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Două imagini „forestiere". In parchetul Valea Tisei, regiunea Maramureș (stînga) și executarea unor 
lucrări cu mijloace mecanizate — aspect des întîlnit în exploatările forestiers (dreapta).Creșterea productivității pădurilor — sarcina importantă a economiei forestiere

nea montană. In acest fel, cele 700 
de pepiniere dispersate în zona de 
coline și cîmpie, cu o tehnică rudi
mentară, vor fi înlocuite prin 50 de 
pepiniere silvice centrale, dotate cu 
tehnică avansată ; producția celor 
1 750 de pepiniere din regiunea de 
munte va fi concentrată, pînă în 
1965, în 950 de pepiniere. Se îmbună
tățește continuu și starea fitosanita- 
ră a pădurilor.

O mare atenție se acordă acțiu
nii de ameliorare a terenurilor de
gradate și combaterii eroziunilor, 
prin care se aduc în circuitul eco
nomic suprafețe neproductive ; ast
fel se extinde suprafața ocu
pată de vegetația forestieră, fără a 
se afecta terenurile apte pentru a- 
gricultură. Pînă în prezent, au fost 
ameliorate terenurile din 130. de pe
rimetre, iar în alte 200 lucrările sînt 
în curs. în anul 1963 vor fi investite 
peste 16 milioane de lei pentru lu
crările de ameliorare. De relevat 
că proiectarea lucrărilor de a- 
meliorare a terenurilor degradate 
și corectarea torenților se face pe 
baza unei concepții științifice mo-

Fondul forestier ocupă 26,9 la sută 
din teritoriul țării noastre, consti
tuind una din resursele naturale că
reia partidul și guvernul îi acordă o 
atenție neslăbită. Directivele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. trasează 
economiei forestiere sarcina de mare 
răspundere de a spori continuu pro
ductivitatea pădurilor.

Mărimea, structura șl distribuția 
geografică a fondului nostru fores
tier impun elaborarea și aplicarea 
unui complex de măsuri care să 
ducă la sporirea potențialului pro
ductiv al pădurilor, la ridicarea vo
lumului și valorii produselor aduse 
anual în circuitul economic.

De aceea, activitatea de gospodă
rire a fondului forestier este orien
tată spre extinderea la maximum, în 
culturile forestiere, a speciilor răși- 
noase cu creștere rapidă (molid, 
brad, duglas, larice, pin etc), a fo
ioaselor moi de productivitate ridi
cată (plopi negri hibrizi, plopi au
tohtoni, salcie selecționată, tei etc), 
precum și spre substituirea arbore- 
telor de slabă productivitate, prin 
specii cu creștere rapidă corespun
zătoare condițiilor staționate și ce
rințelor consumului de lemn în 
perspectivă. Totodată, se urmărește 
intensificarea operațiunilor de îngri
jire a pădurilor, îmbunătățirea con
tinuă a stării fitosanitare a arbore- 
telor și extinderea mecanizării la lu
crările de refacere și cultură a pă
durilor.

Se realizează cu succes sarcina 
trasată de Directivele Congresului 
al III-lea al partidului de a se exe
cuta, în perioada 1960—1965, lucrări 
de împădurire pe o suprafață de peste 
400 000 ha. Pînă la sfîrșitul anului 
1962, au fost împădurite aproape 
230 000 ha, iar în acest an urmează 
a se împăduri 70 000 ha. Baza știin
țifică a lucrărilor de împădurire o 
constituie cartările staționale care 
sînt efectuate pe o suprafață de 
peste 300 000 ha. O atenție deosebi
tă este acordată asigurării bazei de 
producție a materialului de împădu
rire. în acest scop, este în curs exe- 

