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COMUNICATUL
Direcției Centrale de Statistică cu privire 

la îndeplinirea planului de stat
al Republicii Populare Romine pe anul 1961
în anul 1961 — cel de-al doilea an 

aț/planului de 6 ani — s-au obținut 
tfoi și importante succese în dez
voltarea economiei naționale și în Iară Romînă.

I, Industrie

creșterea nivelului de trai al oame
nilor muncii din Republica Popu-

Producțille obținute Ia prlncipa- și creșterile înregistrate față de 
Iele produse industriale în anul 1961 1960 sînt următoarele :

Planul producției globale indus
triale pe anul 1961 a fost îndeplinit 
în proporție de 104,2 la sută, iar al 
producției marfă în proporție de 
104,0 la sută.

Pe ministere, organizații econo
mice centrale și întreprinderi ale 
sfaturilor populare, planul produc
ției globale industriale a fost înde
plinit după cum urmează :

Producția efectivă în anul 1961
*■ 1 1 .......... ' M---------------------------------------------------------- -

Unitatea Date 
de măsură absolute ductla efcotIvă

• Procentul de îndeplinire 
a planului pe anul 1961

MINISTERUL MINELOR ȘI ENERGIEI
ELECTRICE

MINISTERUL INDUSTRIEI PETROLULUI 
ȘI CHIMIEI

MINISTERUL METALURGIEI ȘI CONSTRUC
ȚIILOR DE- MAȘINI

MINISTERUL ECONOMIEI FORESTIERE 
COMITETUL DE STAT PENTRU CONSTRUC

ȚII, ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZARE
— DEPARTAMENTUL CONSTRUCȚIILOR 
ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII 

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE 
MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE 
ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE ALE MI

NISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI 
TELECOMUNICAȚIILOR

UNITĂȚILE INDUSTRIALE ALE MINISTE
RULUI AGRICULTURII (UZINELE DE RE
PARAȚII ETC.).

DIRECȚIA GENERALĂ INDUSTRIALĂ DIN 
MINISTERUL ÎNVĂTĂMÎNTULUI ȘI CUL
TURII (POLIGRAFIE, MATERIAL DI
DACTIC ETC.).

ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE ALE SFA
TURILOR POPULARE

UNIUNEA CENTRALĂ A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI

102,3

103,4

103,3
105,9 .

103,9
102,8
103,4

107,8

108,0

1.15,2

114,8

104,3

Volumul producției globale in
dustriale a crescut în 1961 față de 
anul 1960 cu 15,6 la sută ; al mij
loacelor de producție cu 17,1 la sută, 
iar al bunurilor de consum cu 13,4 
la sută*).

în ramurile hotărîtoare 
dustriei creșterile au fost 
importante : în industria metalur
giei feroase producția a sporit cu 
18 la sută, în industria construc
țiilor de mașini și prelucrării me
talelor cu 20 la sută, în industria 
chimică cu 27 la sută.

Producția globală a industriei 
prelucrătoare petroliere a crescut 
cu 11 la sută și a industriei de pre
lucrare a lemnului cu 13 la sută, 
ca .urmare a unei mai bune valori
ficări a țițeiului, respectiv a masei 
lemnoase.

Au fost obținute creșteri însem
nate și în ramurile producătoare 
de bunuri de consum : în industria 
textilă 20 la sută, în industria con
fecțiilor 19 la sută, în industria ple

cu 13,4

ale in
și mai

*) Procentele de creștere sînt calcu
late față de realizările efective ale 
anului 1960, care au fost mai mari de
cît cele preliminate cu ocazia elabo
rării planului pe 1961.

lăriei și încălțămintei 7 la sută, în 
industria alimentară 8 la sută.

Pe ansamblul industriei în anii 
1960—1961 ritmul mediu anual de 
creștere al producției globale a 
fost de peste 16 Ia sută, față de 
circa 13 la sută cît este prevăzut 
în planul de 6 ani.

Producția mijloacelor de produc
ție a crescut în anii 1960—1961 în 
medie cu 16,8 la sută pe an, față 
de circa 14 la sută ritm mediu 
anual prevăzut pentru perioada 
1960—1965, iar producția industriei 
construcțiilor de mașini și a prelu
crării metalelor cu 21 la sută față 
de 14 la sută.

Planul pe anul 1961 a fost depășit 
la majoritatea produselor impor
tante : fontă., oțel, laminate finite 
pline, țevi din oțel, minereuri.de 
fier, cărbune, motoare electrice, 
rulmenți, autocamioane, pluguri de 
tractor, combine tractate pentru 
cereale, acid sulfuric, produse so
dice, coloranți organici, anvelope, 
cherestea, ciment, țesături de bum
bac, lină și mătase, tricotaje, încăl
țăminte, răcitoare electrice, mașini 
de cusut, mobilă, preparate de 
carne, unt, uleiuri comestibile, za
hăr și altele.

»♦._ ------ ----

Un an de noi succese
Cîteva date despre îndeplinirea planului pe 1961

• Planul producției globale 
industriale pe anul 1961 a fost 
îndeplinit în proporție de 104,2 
Ia sută, iar al producției marfă 
în proporție de 104 la sută.

• Pe ansamblul industriei, în 
anii 1960-1961, ritmul mediu 
anual de creștere a producției 
globale a fost de peste 16 la 
sută, față de circa 13 la sută, 
cît este prevăzut în planul de 
6 ani.

9 Prețul de cost al producției 
marfa comparabile în industria 
republicană a fost redus, față 
de 1960, cu circa 3,5 la sută, 
realizîndu-se economii în valoa
re de circa 2 miliarde lei.

O în anul 1961 s-au investit 
în economia națională peste 28 
miliarde lei (fără investițiile din 
♦.ondurile proprii ale G.A.C.), 
adică cu 5 miliarde lei mai mult 
decît în 1960, ceea ce reprezin
tă o creștere de 21 la sută.

• Agricultura socialistă la 
sfîrșitul anului 1961, deținea 
94,7 la sută din suprafața agri
colă și 93,6 la sută din supra
fața arabilă a țării ; cele 6.424 
gospodării agricole colective 
existente la aceeași dată deți
neau 68,4 la sută din suprafața 
agricolă și 70,2 la sută din su
prafața arabilă colectivizabilă 
(fără localitățile de munte) ; 
agricultura era înzestrată cu 
52.000 tractoare, 48.000 semănă
tori mecanice, peste 23.000 com
bine de cereale păioase și cu 
numeroase alte mașini agricole.

• Producția totală de cereale 
a fost de aproximativ 10,6 milioa
ne tone, cu. 750 mii tone mai 
mare decît cea realizată în I960; 
la sfecla de zahăr s-a obținut 
o producție de 2.900 mii tone, la 
floarea-soarelul de peste 480 mii 
tone, la legume de 1.500 mii 
tone.

din 
de 

mai

Fontă
Oțel
Laminate finite pline
Țevi de oțel
Cocs metalurgic pentru furnale
Minereuri de fier
Cărbune brut extras
Țiței extras
Produse petroliere albe
Uleiuri minerale
Gaz metan
Energie electrică
Mașini-unelte pentru așchierea 

metalelor
Motoare cu combustie internă 
Motoare electrice
Generatori electrici 
Transformatori electrici 
Instalații de foraj
Utilaje tehnologice pentru indus

tria chimică și prelucrarea 
țițeiului

Vagoane de marfă pentru ecarta- 
ment normal

Autovehicule
Rulmenți
Tractoare
Combine tractate pentru cereale 

păioase
Semănători de cereale cu trac-

mii 
mii 
mii 
mii 
mii 
mii 
mii 
mii 
mii 
mii
mii. m.3 
mil. kWh

tone 
tone 
tone 
tone 
tone 
tone 
tone 
tone 
tone 
tone

buc. 
mii 
mii 
mii 
mii
buc.

C.P. 
kW 
kVA 
kVA

tone

buc. 
buc.
mii buc. 
buc.

® S-au vîndut, prin comerțul 
socialist mărfuri în valoare de 
peste 47 miliarde lei (în prețuri 
curente), planul fiind îndeplinit 
în proporție de 100,3 la sută. Față 
de anul precedent, volumul total 
al desfacerilor de mărfuri a spo
rit cu 6 miliarde lei, adică cu 
14,7 la sută.

O S-a lărgit și s-a consolidat 
comerțul exterior, volumul schim
burilor de mărfuri cu străinăta

tea crescînd cu 17 la sută.
• Venitul național a crescut cu 

circa 10 la sută față de 1960 și 
cu 22 la sută față de anul 1959.

0 Numărul salariaților 
economia națională a fost 
3.486.000, cu circa 240.000 
mare decît în 1960.

0 Salariul real a crescut cu 4 
la sută, față de 1960 și cu 16 la 
sută față de 1959.

• Pentru acțiuni social-cultura- 
le s-a cheltuit din bugetul de stat 
suma de 15,6 miliarde lei, cu 13,2 
la sută niai mult

® In primii doi 
de 6 ani, au fost 
nilor muncii, din
lui, un număr de 71.000 aparta
mente, din care 41.000 în 1961.

© Numărul sălilor de clasă la 
a 

crescut cu 3.700. S-au dat în fo
losință săli de cursuri și labora
toare în institutele de învățămînt 
superior în suprafață de 15.000 
m.p., cămine studențești cu peste 
11.500 locuri, cantine pentru cir
ca 6.100 studenți.

© în anul 1961 au fost la odih
nă și tratament în stațiuni bal- 
neo-climaterice 560.000 persoa
ne, cu 22,6 la sută mai multe ca 
în anul 1960, iar în colonii și ta
bere — 134.000 copii, cu 8 la sută 
mai mulți decît în anul prece- 
dent-

decît în 1960. 
ani ai planului 
atribuite oame- 
ionduriie statu-

școlile de cultură generală

♦ 0

și guvernamentale a R.P. 
în Uniunea Sovietică 
anului 1961. Tovarășul 

Gheorghiu-Dej a mulțu-

1 Gospodăriile din satele Sîrbi și J 
f Mitoc, raionul Bîrlad, înființate j 
f printre primele din raion, cuprin- J 
( deau de mai mulți ani pe toți j 
* țăranii muncitori. Colectiviștii din j 
( ambele sate sînt harnici și pri- J 
( cepuți.
f — Totuși, rezultatele noastre J 
f cît și ale gospodăriei din Mitoc j 
[■n-au fost pe măsura posibilități- j 
f lor — ne-a spus tovarășul Stefan J 
I.Codreanu, președintele gospodă- 1 
[ riei colective din Sîrbi. Aceasta j 
( s-a datorat și faptului că gospo- J 
f dăriile noastre erau mici : Sîrbii I 
[ cu 867 de hectare, iar Mitocul cu j 
f 597 ha. Și noi și cei din Mitoc a- ) 
I veam‘ terenul pe șesul Bîrladului, J 
[ pe dealul Sudanchii, la șosea ; j 
f pămînt de aceeași calitate, des- J 
I părțit de un drum, o cărare sau ! 
[ un simplu țăruș. Dar pentru că j 
f îl lucram în două gospodării, fie- J 
j care și-l împărțea cel puțin în- J 
f tr-atîtea părți cîte culturi avea j 
( în plan. Colectiviștii din cele j 
f două sate au găsit că mult mai J 
( avantajos este să-și unească for- l 
f țele, să formeze o singură gospo- j 
[ darie puternică. J
( De curînd a avut loc adunarea ] 
fde unire a celor două gospodării) 
(într-una singură. Chibzuind bine,! 
I după ce au hotărît unirea, colec- j 
[ tiviștii au ales consiliul de con- J 
( ducere dintre cei mai buni co- ] 
[ lectiviști din ambele gospodării. j 
r Tot în această adunare s-a dis- J 
f cutat și aprobat planul de pro- j 
[■ ducție pe anul 1962 care prevede j 
f creșterea producției de cereale J 
(■ prin obținerea de recolte bogate j 
f pe suprafețe mai mari la hectar j 
I și prin redarea în circuitul agri- • 
( col a noi terenuri provenite din j 
[ drumuri, din amplasarea mai j 
(justă a construcțiilor.
[ S-a prevăzut totodată o creș- j 
( tere simțitoare a sectorului zoo- J 
f tehnic, care a ajuns, prin unire, { 
(la aproape 300 de bovine, din) 
f care 137 vaci și juninci, 200 porci j 
( din care 48 scroafe, 1270 oi. In J 
[ acest an se creează o ramură j 
( nouă — creșterea păsărilor, pre- ) 
[ văzîndu-se a se crește peste 600 [ 
( de păsări la suta de hectare. J

M. CORCACI \ 
coresp. „Scînteii“ j

Aspect parțial al fabricii de 
ciment de ia Bicăz.

5.375

37.605

6.129

Premiera

6.041
14.858
5.548 

20.000

aici au recoltat de la 
campaniei și pînă Ia 1 
■cantitate de stuf ce de- 
25.000 tone pe cea obțl-

țara.
8 februârie începe etapa a 
a acestui program de vacci-

1.099
2.127
1.520

400
940

1.737
8.704

11.582
6.555

362
7.197
8.631

2.196

Sub semnul marii 
prietenii“

buc.

țiune mecanică buc. 15.216 106
Sodă calcinată mii tone 238 130
Sodă caustică mii tone 133 173
Acid sulfuric mii tone 248 110
îngrășăminte chimice (substan-

ță activă 100%) mii tone 86 122
Coloranți organici tone 4.156 112
Anvelope auto-tractor-avion mii buc. 368 109
Fibre și fire sintetice tone 1.593 179
Mase plastice și rășini sinte-

tice tone 17.893 141
Hîrtie mii tone 146 105
Ciment mii tone 3.308 108
Geamuri trase în echivalent 2 mm.

grosime mii m3 18.353 101
Cherestea mii mA 4.162 106
Placaj mii m.3 92 136
Plăci din particole aglome-

rate tone 37.656 120
Mobilă mii. lei 1.472 133
Țesături de bumbac mii. m.z 282 114
Țesături de lînă mil. mV 37 117
Țesături de mătase mil. mA 29 116
Tricotaje mii. buc. 55 135
Confecții din țesături mii. lei 4.865 120
încălțăminte mii per. 30.966 103

din care :
— încălțăminte din piele mii per. 19.853 102
Aparate de radio mii buc. 211 126
Răcitoare electrice buc. 30.063 289
Mașini electrice de spălat rufe

pentru uz casnic buc. 69.800 183
Biciclete mii buc. 272 112
Mașini de cusut de uz casnic buc. 62.000 118
Carne (fără slănină) mii tone 264 98**)
Lapte de consum mii hl. 1.729 131
Brînzeturi mii tone 41 122
Unt mii tone 14 113
Uleiuri comestibile mii tone 125 106
Zahăr mii tone 422 108

V
**) Planul producției de came a fost adaptat în cursul anului lade creștere a șeptelului stabilite de _____ __ sar- 

. . ------- — către Plenara C.C. al P.M.R. din
iunie—iulie 1961, micșorîndu-se prevederile pentru export.
Lansarea planului cu 3 luni îna

inte de începerea anului a permis 
încheierea din timp a contractelor 
și aprovizionarea în mai bune con- 
dițiuni a întreprinderilor și a influ
ențat favorabil desfășurarea ritmică 
a producției industriale.

