenit tot 
mai scurte. Redresarea pînă în 
1953 a durat 45 de luni, aproape 4 
ani. Redresarea pînă în 1957 a du
rat 35 de luni, aproape 3 ani. Re
dresarea care s-a terminat în mal 
1960 a durat 25 de luni, ceva mai 
mult de 2 ani. Avem aci de aface 
cu un fenomen care nu ne poate 
lăsa Indiferenți și care nu trebuie 
bagatelizat. Judecind după expe
riența noastră din trecut, ne putem 
hștepta la o nouă recesiune pestei 
Mod .ani“»

Aceas-

avutii, 
a ulii-'

cană după ce — fapt subliniat de 
U.P.I. — „se pare că a devenit vir
tual imposibil" Statelor Unite să 
mai obțină majoritatea necesară de 
voturi pentru a se putea adopta ho
tărîrea privind luarea de sancțiuni 
împotriva Cubei.

Este însă clar că, chiar dacă 
S.U.A. vor putea impune o aseme
nea măsură, ea nu înseamnă cîtuși 
de puțin izolarea Cubei de marea 
familie a popoarelor latino-ameri- 
cane care în aceste zile își afirmă 
cu atîta hotărîre solidaritatea cu 
poporul cuban și guvernul său re
voluționar.

------  ------------O® O------------

Cuvântarea Îmi fidel Castro
HAVANA 23 (Agerpres). — „Po

ziția Cubei este fbarte limpede : 
mergem la Punta del Este pentru 
a menține o poziție fermă în apă
rarea dreptului la autodetermina
re al popoarelor și a acuza cu as
prime pe imperialiști, a denunța 
politica Statelor Unite de amestec 
în țările Americii Latine“, — a de
clarat primul ministru Fidel Cas
tro la 22 ianuarie în cadrul unei 
cuvîntări televizate.

Referindu-se la eventualele ho
tărîri ale conferinței de la Punta 
del Este, Fidel Castro a declarat : 
Dacă guvernul S.U.A. va reuși să 
întrunească o „majoritate mecani-

că“ împotriva Cubei și va încerca 
o nouă invazie, aceasta va fi „sein- 
teia care va provoca revoluția în 
rîndurile a numeroase popoare“.

Fidel Castro a anunțat că, întru- 
cît conferința de la Punta del Este 
nu-și va încheia lucrările pînă la 
28 ianuarie, cînd a fost convocată 
la Havana cea de-a doua Adunare 
Națională generală a poporului Cu
ban, și întrucît poporul cuban 
urmează să-și spună cuvîn-tul la 
această adunare în legătură cu 
hotărîrile conferinței de la Punta 
del Este, Adunarea Națională a 
fost amînată pentru data de 4 fe
bruarie.

•O®O--- ---- —

Aspect de la o demonstrație a 
femeilor din Santo Domingo împo
triva clicii dictatoriale instaurată 
la cîrma Republicii Dominicane.capitala OlitwLaaiel

Rangoon, capitala tenția să-l „civilizeze“, a dovedit că 
știe să-și clădească o viață mai bună, 

în țața sa se ridicau 
probleme foarte dificile : economia 
trebuia scoasă din ruina și haosul în 
care o împinseseră colonialiștii. Lip
seau însă cadrele, tehnica, lipsea ex
periența. In unii ani, principalul pro
dus de export, orezul, care trebuia să 
aducă valuta necesară cumpărării de 
mașini, nu găsea piețe de desfacere ; 
în alțf ani inundațiile periclitau re
colta. Chiar anul trecut o astfel de

'Am sosit la 
Birmaniei, la cîteva zile după publi
carea hotărîrii guvernelor romîn și De la început, 
birman prin care misiunile diploma
tice ale celor două țări au fost ridi
cate la rangul de ambasade. Toate 
ziarele din Rangoon au înserat acest 
comunicat. Prietenii birmani cu care 
am stat de vorbă și-au exprimat pă
rerea că, prip ridicarea misiunilor 
diplomatice la rangul de ambasade, 
cele două guverne confirmă nu nu
mai existența unor bune relații între 
Romînia și Birmania, dar își exprimă 
dorința lor ca aceste relații să se 
dezvolte în interesul ambelor po
poare și al păcii în lume.

In Birmania este acum cel mal fru
mos anotimp. Rareori temperatura 
depășește 35 grade. Din februarie șl 
pînă în mai termometrul urcă însă 
ușor peste 45 grade fără să cadă 
vreo picătură de ploaie. Din mai 
pînă în noiembrie plouă aproape în
continuu.

în aceste zile minunate am putut 
cunoaște preocupările harnicului po
por birman. Despre eforturile poporu
lui birman pentru consolidarea inde
pendenței naționale și pentru pro
gresul economiei, ne-a vorbit pe larg 
dl. U Win Pe, adjunct al ministrului 
planificării naționale al Uniunii Bir
mane.

La 4 ianuarie poporul birman a 
sărbătorit 14 ani de la proclamarea 
independenței. In acești ani s-a ob
ținut o îmbunătățire a nivelului de 
trai material și cultural al populației. 
Colonialiștii afirmau că, odată cu 
proclamarea independenței în Bir
mania se va instaura haosul. Dar 
poporul birman care a făurit aseme
nea opere nemuritoare ca pagoda 
Swe Dagon cu multe secole înainte 
ca să se 11 născut cel care aveau pre?

Radiogramă din Rangoon

calamitate a distrus o parte a recol
tei de orez.