Pentru îndeplinirea la toți indicii a planului pe 1963
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cutarea cartării seminologige a arbo- 
retelor ; vor fi identificate astfel ar- 
boretele cu calități superioare din 
care trebuie să se obțină, în viitor, 
sămînța necesară lucrărilor de îm
pădurire. Totodată, au fost luate mă
suri pentru crearea, pentru prima 
dată în țara noastră, a plantajelor 
producătoare de semințe forestiere 
cu însușiri ereditare verificate. In 
anul 1963 vor fi accelerate lucrările 
de identificare a arborilor plus, pre
cum și cele de înființare a unor sere 
corespunzătoare la București. Ba- 

■ cău, ■ Simeria- și Craiova.
Tot pînă la sfîrșitul anului 1962, au 

mai fost împădurite peste 35 000 ha 
cu plopi negri hibrizi, urmînd ca 
pînă în 1965 să se împădurească în 
lunca și delta Dunării, precum și în 
luncile rîurilor interioare, cel puțin 
50 000 ha. Este în curs stabilirea unor 
metode raționale și economicoase, 
bazate pe mecanizare intensă și pe 
folosirea de procedee chimice, pen
tru crearea culturilor de plopi ne
gri hibrizi pe terenurile ocupate de 
sălcii îmbătrînite neproductive. Con
comitent se extinde cultura sălcii
lor selecționate. Pentru rezolvarea 
în bune condiții a acestei sarcini, 
stațiunea I.N.C.E.F. pentru cultura 
plopului a fost dezvoltată, iar spri
jinul dat unităților de producție 
este din ce în ce mai larg. în perioa
da 1960—1962, stațiunea I.N.C.E.F. 
pentru cultura plopului a livrat uni
tăților din producție circa 720 000 
butași din clone selecționate pentru 
înființarea și dezvoltarea culturilor 
de plante-mamă.

Pe linia ridicării productivității 
pădurilor prin raționalizarea produ
cerii materialului de împădurit, se 
încadrează și acțiunea în curs pen
tru crearea pepinierelor silvice cen
trale în regiunea de coline și cîm
pie și comasarea acelora din regiu-
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Sosirea la Berlin a delegației
Partidului Muncitoresc Romin

BERLIN 14 — Corespondentul 
Agerpres transmite :

Luni dimineața a sosit la Berlin, 
în Gara de est, delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn, care va parti
cipa la lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al P.S.U.G. Delegația este 
alcătuită din tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.R., conducătorul de
legației, Nicolae Ceaușescu, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.. șeful Direcției de propagan

in interiorul ziarului :

0 Viața de partid : Gh. David 
— Grupele de partid pe blocuri 
și străzi (pag. 2-a).

o I. Herțeg — Materialele 
plastice în agricultură (pag. 2-a).

0 Răsfoind presa străină : 
(Peru în fierbere” (pag. 3-a).

© John Gritten — Anglia și 
cei șase” din nou 

(pag. 4-a).
• După lovitura 

Togo — Comitetul .
controlează întregul teritoriu al 
țării (pag. 4-a).

la Bruxelles

de stat din 
insurecțional

Construcții la Hunedoara

Constructorii noului oraș muncito
resc Hunedoara au terminat de cu- 
rînd construirea unui nou bloc de 
locuințe cu 9 etaje și 100 de aparta
mente. Aplicarea procedeului de 
turnare a pereților în cofraje gli
sante, metodă introdusă anul trecut 
pentru prima oară la construcția de 
locuințe la Hunedoara, a permis 
constructorilor să ridice noul bloc în 
numai 15 zile. Odată cu lucrările de 
turnare s-au executat și tencuiala 
interioară și exterioară, precum și o 
parte din instalațiile electrice.

Constructorii hunedoreni și-au 
propus să extindă acest procedeu 
de mare productivitate, care îi va 
ajuta să reducă durata de execuție 
a celor peste 800 de apartamente ce 
urmează să fie date în folosință si- 
derurgiștilor în acest an.