In baza Directivelor C.C. al P.M.R. 
din februarie 1961 cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii so
cialiste, în întreprinderile indus
triale s-au intensificat eforturile oa
menilor muncii în vederea îmbună
tățirii calității producției, obținîn- 
du-se și în acest domeniu rezultate 
pozitive.

în cursul anului 1961 s-au înre
gistrat noi succese în creșterea ni
velului tehnic al producției, ca ur
mare a ridicării calificării cadrelor, 
dotării industriei cu mașini, utilaje 
și instalații modeme din țară și din 
străinătate, introducerii și extinderii 
de procedee tehnologice înaintate, 
mecanizării și automatizării în con
tinuare a proceselor de producție.

Industria construcțiilor de mașini 
a obținut bune rezultate în acțiunea 
de modernizare a parcului existent 
de mașini-unelte și de redotare a 
întreprinderilor cu utilaje noi cu 
performanțe tehnice ridicate.

S-a extins automatizarea procese
lor de producție. în industria side
rurgică peste 50 la sută din produc
ția de fontă și peste 60 la sută din 
producția de oțel Martin s-a produs 
în agregate cu operații automati
zate.

S-au automatizat și s-a introdus 
telemecanizarea la un număr de 8 
stații de transformare a energiei 
electrice. în industria chimică s-au 
dat în funcțiune instalații cu un 
înalt grad de automatizare ca : 
instalația de formaldehidă, de meta
nol și linii de prelucrare a maselor 
plastice. Au fost introduse linii teh
nologice automate în industria 
construcțiilor de mașini, industria 
materialelor de construcții, indus
tria lemnului, industria alimentară, 
întreprinderile textile au fost do

täte cu peste 1100 războaie auto
mate de țesut.

Succese importante s-au obținut 
și în folosirea capacităților 
producție.

Producția de fontă pe m? 
lum util al furnalelor a ajuns

in ziua de 2 februarie tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a primit 
pe tovarășul I. K. Jegalin, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. la București, care; din 
partea Comitetului Central ' al 
P.C.U.S. și a Guvernului Sovietic 
a predat Comitetului Central al 
P.M.R. ’ Guvernului Republicii

Populare Romîne filmul documentar 
„Prietenie pe veci", realizat cu pri
lejul vizitei de prietenie a delegației 
de partid 
Romîne 
din vara 
Gheorghe
mit călduros pentru filmul primit.

Cu titlul „Sub semnul marii 
prietenii" în Editura Politică a 
apărut un volum consacrat vi
zitei făcute în U.R.S.S., în pe
rioada 31 iulie — 12 august 
1961, de către delegația de par
tid și guvernamentală a R.P. 
Romîne în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Car
tea cuprinde cuvîntările rostite 
de conducătorii de partid și de 
stat romîni și sovietici și o re
latare a manifestărilor prilejuite 
de această vizită, fiind ilustrată 
cu numeroase imagini.

la recoltarea 
ecanizată a stufului

In Delta Dunării este în toi ex
ploatarea mecanizată a stufului. Ca 
urmare a unei largi desfășurări a 
întrecerii socialiste intre unități, co
loane și echipe, a extinderii meca
nizării lucrărilor, muncitorii și teh
nicienii de 
începutul 
februarie o 
pășește cu
nută în campania precedentă. Circa 
95 la sută din întreaga cantitate de 
stuf a fost recoltată cu mijloace 
mecanizate.

Fruntași în întrecerea ce se des
fășoară în Delta Dunării pentru ob
ținerea unei producții cît mai mari 
și 1a un preț de cost scăzut sînt 
muncitorii și tehnicienii de la uni
tățile s ridicole Șontea și Rusca.

(Agerpres)

10.000 OOO vaccinări 
antipoliomieliticc

Intre 25—29 ianuarie s-a desfășu
rat în întreaga țară cea de-a doua 
etapă a acțiunii de vaccinare și re- 
vaccinare antipoliomielitică pe cale 
bucală, care a cuprins peste 10 mi
lioane persoane între 1 și 31 ani. 
Acțiunea s-a terminat cu succes în 
toată

La 
treia 
nări.

teatrală
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Cu 

ocazia aniversării a 110 ani de la 
nașterea marelui scriitor Ion Luca 
Caragiale, joi seara pe scena Tea
trului Național din Cluj a fost pre
zentată în premieră comedia ,,D-ale 
carnavalului". Din distribuție au fă
cut parte actorii George Nuțescu, Zi- 
glii Munte, Aurel Giurumia, Marin 
D. Aurelian, Ligia Moga și alții. Re
gia aparține lui Radu Stanca, laureat 
al premiului de stat. Spectacolul s-a 
bucurat de succes.

INFRUNT1ND VISCOLUL
începuse să viscolească. Dîmbovifa 

— principala sursă de alimentare cu 
apă a Capitalei își micșora debitul. Ca 
măsură de prevedere a fost pusă în 
funcfiune rezerva — stafia de captare 
a apei de la Crivina și colectoarele de 
la Bragadiru, Ulmi și Domnești. Tot
odată, sute de pufuri — unele adînci 
pînă la 200 metri — au fost solicitate 
pentru a completa necesarul de apă.

Cînd viscolul s-a întețit, apele Dîmbo- 
vijei au fost prinse în chinga ghețu
rilor. Trebuia acfionat rapid.

S-au formal pe data echipe de cer
cetare, alcătuite din cei mai buni mun
citori și tehnicieni de la I.C.A.B. Unii 
au plecat de la Arcuda spre Moara 
Mierei, alții de la barajul Brezoaiele, 
în jos, spre Arcuda. Vîntul sufla cu 
putere, învolburînd zăpada. Drumul 
era tot mai greu. Dar oamenii luptau 
cü dîrzenie, înfrunfînd vitregia .vremii. 
Trebuiau să depisteze locurile unde 
apa era blocată de gheată și să spar
gă zăpoareie. Au venit în sprijinul 
echipelor de muncitori și ostași ai Ar
matei noastre populare. Iar organiza
țiile de partid din comunele Cosoba și 
Cămărașu, raionul Răcari, au antrenat 
zeci de cetăfeni la această ac(iune.

Situația se complicase. Vîntul rupsese 
cablul care alimenta cu energie elec
trică stafia Crivina. în condiții grele, 
o echipă de electricieni de la I.R.E.B. 
a restabilit operativ circuitul întrerupt.

„Asaltul” pentru eliberarea apei în
cepuse la orele 10 seara și toată noap
tea oamenii au muncii cu eroism. 
Printre ei erau inginerii Dumitru Saru, 
Grigore Popescu, tehnicienii Nicolae 
Epure, Petre Popa și muncitorii Ștefan 
Andrei, Nicolae Dumitru, Paraschiv Dra- 
gomir, Marin Enache, Dufu Marinescu. 
A doua zi spre amiază, oamenii au 
pornit spre Arcuda. Apa ajunsese însă 
înaintea lor. După 48 de ore Dîmbo
vița a revenit la debitul ei normal.

C. J.

(Continuare în pag. IlI-a)

BUȘTENI (coresp. „Scînteii“). — Zi
lele trecute elevilor din orașul. Bușteni 
li s-a pus la dispoziție un nou local 
de școală, modern. Noua școală are 8 
săli de clasă, laborator, sală pentru 
bibliotecă, camera pionierilor etc.

Aceasta este a 3-a școală dată în 
folosință In regiunea Ploiești, de la 
începutul anului.

O brigadă fruntașă de la uzinele „Timpuri Noi“ din Capitală : brigada condusă de Gheorghe Dumi
tru. Membrii ei își depășesa simțitor sarcinile de producție, realizînd totodată însemnate economii de 
materiale. In fotografie : (de la stînga la dreapta) Alexandru Popescu, Floïea Popescù, Gheorghe Du
mitru, Vlctoțr Papa șl Dumitru Gheoighe. (Foto : M. Cioc)
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BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). Re
cent, biroul Comitetului regional de 
partid Brașov a analizat într-o 
plenară planul de construcții pe 
anul 1962. Cu acest prilej, comi
tetul executiv al sfatului popular 
regional a prezentat un referat, 
comisia economică a comitetului 
gional de partid un coreferat.

Din discuții a reieșit, printre 
tele, că în ultimul an calitatea 

' nisajului și gradul de confort al 
cuintelor s-a îmbunătățit simțitor 
mai ales în orașul Brașov. Mai pu
țină preocupare a existat în aceas
tă privință în celelalte orașe ale re
giunii, ca Făgăraș, Rupea, Mediaș, 
Sibiu. Aici unele blocuri au fost 
date în folosință necorespunzător fi
nisate. în cadrul discuțiilor s-au fă
cut o serie de propuneri.

Pe baza materialelor prezentate și 
a discuțiilor, biroul comitetului re
gional de partid a întocmit un plan 
de măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii de partid și a activității de 
producție pe șantierele de construc
ții de locuințe din regiunea Brașov.

DEVA (coresp. „Scînteii"). In 
cursul acestui an, la mina Petrila 
este prevăzută deschiderea unor noi 
fronturi de lucru. Pentru a sprijini 
efectuarea la timp și în bune con
diții a noilor lucrări, biroul organi
zației de bază din sectorul investiții 
a propus conducerii sectorului ca bri
găzile să fie cît mai omogene din 
punct de vedere al calificării oameni
lor, iar locurile de muncă să fie dotate 
cu utilaje noi, cum sînt reîncărcă- 
toarele cu bandă ș.a. în același timp, 
s-a recomandat o mai judicioasă re
partizare a membrilor și candidați
lor de partid în brigăzi, iar con
ducerea unor brigăzi mai slabe a 

' fost încredințată comuniștilor cu 
experiență în lucrările de deschidere.

iar 
re-

al- 
fi- 
lo-

BUZĂU
ir. ițiativa 
partid, în 
deschis o 
nouă a colectiviștilor". La expozi
ție sînt expuse panouri cu fotogra
fii și grafice care înfățișează dez
voltarea sectorului socialist al agri
culturii în raion, rezultate ale în
tăririi economico-organizatorice a 
gospodăriilor colective, precum și 
aspecte din munca și viața nouă a 
colectiviștilor, 
trează viu și 
tatea muncii 
tivă.
. Organizația
Pogoanele a organizat vizitarea ex
poziției de către țărani ou gospo
dărie individuală, întovărășiți și co

(coresp. „Scînteii"). Din 
comitetului raional de 
comuna Pogoanele s-a 

expoziție cu tema „Viața

Exponatele demons- 
convingător superiori- 
îrugospodăria colec-

de baza din comuna

lecliviști. Expoziția va fi prezentată 
și în alte comune ale raionului Bu
zău.

PIATRA NEAMȚ (coresp. „Scîn
teii"). Zilele trecute comitetul de 
partid de la întreprinderea forestie
ră Piatra Neamț a analizat într-o 
plenară a sa felul cum se desfășoa
ră învătămîntul de partid. S-a con
statat că majoritatea cercurilor țin 
convorbiri în mod regulat, partici
parea este bună, iar discuțiile se 
desfășoară în strînsă legătură cu 
sarcinile concrete, cu problemele din 
întreprindere.-

în discuții s-au făcut propuneri 
menite să ducă la îmbunătățirea ac
tivității cercurilor învătămîntului de 
partid. între altele, vorbitorii au 
propus să se facă schimburi de ex
periență între propagandiști, să se 
organizeze un punct de consultații 
în întreprindere, iar biroul organi
zației de bază să informeze periodic 
adunarea generală despre felul cum 
se desfășoară învătămîntul de par
tid în cercuri.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
Din inițiativa Comitetului orășenesc 
de partid Timișoara, la clubul în
treprinderii „Electromotor" a fost 
organizată zilele trecute o consfătui
re pe problemele muncii politice de 
masă în întreprinderi. La consfătui
re au participat activiști de partid, 
secretari - ai comitetelor de partid și 
ai organizațiilor de bază, precum și 
numeroși agitatori. în sala în care 
a avut loc consfătuirea au fost ex
puse panouri, lozinci, grafice și alte 
materiale de agitație vizuală, suges
tive și mobilizatoare, folosite de 
unele organizații de partid.

Participanții la consfătuire au îm
părtășit din experiența lor în desfă
șurarea muncii politice de masă, 
subliniind necesitatea ca organiza
țiile de bază să acorde o mai mare 
atenție îmbunătățirii conținutului 
acestei .munci, legării ei de sarci
nile producției.

CODLEA (coresp. „Scînteii"). Or
ganizația de bază din gospodăria 
colectivă Codlea, regiunea Brașov, 
devine tot mai puternică prin pri
mirea de noi membri și candidați 
de partid dintre cei mai buni co
lectiviști. Datorită grijii manifestate 
de către biroul organizației de 
bază, anul trecut numărul membri
lor de partid a crescut cu 11, iar 
cel al candidaților cu 7.

Membrii biroului organizației de 
bază se ocupă fiecare de 
doi candidați, ajutîndu-i 
ceașcă cît mai bine, să-și 
că cunoștințele politice și
ce necesare. Periodic, în cadrul a- 
dunărilor generale, se analizează 
pe bază de referate felul cum se 
desfășoară munca de primire și e-

ducare a candidaților de partid. 
Datorită preocupării oare există în 
această organizație de bază, alți 
colectiviști fruntași, printre care și 
Viorica Rîșnoveanu, au cerut de cu- 
rînd să devină candidați de partid.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînfeii“). — 
Biroul Comitetului raional de partid 
Mizil a analizat felul cum se ocupă 
organizațiile de partid din raion și 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective de dezvoltarea secto
rului zootehnic și creșterea producției 
animalelor. S-a relevat că în raionul 
Mizil producțiile planificate în secto
rul zootehnic al gospodăriilor colecti
ve au fost realizate, unele fiind chiar 
depășite. Dar, mai sînt încă rezerve 
nefolosite.

Birou! comitetului raional de partid 
a întocmit un plan de măsuri care, 
printre altele, prevede : organizarea 
la centrul școlar agricol din Mizil a 
unor cursuri de școlarizare a îngrijito
rilor de animale, întărirea grupelor de 
partid, organizarea unor schimburi de 
experiență între gospodăriile colective, 
îmbunătățirea conținutului agitației vi
zuale și axarea ei pe problemele con
crete ale dezvoltării sectorului zooteh
nic etc.
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Cooperația meșteșugărească 
și deservirea populației

Pentru a informa pe cititorii cetățenilor. Pentru a remedia a-
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Acrobație ? Nu 1 Este o simplă operație de control a unor lucrări 
executate de o echipă de montori, (Instantaneu de la una din fabri
cile Combinatului chimic de la Borzești-Onești).