„Birmania — ne-a spus dl. U Win 
Pe — este în general o (ară agrară, 
dar care vrea să se industrializeze. 
In planul economic de patru ani 
(a cărui înfăptuire a început în 
1961) este prevăzut să se construias
că patru fabrici de hîrtie, o fabrică 
de anvelope, filaturi cu o sută de 
mii de fuse, două fabrici de zahăr, 
două fabrici de ciment etc. Astfel a- 
ceste produse se vor fabrica în țară, 
iar valuta va putea fi folosită pen
tru cumpărarea de mașini-unelte ne
cesare economiei naționale. Planul de 
patru ani acordă, bineînțeles, atenția 
cuvenită și agriculturii. Există un 
prpiect de irigare a cîtorva milioane 
de acri din centrul Birmanie!; se 
prevăd și măsuri pentru preîntîmpi- 
narea inundațiilor. Totodată există 
și un plan de perspectivă pe 16 ani.

După datele preliminate se prevede 
ca în 19771 venitul național al Birma-

niei să crească de trei ori, ținîndu-se 
seama de faptul că în această perioa
dă populația va crește cu cincizeci 
la sută adică va 
milioane 
viață 
spune 
pinde, 
va lucra fiecare minister, fiecare 
departament, fiecare unitate pro
ductivă. în acest plan este prevăzută 
o largă participare a capitalului pri
vat. Se înțelege deci că înfăptuirea 
planului depinde în bună parte și de 
atitudinea întreprinzătorilor particu
lari“. -

în continuare ministrul adjunct al 
planificării naționale a arătat că gu
vernul birman are un important pro
iect care prevede mecanizarea agri
culturii. în înfăptuirea acestui pro
iect, a spus dl. U Win Pe, am dori 
să colaborăm cu Romînia. Pînă acum 
în Birmania s-a știut puțin despre 
țara dv. Nici contractele romîno-bir- 
mane nu au fost prea numeroase. 
De-abia în ultima vreme a devenit 
cunoscut că Romînia poate oieri mul
te produse care interesează Birmania. 
Am dori de asemenea să colaborăm 
cu (ara dvs. în domeniul exploatării 
gazelor și petrolului, domenii în care 
sîntem informați că Romînia a reali
zat însemnate progrese. Iată doar 
două ramuri în care colaborarea din
tre țările noastre poate lua o mare 
amploare.

Dorim cît mai multe informații 
despre țara dvs., despre realizările ei 
— a spus în încheiere dl. U Win Pe. 
Sperăm că colaborarea dintre Ro
mînia și Birmania se va lărgi tot mal 
mult în viitor,

N. PLOPEANU
Rangoon, ianuarie 1962,

ajunge la 31—32 
„Traducerea înoameni.

a planului de patru ani — 
interlocutorul nostru — de- 
bineînțeles, de felul cum

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. La 23 ianuarie, la Casa 

centrală de conferințe din Moscova 
s-a deschis conferința științifică unio
nală consacrată principalelor probleme 
ale construcției comuniste.

Conferința a fost organizată de In
stitutul de marxism-leninism de pe 
lîngă C.C. ai P.C.U.S., de Academia de 
Științe Sociale, de Ministerele învăță- 
mîntului Superior și mediu de specia
litate ale U.R.S.S. și R.S.F.S.R.

PRAGA. La 22 ianuarie A. I. Miko
ian și persoanele care îl însoțesc, îna- 
poindu-se în patrie din călătoria fă
cută în țările Africii, s-au oprit la 
Praga. Pe aeroport A. I. Mikoian a 
fost întîmpinat de Antonin Novotny, 
prim-sccretar al C.C. al P.C. din. 
Cehoslovacia și președintele R. S. 
Cehoslovace, și de alte persoane ofi
ciale. în seara aceleiași zile între A. 
Novotny și A. I. Mikoian a avut Ioc 
o întîlnire prietenească care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială. La 
23 ianuarie A. I. Mikoian a părăsit 
Praga plecînd spre Moscova.

LEOPOLDVILLE. AI doilea grup de 
medici sovietici sosit Ia Leopoldville 
din partea Uniunii asociațiilor de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie din 
U.R.S.S. pentru a acorda ajutor popu
lației Republicii Congo care a avut de 
suferit de pe urma inundațiilor, a 
plecat Ia 22 ianuarie la locul de lucru 
Ia Kohenba (provincia Leopoldville).

HANOI. Ministrul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a adresat ce
lor doi președinți ai Conferinței de la 
Geneva din 1954 pentru Indochina o 
scrisoare Se protest împotriva trimi
terii în Vietnamul de sud a unei mi
siuni de consilieri englezi, caro îm
preună ou ofițerii americani instru
iesc trupele guvernului lui Ngo Dinh 
Dlem.

PARIS 23 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, în după- 
amiaza zilei de 22 ianuarie tero
riștii din Organizația armată se
cretă au plasat o puternică încăr
cătură explozivă în incinta curții 
interioare a Ministerului Afacerilor 
Externe al Franței. încărcătura a 
fost pusă în interiorul unei camio
nete de serviciu a Ministerului 
Afacerilor Externe care încărca 
unele materiale. în urma exploziei, 
un funcționar care supraveghea 
încărcarea mașinii a fost omorît pe
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loc iar alte 15 persoane aflate ia 
parterul clădirii au fost grav ră
nite. De asemenea, biroul secreta
rului de Stat, Georges Gorse, afla 
la primul etaj, a fost distrus. Nu
meroase plafoane ale etajelor 
superioare s-au prăbușit. Sala de 
recepție a teleimprimatoarelor mi
nisterului a fost scoasă din func
ție.

Ancheta asupra 
care a fost plasată 
plozivă continuă.

condițiilor în 
încărcătura ex-

Poliția franceză, protectoare di
rectă a teroriștilor din O.A.S., repri
mă demonstrațiile antifasciste.

”1

stingă 1...TERORISTUL': ~ Căutațl demonstrația antifascistă? La _ _
(Desen de EUGEN TÄRU)
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