(Agerpres)

Consfătuire 
cu membrii brigăzilor 

științifice
Ieri după-amiază a avut loc în 

sala Consiliului local al sindicatelor 
o consfătuire cu membrii brigăzilor 
științifice din orașul București. Or
ganizată de Comitetul pentru cul
tură și artă al orașului București — 
Comisia pentru răspîndirea cunoș
tințelor științifice — consfătuirea a 
dezbătut principalele probleme ale 
activității brigăzilor științifice, pre
cum și ale generalizării experienței 
bune din acest domeniu al propa
gandei.

Cu acest prilej a fost prezentat și 
un referat despre activitatea brigă
zilor pe anul 1962 și principalele lor 
sarcini ale anului 1963.

In școală nouă
BĂICOI (coresp. „Scînteii”). — 

Elevii școlii medii din orașul Băicoi 
au început trimestrul II al anului, 
în școală nouă. Clădirea școlii are 
16 săli de clasă, laborator, înzestrate 
cu mobilier și aparatură modernă.

De la Ministerul 
Invățămîntului

Ministerul Invățămîntului anunță 
că în orașul București cursurile șco
lilor elementare și medii de cultură 
generală încep azi, 15 ianuarie 1963.

dă și cultură a C.C. al P.M.R., Al- 
dea Militaru, prim-secretar al Co
mitetului regional Brașov al P.M.R., 
și Ștefan Cleja, ambasador extraor
dinar șj plenipotențiar al R. P. Ro
mine în R.D.G.

La gară, oaspeții au fost întîmpl- 
nați de către : Bruno Leuschner, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., prof. dr. W. Schir
mer, membru supleant al C.C. al 
P.S.U.G., și de activiști ai C.C. al 
P.S.U.G. Au fost, de asemenea, de 
față membrii Ambasadei R. P. 
Romîne la Berlin.

Din partea Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne anunță cu profund 
regret încetarea din viață a tovară

Consiliul Național al Femeilor din 
Republica Populară Romînă anunță 
cu adîncă durere că în ziua de 14 
ianuarie 1963 a încetat din viață

CONSILIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR DIN R.P. ROMINA

La 14 ianuarie 1963 a încetat din selor de femei pentru participarea Consiliului de Stat al Republicii
lor activă la viața politică, la dezvol
tarea economică și culturală a pa-

Populare Romîne.
Inchinîndu-și întreaga energie și

viață tovarășa Maria Rosetti, mem
bră a Consiliului de Stat al Republi-

în 1946 Maria Rosetti a 
să deputat în parlament,

cii Populare Romîne, președinta 
Consiliului Național al Fe
meilor.

S-a născut la 27 iunie 
1896, în orașul Iași, dintr-o 
familie de intelectuali cu ■' 
vederi progresiste ; și-a fă
cut studiile în țară și apoi 
la Facultatea de litere și fi-, 
lozofie din Paris.

Maria Rosetti a fost ani
mată de sentimente pro
fund patriotice, atașată 
ideilor progresului social. 
Imediat după eliberarea Ro- 
mîniei de sub jugul fascist, 
s-a alăturat forțelor demo
cratice conduse de partidul 
comunist, luptei lor pentru 
reconstrucția țării și conso
lidarea orînduirii populare.

In 1946 este aleasă pre- ' ' i 
ședință a Federației Demo- 
crate a Femeilor din Ro- 
mînia. De atunci muncește 
fără întrerupere, în condu- 
cerea mișcării de femei din 
țara noastră, aducînd o con- >4^ " 
tribuție de seamă la dez- Wsfc 
voltarea acesteia. Din 1958 este pre
ședintă a Consiliului Național al Fe-

putere de muncă operei desfășurate, 
.y sub conducerea Partidului 

Muncitoresc Romîn, pentru 
făurirea vieții noi, socia
liste, pentru apărarea pă
cii, Maria Rosetti s-a bu
curat de stima și prețuirea 
maselor largi de femei, a 
poporului nostru.