000

URMELE MATERIALELOR
de la corespondent» noștri voluntari

»La fabrica de casc» un ritm înalt
de lucru“

Ca răspuns la articolul 
postului de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii“, „La 
fabrica de case, un ritm 
înalt de lucru“, Comitetul de 
sfat pentru construcții, arhi
tectură și sistematizare, ne 
răspunde următoarele :

Soluția de construcție a 
locuințelor din panouri mari 
prefabricate va căpăta o 
utilizare din ce în ce mai 
mare, astfel îneîf în anul 
1965 va constitui soluția de 
bază în ( executarea locuin
țelor.

La întreprinderea „Progre
sul“, prin introducerea pe 
toate liniile tehnologice ale 
secției de panouri mari, prin 
specializarea produefiei, a 
fost posibilă creșterea indi
celui de productivitate pe 
m.p. de suprafață tehnologi
că. In urma acestui fapt, ca
pacitatea de producție

noștri asupra principalelor mă
suri luate de conducerea 
UCECOM în scopul îmbunătăți
rii și dezvoltării în acest an a 
activității rețelei cooperativelor 
meșteșugărești, ne-am adresat 
tov. ILIE ALEXE, vicepreședinte 
al UCECOM. Redăm mai jos 
răspunsul primit.

Sarcinile principale ale coopera
ției meșteșugărești pe anul 1962 
constă în dezvoltarea și îmbunătă
țirea deservirii populației cu lucrări 
după comandă, prestări diferite de 
servicii, dezvoltarea producției și 
desfacerii obiectelor de artizanat 
etc.

în anul 1961 s-au deschis 1.326 
centre de deservire. în întreaga 
țară există 11.653 centre și ateliere. 
Pentru a satisface și mai bine ce
rințele populației, în 1962 vor fi 
deschise peste 450 noi unități, mai 
ales în marile centre industriale.

Vom da o atenție specială am
plasării multora din aceste noi uni
tăți în cartierele mărginașe. De a- 
semenea s-au luat măsuri ca la 
parterul noilor blocuri să se con
struiască spații atît pentru comer
țul de stat, cît și pentru cooperația 
meșteșugărească. Anul acesta, de 
exemplu, vom construi și 43 com
plexe noi de deservire a populației 
în orașele : Galați, Bîrlad, Turda, 
Aleșd, Pitești, Borșa, Craiova, Tg. 
Jiu, Corabia și altele. Ele vor cu
prinde un mare număr de activi
tăți, potrivit cerințelor populației 
locale.

în unitățile noastre există încă 
unele lipsuri în ce privește calita
tea serviciilor. Astfel, în ramu
ra confecții, executarea comenzilor 
întîrzié mult, iar unitățile spe
ciale pentru reparatul și călcatul 
hainelor — prestație mult cerută de 
populație — se mai numără pe de
gete. Există, de asemenea, des
tule reclamații cu privire la cali
tatea încălțămintei de comandă, iar 
unitățile pentru executarea unor lu
crări așa-zis mărunte, cum ar fi : 
curățatul parchetelor, mici repara
ții la mobilă și la instalații sanita
re etc., de care populația are deseori 
nevoie, sînt încă puține. Vom lua 
măsuri pentru extinderea acestor 
prestații, astfel ca la sfîrșitul aces
tui an în toate orașele din țară, in
clusiv în reședințele de raion, coo
perativele meșteșugărești să pres
teze asemenea servicii.

Reclamații am avut și cu privire 
la orarul de funcționare al centre
lor, care lucrează numai 8 ore și nu 
pot satisface astfel toate cerințele

ceastă deficiență, am introdus ir < 
anul trecut, cu titlul de experier. ,a, 
lucrul în două schimburi la un mare 
număr de centre (croitorie, cismă- 
rie etc.) din Capitală. AicE dien ții 
sînt serviți de la ora 6 pînă la ora 
22. Pe baza rezultatelor obținute și 
a experienței acumulate,_ vom ex
tinde . treptat, pînă la sfîrșitul lui 
1962, acest orar și la o serie de uni
tăți din celelalte orașe mari ale 
țării.

în legătură cu aceste lipsuri s-au 
luat și alte măsuri. Astfel, vom mări 
numărul de unități la ramurile mult 
solicitate ca : frizeri-coafori, croi
tori, cît și al celor ce se ocupă de 
repararea și lustruirea mobilei la 
domiciliu, de confecționarea încăl
țămintei ortopedice etc. Se vor 
pregăti noi cadre prin cele 8 
școli proprii. De asemenea, în 
unele ramuri — croitorie, cisnjă- 
rie, mobilă —• s-a început organiza
rea lucrului pe echipe concentrate 
în ateliere mari, ceea ce duce la ri
dicarea calificării oamenilor și la 
creșterea productivității muncii. L? 
centrele de confecții din marile' o- 
rașe s-au introdus grafice _ calenda
ristice pentru probe și livrări. O 
altă măsură luată în scopul deser
virii mai prompte a populației a 
fost aprovizionarea ritmică a uni
tăților cu materii prime, piese de 
schimb și mijloace de transport.

Anul acesta se va dezvolta mult 
activitatea de întreținere și repara
ții a aparatelor de radio, a televi
zoarelor, motocicletelor, mașinilor 
de spălat, frigiderelor și altor o- 
biecte electrice de uz casnic 
și personal etc. Paralel vor fi 
înființate noi unități : „Spă
lătoria expres“, un sistem nou de 
spălătorie pentru lenjerie și altele. 
Ne mai propunem să extindem re
țeaua de desfacere a produselor de 
artizanat, în special în stațiunile 
balneo-climaterice, pe litoral și în 
toate punctele turistice.

Atenția noastră se va îndrepta 
totodată spre rezolvarea operativă 
a sugestiilor și propunerilor ce
lor pe care-i deservim. Soco
tim că trebuie întărit controlul 
conducerilor uniunilor regionale și 
al fiecărei cooperative asupra între
gii activități, punîndu-se un accent 
deosebit pe soluționarea operativă 
a tuturor semnalelor critice primi
te din partea publicului. Toate a- 
ceste măsuri, precum și cele ce vor 
fi luate la cererea și propunerile 
populației, vor contribui la dezvol
tarea și îmbunătățirea deservirii 
cetățenilor din orașele și satele pa
triei noastre.

greșul este acoperită prin 
lucrări de montaj, pe ampla
samente aprobate din 1961.

Din cantitatea de panouri 
mari planificată pentru anul

1962, pentru un număr de 
500 apartamente Sfatul popu
lar al Capitalei urmează să 
precizeze noi amplasamente 
— și este necesar să ur
genteze acest lucru.crescut simțitor, în schimb, 

atelierele de deservire — 
mecanic, de armături, cen
trala de beton — au trebuit 
să facă mari eforturi pentru 
a putea satisface cerințele 
secției de panouri mari.

Aducerea atelierelor de 
deservire la nivelul produc
ției necesare secției de pa
nouri mari se face prin dez
voltarea acestora, conform 
planului de investiții al 
bricii pe anul 1962.

Planul de producție 
secției de panouri mari 
la întreprinderea de prefa
bricate „Progresul“ pe anul 
1961 a fost corelat cu planul 
de montaj al D.C.M.C. și al 
Sfatului popular al Capita
lei — însă lucrările noi - nu 
au fost începute decît în 
luna august 1961, cînd Sfa
tul popular al Capitalei a 
asigurat amplasamentele.

Datorită înfîr- 
zierii cu care Sfa
tul popular al Ca
pitalei a asigurat 
noile amplasa
mente au existat 
unele stagnări în 
lucrările de mon
taj, ceea ce a dus 
la formarea de 
stocuri importante 
de panouri mari 
la întreprinderea 
de 
„Progresul“, 
chidarea 
stocuri 
conform grafice
lor stabilite între 
întreprinderea de 
prefabricate „Pro
gresul“ și I.C.L.B. 
pînă la sfîrșitul 
trimestrului I 1962. 
Pe anul 1962 pro. 
ducția de panouri 
mari a secției Pro*

fa

»Cînd nu-ți respecți cuvîntul dat“
Tn scrisoarea cu titlul de 

mai sus publicată în „Scîn- 
feia“, corespondentul nostru 
voluntar Ion Rotărescu ară
ta greutățile pe care le în- 
tîmpină Uzina de construc
ții metalice și mașini agrico
le din Bocșa din partea fa
bricii „Magheru“-Topleț cu 
care colaborează la realiza
rea podurilor rulante.

în legătură cu aceasta, Mi
nisterul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini ne răs
punde următoarele :

Cele semnalate de tov. 
Rotărescu Ion corespund 
întru totul cu realitatea: Fa
brica „Magheru“-Topleț nu 
și-a respectat angajamente- 

luate prin contractele pe«

prefabricate
Li- 

acestor 
se face

le

»Cărți neîngrijit executate“

privind criteriile prin- 
ale întrecerii socia-

★

primit, de asemenea,

înainte de începerea vizitei la grajdurile gospodăriei colective din Bucecea, tov. Gheorghe Irimia, 
președintele gospodăriei, informează oaspeții veniți din Siminicea, Vlădeni și Dumbrăveni despre organi
zarea muncii la ferme.

PRIN SATELE
RAIONULUI BOTOȘANI Alături de marea

mulțime a țărănimii
In primele săptămîni ale acestui 

nou an am poposit în cîteva sate 
din raionul Botoșani. Și în anii din 
urmă întîlneai aici semnele ieșirii 
țărănimii din „pitoreasca“ și „tra
diționala“ amorțire care începea 
odată cu primii fulgi de zăpadă și 
se sfîrșea la apariția ghioceilor și 
urzicilor. Ni se pare însă că acest 
început de an se deosebește mult 
de ai altora. în alți ani n-ai ii 
putut întîlni chiar din primele zile 
ale lui ianuarie atîtea sănii ducînd 
gunoiul de grajd pe tarlale ; le-am 
.întîlnit acum pe drumurile dintre 
tarlalele, gospodăriilor colective.

Am întîlnit apoi zeci de sănii, re
morci trase de tractoare și autoca
mioane, încărcate cu borhot de la 
fabrica de zahăr din Bucecea, în- 
dreptîndti-se spre fermele de ani
male ale gospodăriilor colective.

Pot fi întîlnite în raion multe alte 
aspecte ale muncii și preocupărilor 
ar 'uale ale colectiviștilor.

Dar cel mai însemnat lucru ce-1 
ccnstați acum în raionul Botoșani 
este faptul că tot mai multi țărani 
îr’ovărășiți se îndreaptă spre gos
podăria colectivă. Dacă la începu
tul anului 1961 în raion existau 48 
gospodării colective care dețineau 
circa 23 la sută din suprafața co- 
lectivizabilă a raionului, pînă la 
sfîrșitul anului s-au mai înființat 
încă 47 gospodării colective, iar 
sectorul colectivist a ajuns să de-

Organizațiile de partid din 
raionul Botoșani, îndrumate și 
sprijinite de comitetul raional 
de partid, folosesc cu pricepere 
metode și forme variate de 
popularizare a superiorității și 
avantajelor gospodăriilor colec
tive : vizitarea gospodăriilor co
lective, serile de calcul, de în
trebări și răspunsuri, conferin
țe la căminele culturale, pre
zentări de filme, folosirea zia
relor și broșurilor etc.

Ca urmare, tot mai mulți ță
rani întovărășiți vin alături de 
marea mulțime a țărănimii co
lectiviste, încheierea colectivi
zării agriculturii raionului fiind 
aproape.

țină peste 67 la sută din su
prafață. După Consfătuirea pe țară 
a țăranilor colectiviști alte 3.000 de 
familii au intrat în gospodăriile co
lective. Acum gospodăriile colective 
dețin peste 80 la sută din suprafața 
raionului.

Cînd oamenii
văd realizările G.A.C.

De mai mult timp comitetul ra
ional de partid a îndrumat organi
zațiile de bază să folosească vi
zitele la gospodăriile colective frun

tașe ca un mijloc principal de 
lămurire a întovărășiților asupra a- 
vantajelor gospodăriei colective.

La G.A.C. Roma au fost în vizită 
țărani din zeci de sate. într-o sin
gură zi au venit 200 de țărani din 
Calafintești și 80 dintre ei au și fă
cut cerere pentru gospodăria colec
tivă.

Ce-au văzut și ce-au aflat ei la 
G.A.C. Roma, de au luat această 
hotărîre ? In primul rînd au văzut 
că în gospodăria colectivă se pot 
obține recolte mai mari decît în în
tovărășire. In 1961, G.A.C. Roma 
a obținut pe 675 ha. cîte 2003 kg. 
grîu la hectar, iar de pe 475 hec
tare cîte 3393 kg. porumb boabe la 
hectar. Au văzut că gospodăria are 
ferme de vaci, porci și oi ; că din 
valorificarea produselor a realizat 
4,7 milioane lei, iar o zi-muncă a 
fost răsplătită cu 10 lei, 3 kg. grîu, 4 
kg. porumb, 0,750 kg. legume, apoi 
zahăr, brînză și alte produse. Ță
ranii întovărășiți au văzut că în 
satul Roma s-au construit peste 400 
de case noi, sute de colectiviști 
și-au cumpărat mobilă, aparate de 
radio, mașini de cusut, aragaze.

Pe la mijlocul lui ianuarie, con
voaie de sănii din comunele Simi
nicea, Dumbrăveni și Vlădeni au 
dus peste 150 de țărani în vizită la 
gospodăria colectivă din Bucecea. 
Această gospodărie abia a împli
nii zilele trecute doi ani de la în«

care le-a semnat cu tot aju
torul dat de Direcția de 
mașini agricole din minister.

Problema cabinelor, ca și 
alte deficiențe din activita
tea acestei fabrici a format 
obiectul unor analize din 
partea direcției tutelare, 
care, dîndu-și seama că fa
brica Magheru nu va reuși 
să se achite de această sar
cină, a transferat-o la între
prinderea „Tehnometal“-Ti- 
mișoara: unde s-au luat mă
surile necesare organizări* 
ritmice a producției și livră
rii conform graficului a ca
binelor pentru podurile ru
lante. '

în legătură cu scrisoarea 
și nota redacției publicate 
sub titlul de mai sus în 
„Scînfeia“ nr. 5401, Direcția 
generală industrială din Mi
nisterul Învățămîntului și 
Culturii ne răspunde urmă
toarele :

Ne însușim critica adusă 
și o considerăm în întregi
me justă.

Una din cauzele care au 
permis apariția unor aseme
nea lucrări pe piață a fost șl 
slabul control de calitate 
exercitat în întreprinderile 
poligrafice. Pentru înlătura
rea deficiențelor constatate 
s-au luat măsuri, de reorga
nizare a controlului de cali
tate, prin recrutarea din rîn- 
durile muncitorilor a celor 
mai buni specialiști, munci-

lori care pe lîngă faptul că 
vor exercita controlul pe 
faze de operații, vor sprijini 
efectiv realizarea unei pro
ducții de calitate.

O altă măsură pe care Di
recția generală industrială a 
luat-o este și aceea a îmbu
nătățirii planului de măsuri 
tehnico-organizatorice, ca 
urmare a Directivelor C.C. al 
P.M.R. 
cipale 
liste.

Am 
răspuns din partea Combi
natului Poligrafic „Casa Scîn
teii“ și a întreprinderii Poli
grafice din str. Izvor, care 
ne fac cunoscute măsurile 
luate în vederea întăririi 
controlului de calitate.

SIMBÄTA 3 FEBRUARIE • Roza vln- 
turilor — orele 9,00 — I e Concert- 
ghicitoare — orele 10,20 — Ia Studii 
simfonice de Schumann — orele 11,30 — 
I o Scene din operete — orele 12,00 — I 
• Soliști și formații artistice de ama
tori — orele 12,30 — I • Cîntece și jocuri 
populare romîneștl și ale minorităților 
naționale — orele 13,00 — II » Pagini 
alese din muzica ușoară — orele 14,00 
— I » Concertul pentru două viori și 
orchestră de Mozart — orele 15,30 — II 
9 Actualitatea literară în ziarele și re
vistele noastre — orele 15,45 — I e Vor
bește Moscova — orele 16,15 — I • Din

cele mai cunoscute melodii populare 
romîneștl — orele 17,00 — II e Știința 
în slujba păcii — orele 17,50 — I • Pro
gram muzical pentru fruntașii în pro
ducție — orele 18,00 — I • Muzică popu
lară rusă — orele 18,30 — II e Din mu
zica de operă a secolului al XVIII-lca
— orele 19,00 — II • La sfîrșit de săp- 
tămînă, cîntec, joc și voie bună — orele 
19,15 — I e Pe teme internaționale — 
orele 19,30 — I 9 Din folclorul popoa
relor — orele 20,40 — I 9 Actualitatea 
radio — orele 21,00 — II e Partita nr. 2 
de Johan Sebastian Bach — orele 22,30
— II • Laurcați ai concursului interna
țional „Llszt-Bartok“ — orele 23,08 — I.

PROFESORUL MAMLOCK : I. C. 
Frimu (10; 12; 15; 17; 19; 21), Republica 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). S-A FURAT O 
BOMBA : Patria (9; 11; 15; 17; 19; 21). 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), înfră
țirea între popoare (10,30; 15; 17; 19; 21). 
PRIMELE ÎNCERCĂRI : Magheru (seria

ființare, dar țăranii din alte sate au 
ce vedea aici.

în timpul vizitei la grajdul de 
vaci (gospodăria are 400 taurine 
din care 200 de vaci și juninci) un 
grup de țărănoi din Siminicea, prin
tre care Florica Voinioiuc, Constan
ța Pașniciuc și Profira Cernelac o 
asaltau cu întrebările pe mulgă- 
toarea Floarea Florescu : Cîte vaci 
îngrijești, ce le dai de mîncare, cît 
lapte îți dă fiecare pe zi, cum hră
nești vițeii cu biberonul, cum ți se 
socotește munca, cum ați adus apa 
pe țeavă în grajd, ce-ai primit anul 
trecut, cîți copii ai, cum trăiești ?

Floarea le-a răspuns amănunțit la 
toate întrebările.

— Anul trecut, pentru munca mea 
de mulgătoare, am .primit produse 
și bani de la gospodărie care fac 
la un loc 11.000 de lei. Dă răspun
suri apoi la celelalte întrebări ară- 
tînd, între altele, că pentru fiecare 
vițel obținut de la vaci și crescut 
pînă la 20 de zile i se socotesc 9 
zile-muncă ; cu cît mulge mai mult 
lapte, cu atît mai multe zile-muncă 
i se socotesc.

După vizitarea gospodăriei, cînd 
s-au întîlnit cu colectiviștii la club, 
vizitatorii au cerut să li se lămu
rească multe chestiuni.

Președintele gospodăriei colecti
ve, tovarășul Gheorghe Irimia, răs
punde limpede și amănunțit la în
trebări.

La înființarea gospodăriei, colec
tiviștii din Bucecea aveau în pro
prietate obștească două scrofițe, 
primite în dar de la G.A.C. Roma ; 
apoi au mai cumpărat o scroafă 
Cu asta au începuț. Acum gospo
dăria are 270 porcine din care 33 
scroafe. Vaci n-au avut de loc. Au 
cumpărat, cu credite de la stat și 
din fondurile proprii 157 vaci și fu- 
ninci. Oile tot cumpărate sînt.

— Ați văzut, tovarăși, cîte am fă
cut ! spuse președintele în încheie
re. Ei bine, ele au cerut multă chel
tuială. Și mai avem încă de chel
tuit. Trebuie să construim înqrășă 
torii de bovine și de porci, crescă
torie de păsări, căci numai așa 
o să sporim producția. Și dacă 
producția va fi mai mare și valoa
rea zilei-muncă va crește. Asta-i 
calea belșugului. Pășiți și dvs. cu 
încredere pe ea. Povestiți la toți 
consătenii dvs. ce-ați văzut la noi.

— Ml«a plăcut mult gospodăria

voastră, tot ce-ați realizat — a spus 
.țăranul Gheorghe Tun din Gri- 
gorești-Siminicea. Avem ce învăța 
de la voi. Mă voi întoarce în sat 
hotărît să lămuresc și vecinii și 
prietenii mei să intre și ei în gos
podăria colectivă.

.Costică Paveliuc șl alți vizitatori 
din Siminicea au mers acasă la co
lectivistul Gh. Pintilie.

— Ce-ați văzut î întrebau oa
menii.

— Păi am văzut că omul trăiește 
în belșug, că are mobilă nouă, ara
gaz, radio. Ce pot să mai zic ? Să 
intrăm în gospodărie și să trăim și 
noi cum trăiesc colectiviștii.

O seara de calcul
în satul Huțani, din raionul Boto

șani, organizația de bază, îndru
mată și sprijinită de comitetul ra
ional de partid, folosește metode 
și forme variate ale muncii politi
ca de masă pentru a arăta întovă
rășiților avantajele și superioritatea 
gospodăriei colective. Ca urmare, 
numărul cererilor pentru transfor
marea întovărășirii în gospodărie 
colectivă crescuse la vreo 70.

într-una din zilele acestui început 
de an, în satul Huțani s-a organi
zat o seară de calcul, în scopul de 
a lămuri pe-ndelete, pe bază de 
socoteli gospodărești, ce vor cîști- 
ga țăranii din Huțani prin transfor
marea întovărășirii în gospodărie 
colectivă.

Seara, cînd întovărășiții s-au a- 
dunat la școală, pe tablă erau 
scrise vizibil o serie de date com
parative privind producțiile medii 
de grîu și porumb realizate pe 
raion de gospodăriile colective și 
întovărășiri, precum și de G.A.C 
vecină Bucecea și întovărășiții din 
Huțani.

Inginerul agronom, care fusese 
timiș de comitetul raional să pre
zinte calculele, a arătat că la grîu 
gospodăriile colective din raion au 
obținut în medie cu 418 kg. la hec
tar mai mult decît întovărășirile, iar 
la porumb cu 690 kg. mai mult 
G.A.C. Bucecea a obținut la grîu o 
producție mai mare cu 438 kg. la 
hectar decît întovărășirea Huțani, 
iar la porumb cu 865 kg. la hectar 
mai mult.

După ce a explicat căror cauze

se datoresc diferențele atît de mari 
între producțiile obținute de G.A.C. 
și de întovărășiri, inginerul agro
nom a prezentat și o serie de so
coteli arătînd cît ar fi cîștigat în
tovărășiții dacă ar fi lucrat în qos- 
podăria colectivă. De exemplu, în
tovărășirile din raion ar fi recoltat 
în plus circa 7.000 tone de grîu și 
valorificîndu-1 ar fi intrat în buzu
narul întovărășiților din raion vreo 
9 milioane lei.

— Așa-i că banii aceștia v-ar fi 
prins bine ? a întrebat inginerul.

Cei vreo 40 de întovărășiți din 
sală au răspuns în cor :

— Adevărat 1 Așa este 1
— Dar dacă mai adăugăm și 

ceea ce s-ar fi cîștigat la porumb, 
la sfecla de zahăr ?

Aceste socoteli dovedesc superio
ritatea gospodăriei colective.

în încheiere, inginerul agronom a 
vorbit despre faptul că marea ma
joritate a țăranilor din raion au pă
șit pe calea gospodăriei colective, 
că zi de zi, zeci și sute de familii 
intră în gospodătiile colective.

Seara de calcul nu s-a limitat 
numai la aceasta. Organizația de 
partid invitase și cîțiva colectiviști 
din Bucecea. Iată-1, în iața întovă
rășiților pe colectivistul C Baban.

— Anul trecut eu am primit pen
tru cele 411 zile-muncă, pe care 
le-am făcut, 1.233 kg. grîu, 2.055 
kg. porumb, 411 kg. legume, 41 kg. 
zahăr, 28 kg. brînză, 822 kg. fîn și 
în plus — 4.110 lei. Mi-am tras lu
mină electrică și mi-am luat aparat 
de radio. Eu vă îndemn pe toți să 
faceți gospodărie colectivă, și după 
cum vă știu de oameni harnici, sînt 
sigur că o să ne ajungeți.

— O să facem, răspund huțănenii. 
Iar unul din fund adaugă :
— Să veniți la inaugurare și să 

ne aduceți și nouă măcar o pur- 
celușă de rasă, dacă nu o iunincă.

Seara de calcul a durat vreo trei 
ore. Pe nesimțite oamenii au trecut 
la discutarea unor probleme prac
tice ale organizării muncii în gos
podăria colectivă.

După seara de calcul, alți înto
vărășiți au făcut cerere, iar acum 
cîteva zile la Huțani s-a inaugurat 
o gospodărie colectivă.

N. ENUTÄ 
N. ȚUICU

II-a - 10; 12; 15; 17; 19; 21). PRETU
TINDENI TRĂIESC OAMENI : Miorița 
(10; 12; 16,15; 13,30; 20,30). DARCLËE : V. 
Alecsandri (14,30; 16,30; 18,45; 21). IN
NOAPTEA SPRE 13 : Elena Pavel (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). 23 August (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Volga (10,30; 15; 17; 
19; 21). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Lumina (de la 10 la 13,30 
rulează în continuare ; 15,15; 17; 19; 21), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 
TOM DEGEȚELUL : rulează la cinema
tografele Maxim Gorki (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21,15), V. Roaită (9,45; 14,15; 
16,30: 18,45; 21), Donca Simo (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). O INTIMPLARE EXTRA
ORDINARA -- ambele serii : Central (10; 
13; 16,15; 19,30). SALT SPRE GLORIE : 
Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja 
(10; 12,15; 14,15; 16.30; 18.45; 21), 16 Fe
bruarie (16, 18; 20), Arta (16; 18,15; 20,30). 
DRAGOSTE DE SEPTEMBRIE : Tinere
tului (16; 18,15; 20,30). STELE ÎN PLINĂ 
ZI : Timpuri Noi (10; 11,50; 13,45; 15,30; 
17,20; 19,10; 21). PROGRAM SPECIAL
PENTRU COPII : 13 Septembrie (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 13). CAIDUL : 13 Septembrie
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). FATA CU CHI
TARA : Cultural (16; 18,15; 20,15). PORTO 
FRANCO : Alex. Popov (10; 12,10; 14,20; 
16,35; 18,50; 21), M. Eminescu (15; 17; 19; 
21), Iile Pintilie (15; 17; 19; 21). BUFO
NUL REGELUI : 6 Martie (10; 12; 15; 17; 
19; 21). RĂZBOI ȘI PACE — ambele
serii : Grivița (15,30; 19). DOUA
VIEȚI — ambele serii ; Unirea (16; 19,30). 
AUSTERLITZ — cinemascop : Alex. 
Sahia (9; 12; 15; 18; 21). CINCI ZILE ȘI 
CINCI NOPȚI : Flacăra (15; 17; 19; 21). 
OAMENI PE GHEAȚA ; T. Vladimirescu 
(15; 17; 19; 21), 3 Mai (15; 17; 19; 21).
MARINARUL ÎNDRĂGOSTIT : Munca 
(16: 18.15: 20.30). PITICUL VRĂJITOR : 
Popular (16, 18,15; 20,30). VÎNTUL S-A 
OPRIT IN ZORI : C-tin David (15,30; 
18; 20,30), Moșilor (16; 18; 20). PINZE 
PURPURII : Floreasca (19). SECERIȘUL 
VERDE : N. Bălcescu (15; 17; 19; 21), 
Olga Bancic (15,30: 18; 20,30). MAMELU- 
CUL — rulează la cinematograful G. 
Coșbuc (15: 17; 19; 21). ÎNVIEREA i- ru
lează la cinematograful G. Bacevia (16; 
18: 20). RAIDUL VARGAT : Drumul Serii 
(16; 18; 20). CER SENIN : 30 Decembrie 
(15; 17; 19; 21). SOSEȘTE CIRCUL - ru
lează la cinematograful Aurel Vlaicu (15; 
17; 19; 21). SONATE : B. Delavrancca 
(11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,05 - Emisiune pentru 
copii. 19,30 — „în fața hărții“, 19,40 — 
Filmul „SOSEȘTE CIRCUL“ - o produc
ție a studiourilor cehoslovace. 21,03 — 
MUZICA DISTRACTIVA. In încheiere : 
ultimele știri.

s.

UTT1 va
Țvfemea?

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 
și 6 februarie : Vremea în curs de în
călzire Cerul va fi variabil, mai mult 
acoperit Precipitații locale vor continua 
să cadă în cea mai mare parte a țării. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fl cuprinse între minus 7 
șl plus 3 grade, Iar maximele întră 
minus 4 șl plus 6 grade.
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COMUNICATUL
Direcției Centrale de Statistică cu privire 

la îndeplinirea planului de stat 
al Republicii Populare Romîne pe anul 1961

Adunare consacrată 
prieteniei frățești romîno-sovietice

(Urmare din pag. I-a)

anul 1961 la 0,995 tone, iar pro
ducția de oțel pe m2 de suprafață 
a vetrei cuptorului Martin la 
6,29 tone, depășindu-se cu 9,1 la 
sută, respectiv 8,3 la sută realiză
rile din anul 1960.

Printr-o mai rațională organizare 
a producției, gradul de utilizare 
extensivă a mașinilor-unelte în in
dustria constructoare de mașini a 
crescut cu 3,6 la sută.

în industria petrolului și ga
zelor, viteza de foraj la exploata
re a sporit cu 9 la sută, ca urma
re a extinderii forajului cu turbi
na, precum și a îmbunătățirii re
gimului tehnologic.

în industria materialelor de cons
trucții, gradul de utilizare a cup
toarelor rotative de clinker a spo
rit cu 5,3 la sută.