Prin activitatea sa în 
fruntea organizației de fe
mei din țara noastră, prin 
participarea la numeroase 

, manifestări internaționale 
închinate luptei pentru a- 
părarea păcii, pentru drep
turile democratice ale fe
meilor și viitorul fericit al 
copiilor, Maria Rosetti și-a 
cîștigat un bine meritat 

s æ I prestigiu peste hotare ca 
''-A'''"' militantă a mișcării mon- 

diale a femeilor. Din anul 
1958 este membră în Con- 

Ț ' ; siliul Federației Democrata 
Internaționale a Femeilor, 

v. Pentru meritele sale deo-i
sebite a fost distinsă cu

» ordine și medalii ale Re-
publicii Populare Romîne. 

încetarea din viață a tovarășei 
Maria Rosetti constituie o pierdere

meilor din R. P. Romînă. Maria 
Rosetti a desfășurat de-a lungul ani
lor o bogată activitate în rîndul ma

rnai multe ori în Marea Adunare 
Națională. Din anul 1961 îndeplineș
te înalta demnitate de membră a

grea pentru mișcarea de femei din 
țara noastră. Amintirea ei luminoa
să va rămîne vie în inimile noastre.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR DIN R. P. ROMINA

Constituirea comisiei pentru organizarea funeraliilor
In legătură cu încetarea din viață 

a tovarășei Maria Rosetti a fost con
stituită o comisie de organizare a

★

Catafalcul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășei Maria Rosetti va fi depus 
în sala Consiliului local al sindicate
lor din B-dul 6 Martie nr. 25, unde

Au terminat repararea tractoarelor
Mecanizatorii de la S.M.T. Făurei, 

regiunea Galați, au terminat revi
zuirea și repararea întregului parc 
de tractoare. Acest rezultat se dato- 
rește aprovizionării din timp cu 
piese de schimb și organizării lucră
rilor de reparații în două schimburi.

In proporție de aproape 80 la sută 
au fost reparate tractoarele și mași

Consfătuirea constructorilor de drumuri
La Ploiești a avut loc o consfătuire a 

constructorilor de drumuri din tară. Par- 
ticipantii au dezbătut problema exploa
tării și utilizării in construcțiile de dru
muri a nisipurilor bituminoase, rezulta
tele folosirii acestor nisipuri In ceea ce 
privește calitatea asfaltului și reducerea 
prețului de cost pe kilometru de drum. 

șei Maria Rosetti, membră a Con
siliului de Stat și președinta Con
siliului Național al Femeilor din R.P.

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

★

eminenta activistă a mișcării de fe
mei din patria noastră, tovarășa Ma
ria Rosetti, președinta Consiliului 

funeraliilor. Din comisie fac parte 
tovarășii : Grigo-'e Geamănu, pre
ședintele comisiei, Anton Moisescu,

★

în cursul zilei de miercuri 16 ianua
rie, între orele 9—13, oamenii mun
cii din Capitală vor putea să-și ia 
ultimul rămas bun de la defunctă.

nile agricole și în S.M.T. Niculești- 
Jianu, Berești și Bujoru.

In stațiunile de mașini și trac
toare din întreaga regiune mai mult 
de jumătate din numărul tractoare
lor și mașinilor ce vor fi folosite 
în campania agricolă de primăvară 
sînt gata pentru începerea lucrări
lor în cîmp. (Agerpres)

Dezbaterile au arătat că acest material, 
trainic și ieftin, poate înlocui cu succes 
bitumul din petrol fabricat in rafinării, 
produs necesar altor scopuri. Participan
tă! la consfătuire au hotărît să extindă fo
losirea acestei bogății naturale in con
strucția șl modernizarea drumurilor.

Romînă, activistă de seamă pe tărîrfl 
obștesc, militantă neobosită pentru 
înflorirea patriei, pentru cauza socia
lismului și a păcii.

★

Național al Femeilor și membră a 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne.

Gabriela Bernachi și Victor Con- 
stantinescu.