în industria textilă a crescut 
gradul de utilizare a mașinilor 
de filat cu 2,9 la sută la bumbac 
și cu 9,8 la sută la lînă, iar al 
războaielor de țesut cu 2 la sută 
la bumbac și cu 1,7 la sută la 
lînă.

în anul 1961 au fost aplicate un 
număr de peste 38.000 invenții și 
inovații, realizîndu-se peste 400 mi
lioane lei economii.

Planul de creștere al producti
vității muncii în industrie a fost 
îndeplinit.

în anul 1961 prețul de cost al 
producției marfă comparabile în 
industria republicană a fost re
dus față de 1960 cu circa 3,5 la 
sută, realizîndu-se economii în va
loare de circa 2 miliarde lei.

Reduceri însemnate ale prețului 
de cost au fost obținute de Di
recția Generală a Cărbunelui, De
partamentul Prelucrării Țițeiului, 
Direcția Generală Autocamioane, 
Tractoare, Mașini-Unelte și Me
canică Fină, Departamentul Chi
miei Organice, Departamentul 
Construcțiilor și Materialelor de 
Construcții, Direcția Generală a 
Produselor Finite din Lemn, Di
recția Generală a Industriei Zahă
rului, Uleiului și Cosmeticelor, Di
recția Generală a Industriei Pani
ficației și Produselor Făinoase și 
altele.

II. Agricultura și silvicultura
în anul 1961 s-au făcut însemnate 

progrese în dezvoltarea și consoli
darea relațiilor de producție socia
liste și în lărgirea bazei tehnice 
materiale a agriculturii, a crescut 
producția globală și marfă.

La sfîrșitul anului 1961, agricul
tura socialistă deținea 94,7 la sută 
din suprafața agricolă și 92,6 la sută 
din suprafața arabilă a țării ; cele 
6424 gospodării agricole colective 
existente la aceeași dată dețineau 
68,4 la sută din suprafața agricolă 
și 70,2 la sută din suprafața ara
bilă colectivizabilă (fără localită
țile de munte).

în anul care a trecut cea mai 
mare parte a familiilor care au in
trat în gospodăriile agricole colecti
ve au fost familii de întovărășiți. 
Odată cu creșterea numărului gos
podăriilor agricole colective, s-a 
desfășurat și mai intens procesul 
consolidării lor economico-organiza- 
torice.

S-a întărit baza tehnică a agri
culturii. Prevederile Plenarei C.C. al 
P.M.R. din octombrie—noiembrie 
1960, privind dotarea agriculturii 
cu tractoare și mașini agricole, au 
fost îndeplinite. în anul 1961, agri
cultura a primit peste 12.000 trac
toare, peste 14.000 pluguri de trac
tor, peste 15.000“Semănători mecani
ce, 6.500 combine și alte utilaje a- 
gricole.

La sfîrșitul anului 1961, agricul
tura era înzestrată cu 52.000 trac
toare, 48.000 semănători mecanice, 
peste 23.000 combine de cereale

păioase, ca și cu numeroase alte 
mașini agricole.

Suprafața arabilă ce revine în 
medie pe țară pe un tractor a scă
zut de la 270 ha. în 1959 la 190 ha. 
în 1961.

în gospodăriile agricole de stat 
lucrările de arat, semănat, precum 
și recoltatul cerealelor păioase au 
fost mecanizate aproape în întregi
me, iar în gospodăriile agricole co
lective, circa două treimi din prin
cipalele lucrări agricole s-au efec
tuat mecanizat.

Stațiunile de mașini și tractoare 
au executat 20,5 milioane ha arătu
ră normală, realizîndu-și planul în 
proporție de 103 la sută. Față de 
anul 1960, volumul lucrărilor execu
tate a crescut de 1,4 ori, iar față 
de 1959 de peste 2 ori.

Producția totală de cereale a fost 
de aproximativ 10,6 milioane tone, 
cu 750 mii tone mai mare decît cea 
realizată în 1960, la sfeclă de zahăr 
s-a obținut o producție de 2900 mii 
tone, la floarea-soarélui de peste 
480 mii tone, la legume de 1500 mii 
tone.

Suprafețele cultivate cu plante de 
nutreț s-au extins simțitor, ajungînd 
la peste 1200 mii ha.

Producțiile medii la ha obținute 
de gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile agricole colective au 
fost mai mari decît ale întovărăși
rilor agricole, ca urmare a posibi
lităților superioare de producție 
ale acestor categorii de unități so
cialiste, în continuă dezvoltare.

te industriale importante ca : un 
furnal de 700 m3 la Combinatul 
Metalurgic Reșița, bateria IV-a de 
cocs cu o capacitate de 250 mii 
tone'an și cuptorul Martin nr. 5 cu 
o capacitate de 270 mii tone oțel'an 
la Combinatul Siderurgic Hune
doara, o baterie de semicocs și o 
stație experimentală de cocs bri
chete la Uzina Victoria Călan, cen
trala electrică de termoficare Brazi 
și noi grupuri electrogene cu o pu
tere de peste 100 MW, complexul 
de reformare catalitică a benzinei 
și hidrofinare a motorinei la Rafi
năria nr. 7 Brazi, o fabrică de for- 
maldehidă la Combinatul Chimic 
Victoria, o secție de fenol și o sec
ție de acetonă la Borzești, com
plexe pentru industrializarea lem
nului la Blaj și Gherla, o fabrică 
de ulei la Iași, fabrici de produse 
lactate la București, Mediaș, Cris- 
tur, Reșița și Tîrgu Mureș, un com
plex avicol la Crevedia, un antre
pozit frigorific la Bacău și altele.

S-au dezvoltat capacitățile de 
producție la tractoare, autocamioa
ne, vagoane, rulmenți, ciment 
etc., precum și în industria ușoară 
și alimentară.

A început construcția Combina
tului Siderurgic de la Galați.

în anul 1961, fondurile de inves
tiții au fost folosite mai judicios, 
organizarea lucrărilor s-a făcut 
mai rațional, aprovizionarea șan
tierelor a decurs în condiții mai

bune, s-au obținut progrese în 
scurtarea termenelor de punere 
în funcțiune, a crescut eficiența 
economică a investițiilor.

în sectorul social-cultural s-au 
investit 1,2 miliarde lei. Față de 
anul 1960 au crescut investițiile 
pentru învățămînt cu 42 la sută, 
iar pentru ocrotirea sănătății cu 
30 la sută.

Pentru construcții de locuințe 
s-au investit 1,9 miliarde lei, cu 
18 la sută mai mult decît în anul 
1960. în cursul anului precedent 
s-a redus durata de execuție a 
construcțiilor și îndeosebi la lo
cuințe.

în anul 1961 producția de cons- 
trucții-montaj a crescut cu 12 la 
sută.

A continuat să se extindă me
canizarea lucrărilor grele și de 
mare volum. S-a îmbunătățit ac
tivitatea de proiectare prin apli
carea de soluții tehnice și econo
mice mai raționale ; crește volu
mul lucrărilor executate pe bază 
de proiecte tip la construcțiile de 
locuințe.

S-au înregistrat progrese în in
dustrializarea construcțiilor și mai 
ales în folosirea prefabricatelor din 
beton, a noilor materiale de cons
trucții și în calitatea instalațiilor.

Prețul de cost efectiv față de 
prețul de deviz a fost redus cu 
peste 3 la sută.

La Casa prieteniei romîno-sovie
tice din Capitală a avut loc vineri 
după-amiază o adunare organizată 
de Consiliul General A.R.L.U.S. cu 
prilejul împlinirii a 14 ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre R.P. Romînă și U.R.S.S.

Au participat membri ai Consi
liului General A.R.L.U.S., reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, mun
citori, oameni de știință și cultură, 
ziariști, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Marin Florea Ionescu, vicepre
ședinte al A.R.L.U.S. Acad. P. Con- 
stantinescu-Iași, vicepreședinte al

A.R.L.U.S., a vorbit despre priete
nia frățească romîno-sovietică și 
roadele colaborării multilaterale 
dintre cele două popoare.

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul Uniunii Sovietice la București, 
I. K. Jegalin, care a relevat reali
zările obținute de poporul sovietic 
în îndeplinirea programului de 
construire a comunismului și a 
urat poporului romîn noi succese 
în lupta pentru desăvîrșirea cons
trucției socialiste în R.P. Romînă.

în încheiere a fost prezentat un 
program de filme documentare ro- 
mînești și sovietice.

(Agerpres)

Primirea de către președintele 
Marii ddnnări nationale 

a ministrului Eluellel 
In B. P. domină

Vineri la amiază președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, a primit în audiență de pre
zentare pe ministrul Elveției în 
R. P. Romînă, Emile Bisang.

■<>•<>

Semnarea unui protocol în legătură cu completarea 
planului de colaborare culturală și științifică 

intre R. P. Romînă
La 2 februarie a avut loc la Mi

nisterul Afacerilor Externe semnarea 
unui protocol în legătură cu comple
tarea planului de colaborare cultu
rală și științifică între R. P. Romînă 
și R. D. Germană pe anul 1962.

Protocolul a fost semnat de ad-

și R. D. Germană
junctul ministrului Afacerilor Exter
ne, Vasile Dumitrescu, și ambasado
rul R. D. Germane la București, 
Wilhelm Bick.

Au participat membrii celor două 
delegații.

(Agerpres)
o»o

înapoierea din Cuba a delegației 
guvernamentale economice a R.P. Romîne

V. Circulația mărfurilor
în anul 1961 s-au vîndut prin co

merțul socialist mărfuri în valoare 
de peste 47 miliarde lei (în prețuri 
curente), planul fiind îndeplinit în 
proporție de 100,3 la sută.

Față de anul precedent, volumul 
total al desfacerilor de mărfuri a 
sporit cu 6 miliarde lei, adică cu
14.7 la sută (în prețuri comparabi
le) ; desfacerile de mărfuri alimen
tare (inclusiv alimentația publică) 
au crescut cu 14,3 la sută, iar a ce
lor nealimentare cu 15,1 la sută, 
creșteri superioare ritmului mediu 
anual prevăzut în planul de 6 ani.

Desfacerile principalelor mărfuri 
au sporit după cum urmează : la 
carne cu 4,4 la sută, preparate și 
conserve de carne cu 14,4 la sută, 
lapte cu 28,1 la sută, brînzeturi cu
15.7 la sută, ouă cu 14,1 la sută, ulei 
cu 15,4 la sută, țesături cu 10,4 la 
sută, tricotaje și’ confecții cu 18,8 
la sută, încălțăminte cu 13,4 la sută.

S-au vîndut mai multe mărfuri de 
folosință îndelungată decît în anul 
1960, și anume: mobilă cu 30,6 la 
sută, frigidere de 3,8 ori, mașini 
de spălat rufe cu 65,4 la sută, te
levizoare cu 38,1 la sută, aparate 
de radio cu 10,5 la sută, motoci
clete și motorete cu 15,4 la sută, 
biciclete cu 11,8 la sută.

S-au realizat progrese deosebite 
în ce privește calitatea produselor

și varietatea sortimentului de 
mărfuri, satisfăcîndu-se în mai 
mare măsură exigențele sporite 
ale consumatorilor.

Au fost înființate noi magazine 
de desfacere utilate- modern, s-au 
extins metodele rapide de deser
vire a populației.

în anul 1961 s-a lărgit și s-a 
consolidat comerțul nostru exte
rior, volumul schimburilor de 
mărfuri cu străinătatea crescînd 
cu 17 la sută, în condițiile unor 
balanțe comerciale și de plăți echi
librate. S-au extins schimburile 
noastre atît cu țările socialiste, 
cît și cu țările capitaliste dez
voltate și mai puțin dezvoltate. 
Unora din acestea din urmă Ii 
s-au acordat credite în vederea 
înlesnirii relațiilor economice re
ciproce.

Ca urmare a ridicării potenția
lului economic și tehnic al țării 
a crescut într-o măsură însemnată 
exportul de tractoare, utilaj pen
tru industria petrolieră, utilaj 
tehnologic pentru industria chi
mică, produse de bază și interme
diare ale industriei chimice, mo
bilă etc. alături de exportul pro
duselor tradiționale.

în anul care a trecut, R.P. Ro- 
mînă a avut schimburi comerciale 
cu peste 80 de țări și a participat 
la 22 tîrguri internaționale.

Vineri seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Havana, delega
ția guvernamentală economică con
dusă de tovarășul Victor Ionescu, 
adjunct al ministrului Comerțului, 
care a dus tratative pentru înche
ierea protocolului de schimburi de 
mărfuri pe anul 1962.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Comerțului și funcționari superiori 
din minister.

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

(Agerpres)

INFORMAȚII
® Vineri după-amiază s-a deschis 

la Casa oamenilor de știință din Ca
pitală cursul de perfecționare. în do
meniul semiconductorilor, organizat 
de Comisia de coordonare a cercetări
lor în domeniul semiconductorilor a 
Academiei R.P. Romîne și de Consi
liul central A.S.I.T. La acest curs* 
care constă din prelegeri șl demons
trații practice privind fizica semicon
ductorilor, tehnologia materialelor, 
semiconductoare, funcționarea dispozi
tivelor cu semiconductor!, participă 
numeroși ingineri, tehnicieni și fizi
cieni din întreprinderi industriale șl 
institute de cercetări.

•Filiala regională Bacău și filialele 
raionale ale Societății pentru răspîn- 
direa științei si culturii continuă să 
desfășoare o bogată activitate de 
popularizare a științei și culturii în 
rîndurile țăranilor muncitori prin in
termediul conferințelor. în ultima du
minică, 141 de conferențiari din ora
șul Bacău și din centrele raionale au 
susținut în satele regiunii tot atîtea 
conferințe pe teme științifice.

(Agerpres).

• La tragerea Loto Central din 3 
februarie 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
25 62 24 43 12 26 73 2 55 81

Premiul special A : 24 81 2 ; premiul 
special B : 73 26 12 ; Premiul spe
cial C : 55 25 62.

Fond de premii 829.764.
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 9 februarie 1962 în Bucureștii 
strada Doamnei nr. 2, ora 19.

T IE L iE G R A Ml iE IE X T IE K M IE

ohinfaile / ha.

F GA.8. G.A.O. întovărășiri 
agricole

Grîu 18,2 14,0 11,3
Porumb 25,0 20,0 13,4
Floarea-soarelui 12,8 11,4 9,3

VI. Realizări în domeniul îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale oamenilor muncii

în anul 1961 gospodăriile agricole 
colective au primit din partea sta
tului credite pe termen lung și fără 
dobîndă în valoare de 940 milioane 
Iei, folosite îndeosebi pentru achi
ziționarea de animale și pentru 
construcții zootehnice, cu 457 mi
lioane lei mai mult decît în 1960.

Sarcina trasată de Plenara C.C. 
al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 1961 
privind sporirea efectivului de ani
male proprietate obștească a gos
podăriilor agricole colective, la 960 
mii bovine, în anul 1961 a fost înde
plinită, iar în regiunile București, 
Dobrogea, Oltenia, Galați, Iași și 
Hunedoara depășită.

In gospodăriile agricole socia
liste se obțin an de an producții 
medii pe animal sporite.

Astfel, la G.A.S. producția medie

III. Tran
în anul 1961, planul de transport 

cu mijloace de deservire generală 
a fost realizat în proporție de
102 la sută la mărfuri expediate,
103 la sută la parcursul mărfurilor 
și de 102 la sută la parcursul călă
torilor. Față de anul 1960, volumul 
mărfurilor transportate a crescut 
cu 29 la sută, parcursul mărfurilor 
cu 17 la sută, iar parcursul călăto
rilor cu 8 la sută.

în transporturile feroviare, pla
nul a fost îndeplinit în proporție 
de 103,7 la sută la parcursul mărfu
rilor și de 102,3 la sută la parcursul 
călătorilor, înregistrîndu-se creșteri 
față de anul precedent dc 12 la 
sută, respectiv 6,7 la sută.

Capacitatea de transport a căilor 
ferate a sporit atît prin lărgirea 
parcului de material rulant, prin

IV. Investiții
în anul 1961 s-au investit în eco

nomia națională peste 28 miliarde 
lei (fără investițiile din fondurile 
proprii ale G.A.C.), cu 5 miliarde 
lei, adică cu 21 la sută, mai mult 
ciecît în anul 1960. Investițiile rea
lizate în primii doi ani ai planului 
de 6 ani însumează 51 miliarde lei, 
cu 55 la sută mai mult decît în 
perioada 1958—1959.

în industrie au fost investite 
14,3 miliarde lei, cu 22 la sută mai 
mult decît în 1960, în agricultură

de lapte pe o vacă furajată a a- 
tins 3000 litri, fiind cu 10 la sută 
mai mare decît în 1960.

In anul 1961 au sporit față de 
1960 cantitățile produselor agri
cole intrate în fondul de stat, la 
grîu cu 13 la sută, la porumb cu 
10 la sută, la legume cu 21 la sută, 
la fructe cu 21 la sută, la lapte cu 
25 la sută, la lînă cu 15 la sută, asi- 
gurîndu-se aprovizionarea cu ma
terii prime agricole a industriei, 
precum și nevoile crescînde de 
consum ale populației.

Pentru refacerea patrimoniului 
forestier s-a executat un volum spo
rit de lucrări.

S-a împădurit o suprafață de 
75.600 ha. din care în teren degra
dat 6.700 ha., planul fiind îndeplinit 
în proporție de 100,8 la sută.

►porturi
îmbunătățirea indicatorilor de uti
lizare a acestuia, cît și prin siste
matizări și centralizări electrodina- 
mice la noi stații. A crescut viteza 
medie comercială a trenurilor, a 
scăzut timpul de staționare în sta
țiile tehnice și la încărcări-descăr- 
cări, s-a redus timpul de rulaj al 
vagonului de marfă.

Productivitatea muncii în trans
porturile feroviare a crescut față 
de anul precedent cu 9 la sută, iar 
prețul de cost a scăzut cu 6 la sută.

Realizări importante s-au obținut 
și în celelalte ramuri de transport. 
Planul transporturilor de mărfuri 
cu mijloace auto a fost realizat în 
proporție de 103 la sută, volumul 
mărfurilor transportate crescînd 
față de 1960 cu 58 la sută, iar par
cursul călătorilor cu 19 la sută.

și construcții
4,8 miliarde lei, cu 23 la sută mai 
mult, în transporturi 2,5 miliarde 
lei, cu 25 la sută mai mult decît 
în anul anterior.

Din totalul investițiilor indus
triale, 35 la sută au fost folosite în 
industria energetică și a combusti
bilului, 25 la sută în industria me
talurgică și construcțiilor de ma
șini, 18 la sută în industria chimi
că, celulozei și hîrtiei.

în cursul anului 1961 au fost 
puse în funcțiune numeroase obiec

bunătățirea salarizării în celelalte 
ramuri, precum și ridicarea salariu
lui minim tarifar pe economie la 
520 lei.

în anul 1961 salariul real a cres
cut cu 4 la sută față de 1960 și cu 
16 la sută față de 1959.

Ca urmare a sporirii veniturilor 
bănești ale populației, soldul depu
nerilor la C.E.C. a fost cu 39 la sută 
mai mare decît în 1960, iar numărul 
depunătorilor cu 27 la sută.

Pentru acțiuni social-culturale s-a 
cheltuit din bugetul de stat suma 
de 15,6 miliarde Iei, cu 13,2 la sută 
mai mult decît în 1960, din care 
pentru :

în anul 1961 venitul național a 
crescut cu circa 10 la sută față de 
1960 și cu 22 la sută față de 1959.

Numărul salariaților din econo
mia națională a fost de 3.486.000, cu 
cca. 240.000 mai mare decît în 1960.

Măsurile luate de partid și guvern 
pentru ridicarea salariilor tarifare 
precum și alte măsuri economice 
au dus la creșterea veniturilor tu
turor categoriilor de salariați.

Prin aplicarea Hotărîrii C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri, 
din iulie 1961, au crescut salariile 
muncitorilor și altor categorii de 
personal dintr-o serie de ramuri și 
se înfăptuiește în continuare îm-
— învățămînt 
■— cultură 
■— sănătate și

prevederi so
ciale

<— asigurări so
ciale

— alocații de 
stat pentru 
copii

în primii 2 ani ai planului de 6 
ani au fost atribuite oamenilor 
muncii, din fondurile statului, un 
număr de 71.000 de apartamente, 
din care 41.000 în 1961.

S-a dezvoltat baza materială a în- 
vățămîntului și culturii. Numărul 
sălilor de clasă la școlile de cultură 
generală a crescut cu 3700. S-au dat 
în folosință săli de cursuri și labo
ratoare în institutele de învățămînt 
superior în suprafață de 15.000 m2, 
cămine studențești cu peste 11.500 
locuri, cantine pentru cca. 6100 stu- 
denți. Numărul cinematografelor la 
orașe a crescut cu 10, iar al insta
lațiilor cinematografice la sate 
cu 650.

în învățămîntul de toate gradele 
au fost cuprinși în anul școlar 
1961/1962 un număr de 3.080.000 
elevi și studenți, cu 9,8 la sută mai 
mare decît în anul școlar precedent.

S-a generalizat învățămîntul de 
7 ani, fiind înscriși în clasa a V-a 
99 la sută din promovării clasei a 
IV-a.

Au fost cuprinși în învățămîn
tul superior 81400 studenți, cu 13,1 
la sută mai mulți decît în anul 
universitar 1960/1961.

Numărul spectatorilor la cine
matografe a crescut cu 14 milioa
ne, adică cu 9,3 la sută, iar la tea
tre și instituții muzicale cu a- 
proaDe 600000 (5,8 la sută).

Abonamentele la radio au sporit 
cu 9,4 la sută, iar la televiziune cu 
60 la sută.

4,2 miliarde lei,
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A continuat să se îmbunătățească

asistența medico-sanitară a popu
lației. Numărul paturilor de asis
tență medicală a crescut cu peste 
3000, ajungînd la 137000. A sporit 
numărul circumscripțiilor medico- 
sanitare cu 340 și al caselor de 
naștere cu 115. S-au înființat noi 
policlinici raionale și orășenești. în 
anul 1961 reveneau la un medic 
cca. 710 locuitori, față de 737 în 
anul 1960.

Rețeaua și activitatea stațiunilor 
balneo-climaterice s-a extins. Au 
continuat lucrările de dezvoltare a 
stațiunilor de pe litoral, mărin- 
du-se capacitatea acestora cu 5.000 
locuri. în anul 1961 au fost la 
odihnă și tratament în stațiuni 
balneo-climaterice 560000 persoane, 
cu 22,6 la sută mai multe ca în 
anul 1960, iar în colonii și tabere 
134000 copii, cu 8 la sută mai mulți 
ca în anul precedent.

La 1 ianuarie 1962 populația țării 
a ajuns la 18633000 locuitori.

*

înfăptuirile economice și social- 
culturale ale oamenilor muncii de 
la orașe și sate obținute în anul 
1961 au creat premize pentru reali
zarea în condiții mai bune a pla
nului pe anul 1962, pentru dezvol
tarea industriei, agriculturii, trans
porturilor, construcțiilor și celor
lalte ramuri ale economiei și cul
turii naționale, ceea ce va permite 
ridicarea în continuare a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Lucrările Consfătuirii 
unionale a șefilor catedrelor 
de știinfe sociale din U.R.S.S.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS. 
La Consfătuirea unională a șefi

lor catedrelor de științe sociale din 
instituțiile de învățămînt supe
rior au început la 1 februarie lu
crările celor trei secții : de Istorie 
a P.C.U.S., Economie politică și Fi
lozofie. ;

La lucrările primei secții, acade
micianul Piotr Pospelov a prezen
tat referatul „Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S. și sarcinile catedrelor 
în dezvoltarea cercetărilor științifi
ce în domeniul istoriei Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice“. în 
referat și în cursul dezbaterilor s-a 
subliniat că una din cele mai im
portante sarcini ale lucrătorilor din 
domeniul istoriei partidului este li
chidarea urmărilor cultului perso
nalității. S-a subliniat, de aseme
nea, că este necesar să se practice 
pe scară mai largă munca indivi
duală a studenților asupra izvoare
lor directe — operelor lui Marx, 
Engels, Lenin și că tineretul trebuie 
să-și însușească mai activ deprin
derile muncii științifice, propagan
distice și agitatorice.

Programul P.C.U.S. și sarcinile 
catedrelor în dezvoltarea cercetă
rilor economice — iată tema refe
ratului lui Kiril Plotnikov, membru 
corespondent al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., care a luat cuvîntul 
la ședința Secției de economie po
litică.

în cadrul ședinței Secției de fi
lozofie, academicianul Piotr Fedo
seev a prezentat referatul „Progra
mul P.C.U.S. și sarcinile catedrelor 
în dezvoltarea cercetărilor științifi
ce în domeniul filozofiei“.

în toate secțiile s-au prezentat, 
de asemenea, referate cu privire la 
programele de învățămînt pentru 
cursurile de istoria P.C.U.S., econo
mie politică, materialism dialectic 
și istoric. Aceste programe au fost 
substanțial modificate în legătură 
gu hotărîrile celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. și adoptarea 
noului Program al partidului.

La 2 februarie, consfătuirea și-a 
încheiat lucrările.

IN PARTIDELE FRĂȚEȘTI
tama—a——wwwMnwui —r ir.....■■■»■—m—m «w-iirrmnnapi

Plenara C. C.
Comunist

C.C. al P.C. din Spania, întrunit în
tr-o plenară în prima jumătate a lunii 
decembrie 1961, a aprobat în unani
mitate raportul prezentat de tov. San
tiago Carriljo cu privire la Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S., precum și po- 
zifia delegafiei sale la acest congres, 
care a fost condusă de tovarășa Dolo
res Ibarruri.

„Lucrările Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., se spune în declarația adop
tată la plenara C.C. al P.C. din Spania, 
au o importanfă istorică mondială, în 
primul rînd pentru că acesta a fost 
congresul care a adoptat programul 
pe 20 de ani de construire a primei 
societäfi comuniste din istorie. In pro
cesul lucrărilor sale au fost dezvoltate 
principalele teze elaborate de Con
gresul al XX-lea cu privire la coexis
tenta pașnică, la noul raport de forje 
pe arena mondială, la diferitele forme 
ale dictaturii proletariatului și la tre
cerea spre socialism, adică tezele care 
ulterior, în 1957 și 1960, au fost apro
bate de mișcarea comunistă internațio
nală. Congresul al XXII-lea^ al P.C.U.S. 
a analizat rezultatele extrem de îm
bucurătoare ale înfăptuirii liniei trasate 
în 1956.

Comitetul Central al P.C. din Spania 
a chemat toate organizațiile de partid 
și pe tofi comuniștii să studieze Pro
gramul adoptat de Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S. pentru a-și însuși în 
mod viu și concret principalele sale 
idei.

în continuare, în declarație se spune: 
„C.C. al P.C. din Spania, consideră 
că a fost just și necesar ca P.C.U.S.

al Partidului 
din Spania

să ridice în mod deschis problema 
divergentelor fundamentale cu condu
cătorii albanezi în legătură cu linia a- 
probată în anii 1957 și 1960 de către 
mișcarea comunistă internațională. A- 
ceste divergenfe n-au apărut astăzi, căci 
în realitate conducătorii albanezi nu 
au fost niciodată de acord cu acea 
cotitură istorică pentru tofi marxiștii 
revoluționari care a constituit-o Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. Ei nu au 
fost de acord niciodată cu critica cul
tului personalității deoarece ei conti
nuă să-l intensifice în tara lor ți să 
încalce legalitatea socialistă.

Situafia creată de conducătorii alba
nezi în urma atacurilor lor deschise și 
calomnioase împotriva U.R.S.S. și îm
potriva principiilor aprobate de miș
carea comunistă internațională dove
desc încă o dată necesitatea de a 
continua lupta împotriva dogmatismului 
și sectarismului, pentru lichidarea tu
turor consecințelor cultului personali
tății".

în declarajie se analizează în conti
nuare sarcinile politice și organizato
rice ale P.C. din Spania, sarcini care-i 
stau în fafă în legătură cu situafia in
ternațională și internă a Spaniei. Dez
voltarea luptei ideologice împotriva 
oricăror încercări de abatere de la le
ninism va asigura ridicarea nivelului 
politic și creșterea conștiinței comu
niste a cadrelor noastre de conducere 
și a membrilor de partid simpli, în 
procesul luptei împotriva dictaturii 
franchiste, pentru victoria revoluției în 
tara noastră, se arată în încheierea de
clarației.

-O® O------------ -

Comunicatul comun
RABAT 2 (Agerpres). — La Rabat 

a fost dat publicității comunicatul 
comun marocano-algerian, cu privire 
la vizita pe care Ben Khedda, pre
ședintele Guvernului Provizoriu al 
Republicii Algeria, a făcut-o cu în
cepere de la 4 ianuarie în Maroc.

marocano - alger ian
în timpul tratativelor, regele Has

san al II-lea și președintele Guver
nului Provizoriu al Republicii Alge
ria, Ben Khedda, au examinat o se
rie de probleme internaționale, si
tuația din Africa și în special în 
Maghrebul arab (Maghreb este con-

Direcția Centrala de Statistica 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al R.P. Romîne

Vedere a tunelului construit de elementele fasciste din Berlinul oc
cidental sub o clădire de pe strada Wolank, cu scopul de a strecura pe 
acolo sabotori împotriva B. D. Germane.

siderată regiunea Africii de nord, 
cuprinzînd Marocul, Algeria, Tuni
sia și Libia).