*

Cortegiul va pomi de la Consiliul 
local al sindicatelor în aceeași zi, în 
.jurul orei 13,00, și se va îndrepta 
spre crematoriul Cenușa, unde va 
avea loc mitingul de doliu.

Linie de inaltă 
tensiune

Colectivul întreprinderii de con
strucții și montaje energetice din 
Bacău a construit și pus sub ten
siune linia electrică de 15 kilovolți 
Bacău-Slobozia. Noua linie alimen
tează cu energie electrică o serie 
de localități din raionul Bacău pe o 
rază de 27 kilometri, printre care și 
secțiile gospodăriilor de stat Letea 
și Parincea. Prin extinderea rețele
lor de înaltă tensiune s-a creat posi
bilitatea ca un număr tot mai mare 
de localități din regiunea Bacău să 
fie alimentate cu energie electrică 
de la sistemul energetic național. în 
prezent, toate orașele și raioanele 
regiunii sînt racordate la acest sis
tem energetic. Numărul satelor elec
trificate este de peste 300, față de 
numai 24 în anul 1947. (Agerpres)

Rulmenți de bună 
calitate peste plan
Analizînd posibilitățile și rezerve

le interne de care dispun pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
sporite de plan pe acest an, munci
torii, tehnicienii și Inginerii Uzinelor 
„Rulmentul"-Brașov și-au luat urmă
toarele angajamente în întrecerea 
socialistă :

— să depășească plqnul cu 
15 000 bucăți rulmenți ;

— să îmbunătățească calitatea 
suprafețelor căilor de rulare a 
rulmenților radiali cu bile spo
rind astfe] durabilitatea rulmen
ților cu 15—20 la sută, asigurînd 
totodată o comportare mai bună 
în exploatare ;

— să realizeze 500 000 lei eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost șl 600 000 lei beneticii peste 
plan.

în vederea realizării angaja
mentelor, colectivul uzinei își 
propune printre altele ;

— să introducă încălzirea prin 
C.I.F. (curent de înaltă frecvență) 
la o cantitate de 500 tone piese 
din oțel ;

— să introducă laminarea și a 
căilor de rulare la un număr de 
50 000 inele de rulmenți radiali 
cu bile :

— să extindă sistemul de ali
mentare cu inele la mașinile de 
rectificat fără centre ;

— să introducă matrițele cu 
două capete active de lucru la 
presarea bilelor.

Agriculturii — mai multe 
îngrășăminte chimice

NĂVODARI (coresp. „Scînteii”).— 
La uzinele de superfosfat și acid 
sulfuric-Năvodari a avut loc recent 
o adunare a muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor uzinei în cadrul 
căreia au fost definitivate angaja
mentele luate de colectivul între
prinderii în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de plan pe anul 1963.

Angajamentele centralizate ale 
colectivului uzinei prevăd, printre 
altele :

— depășirea planului anual la 
acidul sulfuric monohidrat cu 500 
tone ;

— depășirea planului anual la 
acidul sulfuric chimic pur cu 10 
tone ;

— depășirea planului anual la 
superfosfatul simplu cu 3 000 tone ;

— depășirea planului anual Ia 
fluorosilicatul de sodiu cu 100 tone ;

— creșterea producției de fluoro- 
silicat de sodiu de calitatea I-a în 
proporție de 100 la sută ;

— reducerea indicelui de consum 
la energia electrică cu 2 kWh la 
tona de acid sulfuric monohidrat și 
cu 2 kWh la tona de superfosfat 
substanță activă ;

— extinderea mecanizării la ma
nipularea materiilor prime cu 20 la 
sută ;

— automatizarea dozării materii
lor prime la linia Ii-a tehnologică

de fabricare a superfosfatuluî 
simplu ;

— îmbunătățirea calității super- 
fosfatului simplu fabricat din fosfo- 
rite de la 17,5 la sută la 17,8 la sută 
substanță activă, iar la superfosfat 
granulat de la 18 la sută la 18,5 la 
sută substanță activă ;

— realizarea unei economii peste 
plan la prețul de cost de 1 000 000 
lei si beneficii suplimentare de 
1 000 000 lei.