Regele Hassan al II-lea și Ben 
Khedda, se spune în comunicat, au 
confirmat solidaritatea de nezdrun
cinat care leagă Marocul și Algeria 
și care se exprimă prin ajutorul 
poporului marocan acordat poporu
lui algerian în lupta acestuia pen
tru independență, unitate națională 
și integritate teritorială.

Sporirea cheltuielilor 
pentru spionaj în R. F. G.

BONN 2 (Agerpres). — în R.F.G. 
au fost sporite cheltuielile pentru 
spionaj și pentru „influențarea opi
niei publice’’. Potrivit ziarului 
„Stuttgarten Zeitung”, în proiectul 
bugetului de stat vest-german pe 
1962 fondul Departamentului cance
larului federal a fost sporit cu 
22.616.000 mărci în comparație cu 
bugetul anului trecut și se ridică la 
suma totală de 140.815.000 mărci. 
Ziarul arată că acest fond cuprinde 
cheltuielile serviciului federal de 
spionaj și ale Departamentului fede
ral al presei. Aceste cheltuieli nu 
sînt supuse controlului din partea 
parlamentului.
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Viața lui A. Gizenga este în primejdieConferința de h Punta del Este 
o înfrîngere a imperialismului american

Cuvîntarea lui Osvaldo Dorticos
HAVANA 2 (Agerpres). — La 1 

februarie s-a înapoiat la Havana, 
venind de la Punta del Este, dele
gația guvernamentală cubană con
dusă de președintele Dorticos. Dele
gația a fost călduros salutată la ae
roport de primul ministru, Fidel 
Castro, precum și de membrii gu
vernului cuban. Aeroportul era îm
podobit cu pancarte uriașe conținînd 
lozinci ca „Cuba, teritoriu liber al 
Americii !” și „Patria sau moartea. 
Vom învinge !”.

Cînd Dorticos a coborît din avion, 
zeci de mii de muncitori, studenți și 
locuitori ai capitalei, adunați pe 
aeroport și în jurul acestuia, l-au

salutat cu entuziasm fluturînd dra
pele cubane și strigînd : „Jos impe
rialismul american !”, „Cuba da ! 
Yankeii nu !”.

După cum anunță agenția Prensa 
Latina, în cursul unei scurte escale 
la Rio de Janeiro, Osvaldo Dorticos 
a declarat că conferința s-a transfor
mat într-o înfrîngere a imperialis
mului american. „O.S.A., a subliniat 
Dorticos, nu a fost niciodată credin
cioasă principiilor sale și a slujit 
întotdeauna ca un instrument împo
triva mișcărilor de eliberare din A- 
merica Latină. O.S.A. nu dispune de 
nici o bază juridică care să permită 
o excludere a membrilor săi”.

o®o

„Washington-ul
obiectivul

BONN 2 (Agerpres). — Presa 
vest-germană subliniază eșecul 
politicii americane de dictat la 
conferința de la Punta del Este.

„GENERAL ANZEIGER" : „Astăzi 
în America Latină sînt extrem de 
nepopulare măsurile împotriva lui 
Fidel Castro, care nu numai că a 
respins odioasa „dominație yankee", 
dar a și expropriat pe marii moșieri 
și a desfășurat lupta împotriva a- 
nalfabeiismului... în aceste condiții, 
hotărîrile adoptate la Punta del 
Este nu ar putea prezenta decît o 
valoare verbală...".

„SÜDDEUTSCHE ZEITUNG": „Wa- 
shington-ul nu și-a atins obiectivul

e-

nu si-a atins 
principal“ 

principal : boicotul diplomatic și
conomic total împotriva Republicii 
Cuba. ...Lipsa de unitate în O.S.A., 
care s-a manifestat la Punta del 
Este, constituie o nouă lovitură se
rioasă dată tendințelor de a instau
ra o carantină împotriva Iui Castro".

Convocarea Consiliului 
de Securitate in problema 

Kașmirului este neîntemeiată
NEW YORK 2 (Agerpres). _ Șe

dința Consiliului de Securitate în 
problema Kașmirului, convocată la 
cererea Pakistanului și cu sprijinul 
puterilor occidentale, a fost amî- 
nată. Nu s-a fixat o dată pentru 
viitoarea ședință.

în cuvîntarea sa, reprezentantul 
Pakistanului, Zafrulla-Khan, a în
cercat șă dea vina pe India pentru 
agravarea „problemei Kașmirului“

Declarînd că Kașmirul face parte 
integrantă din India, reprezentan
tul Indiei, Jha, a spus că țara sa 
este gata oricînd să ducă tratative 
cu Pakistanul, însă nu în dauna su
veranității ei.

Reprezentantul Indiei a cerut ca 
ședința Consiliului de Securitate în 
problema Kașmirului să fie amî- 
nată întrucît în India urmează să 
aibă loc alegeri generale, în urma 
cărora va fi format un nou guvern 
care trebuie să aibă posibilitatea 
să participe la discutarea proble
mei Kașmirului.

Reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zo
rin, a subliniat că Uniunea Sovie
tică a considerat ca neîntemeiată și 
inutilă convocarea Consiliului de 
Securitate.

PRAGA 2 (Agerpres). — Organi
zația Internațională a Ziariștilor a 
dat publicității următoarea declara
ție : „Ziariștii democrați din întrea
ga lume și-au exprimat revolta în 
legătură cu asasinarea lui Patrice 
Lumumba, au înfierat acțiunile jos
nice îndreptate împotriva indepen
denței și unității Congoului. Acum 
este în primejdie viața unui alt emi
nent reprezentant politic al po
porului congolez — Antoine Gizenga.

★

LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres). — 
Opinia publică progresistă din Re
publica Congo ia atitudine hotărîtă 
in apărarea lui Antoine Gizenga, li
derul forțelor patriotice din țară.

Organizația de tineret a partidu
lui Mișcarea națională congoleză a 
adresat un mesaj primului ministru 
în care își exprimă profunda îngri
jorare față de încordarea care se in
tensifică în țară.

„începînd din 30 iunie 1960, me
morabila zi a nașterii independenței 
congoleze, se spune în mesaj, am 
trecut și continuăm să trecem și as
tăzi prin nenumărate nenorociri, in
clusiv mizerie și anarhie. întreaga 
populație a Congoului dorește cu ar
doare să scape cît mai repede din 
această prăpastie îngrozitoare în care

'O

O monsfruoasâ hoiărîre 
a N.A.T.O. 

care a zguduit Grecia
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ATENA 2 (Agerpres). — TASS | 
transmite : Rezolujia adoptată re- j 
cent de așa-zisa conferință a repre- i 
zentanților țărilor membre ale j 
N.A.T.O., care a avut loc la Paris, ) 
în care se propune restaurarea și J 
transformarea „vechiului Acropole j 
din Atena în simbolul și locul sacru J 
al N.A.T.O.", a stîrnit în Grecia ) 
proteste furtunoase. Această rezolu- ! 
ție a fost adoptată fără știrea opiniei ) 
publice grecești, care a aflat de ea J 
numai din ziare. j

Primarul Atenei, Pukalas, a deda- ) 
rat că rezoluția N.A.T.O. „jignește ] 
opinia publică din Grecia... Acro- j 
pole a fost și rămîne al Greciei". j

Monstruoasa hotărîre a N.A.T.O. ] 
a zguduit Grecia, a scris ziarul j 
burghez „Estia". Ea este inaccepta- j 
bilă nu numai pentru Grecia, dar j 
și pentru întreaga lume civilizată. j

Cîrmuitorii N.A.T.O. și-au pierdui J 
mințile, scrie ziarul „Anexartifos J 
Typos" din Atena. Acropole este j 
simbolul păcii și umanității, și nici- J 
decum un stindard banditesc al | 
N.A.T.O.

Autorul acestei propuneri ar tre- J 
bui internat, a declarat Miliadis, di- ] 
rectorul Muzeului de arheologie din j 
Acropole. J

din cursul unui atac cu 
lacrimogene întreprins

Aspect 
gaze lacrimogene întreprins de 
polițiștii din orașul italian Mantfal- 
cone împotriva muncitorilor greviști 
de la șantierele navale din oraș.

D. Rusk recunoaște
WASHINGTON 2 (Agerpres). 

TASS : La obișnuita sa conferință 
de presă săptămînală de joi, secre
tarul de stat al S.U.A., D. Rusk, a 
făcut o declarație în legătură cu 
rezultatele conferinței de la Punta 
del Este a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai țărilor membre ale O.S.A.

Rusk a fost nevoit să recunoască 
că delegația americană pe care a 
condus-o a avut de întîmpinat la 
conferință „o serie de greutăți“ și 
că divergențele dintre S.U.A. și ce
lelalte țări s-au referit nu numai la 
probleme de procedură și juridice, 
dar și la probleme politice.

Rusk s-a eschivat de a da un răs
puns la întrebarea dacă S.U.A. in
tenționează să sisteze în întregime 
comerțul neînsemnat pe care îl mai 
fac cu Cuba.

Procesul P. C. din S. U. A. a fost amînat
NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS: 

Procesul Partidului Comunist din 
S.U.A., dat în judecată în baza fai
moasei legi McCarran a fost amînat 
pînă Ia primăvară.

Inițial, procesul fusese fixat pentru 
1 februarie, dar a fost amînat pentru 
a da posibilitatea acuzatorilor publici 
să pregătească răspunsul la declara
ția partidului comunist în care se cere 
clasarea procesului.

Tribunalul a hotărît să amîne pînă 
în luna aprilie ședința în care va fi 
examinată cererea partidului comunist 
cu privire la clasarea procesului. Dacă 
tribunalul va respinge această cerere, 
procesul va începe, probabil, în mai.

LONDRA 2 (Agerpres). — La 1 
februarie a avut loc la Londra o 
demonstrație în fața ambasadei 
S.U.A. în semn de protest împo
triva persecutării Partidului Comu
nist din Statele Unite.

Demonstranții purtau pancarte pe 
care se putea citi : „Eliberați de
ținuți! politici din S.U.A.", „Opriți 
persecutarea Partidului Comunist 
American", „Anulați legile McCar
ran și Smith".

O delegație formată din repre
zentanți ai partidului comunist, ai 
sindicatelor minerilor și metalurgiș- 
tilor și ai altor organizații au remis 
ambasadei S.U.A. un protest.

Imperialismul își continuă intrigile. 
Organizația Internațională a Ziariș
tilor cheamă din nou pe ziariștii din 
întreaga lume să mobilizeze opinia 
publică mondială în apărarea lega
lității și dreptății și să împiedice o 
fărădelege monstruoasă. Ziariștii 
democrați iubitori de libertate din 
întreaga lume trebuie să-și 
din nou glasul în apărarea 
tății".

ridice 
drep-

★

a fost împinsă țara noastră de 
turierii străini”.

Astăzi, continuă autorii mesajului, 
la Leopoldville și în întreaga repu
blică domnește încordarea. Nu în
cape nici o îndoială că ea a fost 
provocată de arestarea ilegală a de
putatului Antoine Gizenga.

Majoritatea covîrșitoare a partide
lor politice — Mișcarea națională 
congoleză, Partidul solidarității afri
cane, Centrul regrupării africane, 
Partidul unității naționale — și or
ganizațiile de tineret ale acestor 
partide au exprimat guvernului 
central punctul lor de vedere în 
legătură cu arestarea lui A- 
zenga. Cerem, declară autorii 
sajului, să fie pus în libertate 
diat și necondiționat deputatul 
toine Gizenga.

Copii ale mesajului au fost adre
sate președinților celor două Camere 
ale Parlamentului congolez, miniș
trilor Afacerilor Interne și Justiției, 
precum și reprezentanților presei.

aven-

Gi- 
me- 

ime- 
An-

In fotografie : Minerii din Decazeville șl familiile lorîn fotografie : Minerii din Decazeville șl familiile lor demonstrînd 
în centrul orașului cu pancarte pe care se poate citi : „Franța întreagă 
este cu noi 1", „Cerem tratative imediate 1", „Victoria este de partea 
noastră".

o°o

Ministrul R. P. Romîne 
în Danemarca și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
COPENHAGA 2 (Agerpres). — 

La 1 februarie 1962 regele Frede
rik al IX-lea al Danemarcei a pri
mit în audiență pe trimisul extra
ordinar și ministru plenipotențiar 
al R. P. Romîne în Danemarca, Pe
tre Manu, pentru prezentarea scri
sorilor prin care Consiliul de Stat 
al R. P. Romîne îl 
această calitate.

După depunerea 
acreditare regele 
IX-lea a avut o convorbire cordială 
cu noul ministru al R. P. Romîne.

în aceeași zi, ministrul R. P. 
Romîne și soția sa au fost primiți 
în audiență de regina Ingrid.

acreditează

scrisorilor
Frederik

---------- o •<>----------

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. Prezidiul Sovietului Su

prem al R.S.F.S.R. l-a numit pe Mi
hail Menșikov în funcția de ministru 
al Afacerilor Externe al republicii.

BERLIN. Ofițerul sovietic Vik
tor Miheev, care face parte din 
grupul de trupe sovietice din 
Germania, a salvat viața micuței 
Beate Talbirski din orașul Mag
deburg, în vîrstă de opt ani. Ju- 
cîndu-se împreună cu alți copii 
pe malul unui lac, fetița a căzut 
în apă, sub gheață. V. Miheev s-a 
arunoat în apă, scoțînd fetița la 
mal, unde i s-a acordat primul a- 
jutor. Locuitorii orașului și-au 
exprimat recunoștința fierbinte 
pentru salvarea copilului.

♦

PARIS. La 2 februarie, în apropiere 
de Saigon s-a prăbușit un avion mi
litar de transport american de tip 
„S-123". Acesta era unul din avioane
le pe care americanii le folosesc pen
tru împrăștierea de substanțe chimice

o*o

Pronosticuri sumbre
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Kennedy, a tri
mis Congresului mesajul cu pri
vire la problemele agriculturii. 
Principala atenție în acest mesaj 
se acordă problemei surplusurilor. 
Problema desfacerii produselor a- 
gricole continuă să fie una din 
cele mai acute. în mesajul său, 
președintele avertizează că dacă 
nu se vor lua măsuri din timp, 
„este posibil ca dezvoltarea agri
culturii americane să fie din nou 
marcată prin „haos, ineficacitate,

acumulare de mari stocuri nevalo
rificate". în afară de aceasta, se 
arata în mesaj, au apărut noi pro
bleme și „schimbări" neprevăzute 
care au provocat o nouă sporire 
a stocurilor de produse nevalorifi
cate.

în continuare în mesaj se arată 
că în ultimii zece ani numărul oa
menilor ocupați în agricultura 
S.U.A. s-a redus cu o treime, iar 
suprafețele însămînțate — cu 40 
milioane acri.

în

de 
al

toxice în regiunile unde acționează in
tens partizanii sud-vietnamezi.

LEOPOLDVILLE. Primul ministru 
al Republicii Congo, Cyrille Adoula, 
a părăsit la 1 februarie Leopoldville, 
plecînd cu avionul la New York. El 
va participa Ia lucrările celei de-a 
16-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., iar apoi va vizita S.U.A. ca 
oaspete personal al președintelui 
Kennedy.

LA BERLIN

Deschiderea unei expoziții 
a pictorului Al. Ciucurencu

La 2 februarie la pavilionul de 
artă de pe Unter den Linden a avut 
loc deschiderea oficială a expoziției 
pictorului Alexandru Ciucurencu. 
Au luat parte dr. Johannes Dieck
mann, președintele Camerei Popu
lare a R. D. Germane și vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, 
uniunilor 
tori.

A fost 
torul Al.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de pictorul Otto Niemeyer- 
Holstein. El a evocat amintiri din 
timpul vizitei făcute în țara noa
stră, de unde s-a întors cu nume
roase învățăminte în domeniul artei 
în care lucrează și cu cele mai bune 
impresii despre ospitalitatea po
porului nostru.

După prezentarea unui scurt pro
gram muzical cuprinzînd lucrări ale 
compozitorilor romîni, publicul a vi
zitat expoziția, apreciind călduros 
lucrările expuse de maestrul Ciucu
rencu.

reprezentanți ■ ai 
de creație, numeroși pic-

de față de asemenea pic- 
Ciucurencu.

de

A. VELA
BERLIN 2 (prin telefon).
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Elemente fasciste încearcă să tulbure 
relațiile sovieto-braziliene

RIO DE JANEIRO 2 (Agerpres). 
TASS transmite :

în noaptea de 1 spre 2 februarie 
a avut loc un atac împotriva se
diului reprezentanței comerciale a 
U.R.S.S. în Brazilia. Indivizi necu- 
noscuți au aruncat trei pachete con- 
ținînd explozive, din care două au 
explodat spărgînd geamurile feres
trelor și ușilor clădirii. Nu s-au în
registrat victime. Presa braziliană 
subliniază că acest atac a fost să- 
vîrșit de membri ai organizațiilor 
fasciste care se .autointitulează 
„mișcare anticomunistă".

Acest act terorist săvîrșit împo
triva reprezentanței comerciale sovie
tice a stîrnit o profundă indignare în 
rîndul autorităților oficiale, al or
ganizațiilor și al opiniei publice din 
țară. Președintele Braziliei, Joao 
Goulart, a declarat în legătură cu 
aceasta : „în calitate de șef al sta
tului, regret profund că s-a întîm-
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plat acest incident inexplicabil și 
țin să reafirm hotărîrea guvernului 
meu de a nu permite să se creeze 
în Brazilia o atmosferă de nesigu
ranță și de nerespectare a instituții
lor noastre, fapt care poate avea 
repercusiuni nefaste asupra relațiilor 
dintre țara noastră și alte țări”.

Ministerul Afacerilor Externe al 
Braziliei a dat publicității o declara
ție specială în care își exprimă pro
fundul regret în legătură cu acest 
Btac criminal.

Pe adresa ambasadei sovietice și 
a reprezentanței comerciale se pri
mesc telegrame din partea cercuri
lor de afaceri și politice, din partea 
organizațiilor obștești și muncito
rești exprimînd indignarea față de 
acțiunile teroriste ale elementelor 
fasciste care încearcă în zadar să 
tulbure relațiile prietenești sovieto- 
braziliene.

Judecătorii de là Washington 
si judecata opiniei publice

„O stafie umblă prin Europa —■ 
stafia comunismului. Toate puterile 
bătrînei Europe s-au unit într-o 
sfîntă hăituială împotriva acestei 
stafii : Papa și Țarul, Metternich și 
Guizot radicali francezi și polițiști 
germani“.

2-xșa glăsuia preambulul „Manifes
tului Partidului Comunist" pregătit 
de Marx și Engels, acum 114 ani. 
Lumea a făcut de-atunci progrese 
uriașe, stiinta și tehnica au smuls 
noi întinderi întunericului ; omul 
sboară prin spații cosmice, află 
tainele planetelor ; și rațiunea ome
nească a alungat de pe mai mult 
de-un sfert de glob, cețurile negre 
ale obscurantismului frînar. O trei
me din populația pămîntului își 
desăvîrșește cea mai înaintată dez
voltare, la lumina celor mai uma
niste idei, în drum spre comunism. 
Din 1917, anul Marii Revoluții, și 
pînă astăzi, omenirea a realizat 
progrese cît în secole întregi. Ceea 
ce burghezia credea a fi doar o 
stafie s-a dovedit a fi în rea
litate un uriaș. Adevărul lui a tre
cut plutind ca-n basm, oceanele, 
peste opreliști, carantine și vămi — 
ca sunetul sau ca lumina. El cu
treieră azi și Statele Unite ale A- 
mericii. Și, totuși, iată, în lumea 
capitalistă se mai zbat forțele în
tunericului, ca și cum nimic nu s-ar 
fi petrecut în acești 114 ani. Cen
tenara sfîntă alianță a Papei cu 
Regii Petrolului, ai Oțelului, ai Ato
mului, cu huliganii asasini din Fran
ța, cu criminalii de război din Ger
mania, scăpați din ștreangul spîn- 
zurătorilor, duce, furibundă și totuși 
ridicolă, o cruntă prigoană împotri
va celor mai înalte idei.

Ca și acum mai bine de o sută 
de ani, orice om cît de cît pro
gresist sau măcar umanist, e „în
fierat" ca comunist, prigonit, hăi
tuit, închis.

Parcă lumea ar fi stat pe loo.
Și totuși există o stafie în acest

DEMOSTENE BOTEZ

mijloc al veacului 20, care cutreieră 
lumea, cumpărînd ce este de cum
părat, cotropind și corupînd oa
meni și țări, amenințînd și terori- 
zîrid. Oarbă și sîngeroasă ca an
ticul Ares, ea iubește războiul de 
jaf și furia necugetată ce aruncă 
omul împotriva semenului său : e 
imperialismul 1

E crud și viclean. Umblă drapat 
în mantia de paradă a unei de
mocrații desuete, sub care ascunde 
voința tiranică de stăpînire a lu
mii, și un armament diabolic.

Și-a pus la poarta de ape, pen
tru înșelarea corăbierilor, o statuie 
a libertății, a unei libertăți de pia
tră, ridicînd spre cețuri, o flacără 
de piatră care n-a luminat nimic, 
niciodată.

Și-a vopsit cu zugravi cumpărați, 
firmă luminată cu neon, în culori 
scăpărătoare, ca o reclamă de 
coca-cola : „lumea liberă". Liberă 
cum e liberă jungla în care dom
nește legea celui mai tare, liber
tatea exploatatorilor, a trusturilor 
și monopolurilor de a exploata la 
sînge, de a-și aroga orice drept 
în numele apărării privilegiilor ba
nului și avuțiilor fabuloase acumu
late. Mistificarea e veche. Mon
struos mărită, cu dimensiuni mon
diale. Slăbit de propria sa bătrî- 
nețe, zadarnic se mai zbate, luînd 
zvîrcolirile agoniei drept manifestări 
de forță.

Reprezentat prin sfîntă înțelegere 
a omnipotentelor monopoluri care 
dețin și controlează conducerea și 
economia Statelor Unite, imperialis
mul american comite fărădelegi 
odioase în numele unei OTÎnduiri 
condamnate de istorie.

Din această zvîrcolire disperată 
s-a născut și legea din 1950, unică 
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În lume, de neconceput pentru o 
minte care nu-i înnebunită de huzur 
și spaima de a-1 pierde, denumită 
după inițiatorul ei, „legea McCar
ran". E o lege a unei clase exploa
tatoare deprinsă cu disprețul total 
de om, cu nesocotirea conștiinței și 
a demnității sale.

O lege draconică și absurdă. Au
ziți : Ea cere, nici mai mult nici mai 
puțin, decît ca Partidul Comunist 
din Statele Unite, conducătorii și 
membrii săi, să ceară: singuri 
„înregistrarea ca agenți ai unei pu
teri străine" și alte asemenea nero
zii. Cu alte cuvinte, să-și atribuie 
singuri vinovății pe care nu le au — 
tocmai ei, adevărații patrioți, repre
zentanți autentici ai poporului lor, 
luptători pentru cele mai înalte nă
zuințe ale lui : pace, înțelegere în
tre popoare, dreptate socială și o 
viață mai bună pentru toți.

Face impresia că imperialiștii a- 
mericani n-au habar ce fel de 
oameni sînt comuniștii 1

Se așteptau să le curgă cererile 
și denunțurile ?1

Ele trebuiau să fie înregistrate 
pînă la 30 noiembrie 1961. Dar re
gistrul de intrare a rămas imacu
lat și conțopistul respectiv cu pece
te și număr, șomer.

Pentru a nu le crea iluzii deșarte 
vînătorilor cu lațul de oameni, con
ducerea Partidului Comunist din 
S.U.A. a anunțat Ministerul Justiției 
din Washington că toți conducăto
rii și activiștii din aparat refuză în
registrarea... „oricare ar fi conse
cințele nesupunerii noastre față de 
această lege monstruoasă. Ne vom 
mîndri cu faptul că astăzi steagul 
păcii, progresului și democrației se 
reazemă pe umerii noștri".

Pedeapsa prevăzută pentru neîn- 
registrare est© de 10.000 de dolari 
și cinci ani închisoare pentru fieca
re zi de întîrziere, pentru conducă

torii partidului și apoi, dacă nu se 
declară fiecare membru, individual, 
și pentru aceștia.

Miliarde de dolari amendă... de 
la niște oameni a căror singură, dar 
neprețuită bogăție, este sufletul lor 
curat, credința într-un ideal și cu
rajul lor fără seamăn ; mii de ani 
socotiți la prețul de 5 ani pe-o zi, 
pentru niște oameni care nu au de
cît o viață.

Monstruos 1
Stai și te întrebi ce altceva putea 

fi în capul disperaților care au ti
cluit o astfel ae lege decît spaima 
oarbă a neputinței unei lumi con
damnate iremediabil.

Mîine, poimîine se începe jude
cata. Judecata?l Nu 1 O ceremonie 
penibilă și ipocrită. Experiența a 
arătat că nu poate fi vorba decît 
de o caricatură, o parodie.

O „judecată" unică în felul ei pe 
lume. Anacronică în acest secol. O 
scenă de piesă macabră, în care 
tragedia de înălțime antică, de-o 
parte, se amestecă cu grotescul în
scenării și judecătorilor.

Dar, să se știe, judecata aceea, 
nu este singura și nici definitivă.

Judecata cea adevărată e aceea 
a lumii, a opiniei publice din în
treaga lume, a cărei conștiință va 
fi de față la proces, nu ca stafia 
din 1848 ci ca uriașul puternic din 
1962.

Din 1950, cînd McCarran și Wood 
au ticluit monstruoasa lege, opinia 
publică a devenit marele judecător. 
Ea este astăzi, o forță mondială, de 
neînvins pe care nici cel mai oinla 
stat nu o poate înfrunta, fără a pier
de orice prestigiu moral, fără a se 
izola singur ca fiarele în junglă. Fe
derații, congrese, sindicate, asocia
ții, cooperații, guverne și guverna
tori s-au ridicat împotriva aplică
rii acestei legi. Răsună puternic gla
sul opiniei publice mondiale, glasul 
conștiinței a sute de milioane de 
oameni, a conștiinței umanității — 
instanță supremă de judecată.

Pe lîngă acest uriaș și drept ju
decător, ce pitici apar uneltele tri
bunalului din Washington 1

Acei tîrîți la judecată sînt oameni 
care au o convingere, o opinie și 
chiar Constituția americană procla
mă doar libertatea cuvîntului și a 
opiniilor.

Ce fel de lume „liberă" e a- 
cecrsta ?!

Ce fel de democrație e aceasta?l
Cu legi ca legea McCarran și 

cu procese ca cel ce se înscenează 
acum la Washington nu se poate 
spera un prestigiu moral, singurul 
Pe care lumea cu adevărat liberă 
îl poate recunoaște.

Și prestigiul spiritual, al rațiunii, 
al științei, al progresului este al ce
lor care vor întoarce la Washing
ton rechizitoriul, împotriva judecăto
rilor și patronilor lor din umbră, și 
de după perdelele Ministerului de 
Justiție, din birourile cu creier elec
tronic al marilor monopoluri.

Jos mîna de pe umerii oamenilor 
curați care luptă pentru lichidarea 
exploatării, pentru dreptate, pentru 
libertate, pentru omenie, pentru 
pace și prietenia între popoare 1

Jos mîna 1
Post scriptum. Tocmai terminasem 

de scris articolul cînd o telegramă 
aduce știrea că înscenarea unui pro
ces ca cel ticluit Partidului Comunist 
din S.U.A. nefiind atît de ușoară, 
procesul a fost amînat pentru ia 
primăvară.

O veche vorbă franțuzească spune 
că „Noaptea e un bun sfătuitor". 
Poate că în S.U.A. primăvara e bunul 
sfetnic.

Nu-i o amînare făcută cu inima 
ușoară.

Lumea întreagă avea privirile ațin
tite asupra dosarelor, asupra acuza
torilor, asupra cheliilor judecătorilor. 
In ultima oră s-a înțeles că, oricum, 
trebuie să se dea o aparență de vină, 
de legalitate și de judecată.

Acuzatorii publici, țintuiți în fața 
dosarelor de milioanele de priviri 
ale oamenilor cinstiți din lume, și 
strînși cu ușa de argumentele con
stituționale din declarația partidu
lui comunist, au cerut termen să-și 
pregătească oricît, un răspuns.

Răspunsul se va vedea -, va încolți 
odată cu mărăcinii, la primăvară. 
Dar oricîte anotimpuri ar trece, con
stituția din S.U.A. rămîne aceeași, 
și încălcarea ei este evidentă.

Clasarea procesului e singurul 
răspuns și iarna, și primăvara, și 
vara !

Cu această soluție, singura legală, 
lumina primăverii n-ar găsi obrazul 
Americii pătat din nou.

Demisia guvernului italian
ROMA 2 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția France Presse, în 
urma unei reuniuni a Consiliului de 
Miniștri italian care a avut loc vi
neri seara, s-a hotărît demisia gu
vernului Fanfani. După cum se știe 
Congresul democrat-creștinilor a 
preconizat constituirea unui nou 
guvern format din partidele demo- 
crat-creștin, social-democrat și re
publican și care urmează să bene

ficieze de sprijinul parlamentar al 
partidului socialist condus de Pie
tro Nenni.

Agenția Associated Press anunță 
că în seara zilei de 2 februarie, în
dată după ședința Consiliului de 
Miniștri, primul ministru Fanfani s-a 
prezentat președintelui Republicii, 
Gronchi căruia i-a înaintat demisia 
cabinetului.