Pentru traducerea în viață a a- 
cestor angajamente, conducerea uzi
nei a întocmit un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice în care sînt 
prevăzute printre altele : montarea 
a două ventilatoare intermediare 
după filtrele electrice uscate și a 
unor buncăre de cenuși sterile la 
estacada de încărcare automată în 
vagoane la sectorul de acid sulfuric. 
La sectorul de superfosfat se va 
trece la elaborarea proiectului în 
vederea înlocuirii sistemului actual 
de transport al fosforitei măcinate 
cu sistem pneumatic, precum și la 
uscarea fluorosilicatului de sodiu în 
curent de aer cald, într-o instalație 
confecționată din fonduri de mică 
mecanizare.

O serie de măsuri tehnico-organi- 
zatorice se referă la îmbunătățirea 
lucrului la stația de măcinare a su- 
perfosfatului, la sectorul de utilaj 
chimic etc.

Calitatea și economiile — 
in centrul atenției.

Colectivul Uzinei de pielărie șl în
călțăminte din Cluj și-a luat urmă
toarele angajamente în întrecerea 
socialistă pe anul 1963:

— să realizeze produse în va
loare de 4 000 000 lei peste sarci
na producției globale și marfă ;

— să depășească planul fizic 
cu 35 000 perechi încălțăminte din 
piele, 10 000 perechi încălțăminte 
din cauciuc, 2 000 kg articole teh
nice din piele și 15 000 m p piei 
fețe și căpiușeli din piele ;

— prin îmbunătățirea procesu
lui tehnologic de făbăcire a piei
lor să producă peste cantitatea 
planificată 5 000 m piei de box, 
16 000 kg talpă bovine șl 7 000 kg 
talpă nebovine ,-

— din totalul încălțămintei fa
bricate în acest an 97,7 la sută 
va fi de calitatea I-a.

— în cursul anului 1963 colec
tivul uzinei va realiza peste plan 
2 200 000 Iei economii la prețul de 
cost și 2 200 000 lei beneficii su
plimentare.

Pentru asigurarea îndeplinirii an
gajamentelor luate conducerea uzi
nei va lua un complex de măsuri 
tehnico-organizatorice. Printre aces
tea se numără dotarea atelierelor 
de cusut cu 4 benzi ; croirea căptu
șelilor de pînză cu ajutorul fierăs- 
trăului mecanic ; sistematizarea do
zării chimicalelor la secția cauciuc; 
prelucrarea șpalturilor în tăbăcării 
printr-un proces tehnologic avansat.

Noile construcții dintre Podul Grand și 
Podul Basarab de pe Calea Griviței din 
Capitală.

(Foto : M. Andreescu)
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VIAȚA DE PARTID

Grupele de partid pe blocuri
Craiova ca și alte orașe ale țării 

își schimbă înfățișarea. Se constru
iesc fabrici și uzine, se modernizează 
întreprinderile existente, apar noi 
blocuri de locuințe. Numai in anul 
1962 au fost date în folosință peste 
2 200 de apartamente. Anul acesta se 
vor construi și mai multe.

Gospodărirea unui oraș în plină 
dezvoltare economică și social-cul- 
turală, cum e și firesc, ridică pro
bleme dintre cele mai diverse. La 
rezolvarea lor o contribuție însem
nată pot aduce grupele de partid pe 
blocuri și străzi. în orașul nostru ac
tivează peste 400 asemenea grupe. 
Una din sarcinile lor principale este 
să desfășoare muncă politico-educa- 
tivă in vederea dezvoltării conștiin
ței cetățenești, a sporirii răspunderii 
cetățenilor pentru îngrijirea și păs
trarea fondului de locuințe. în acea
stă privință multe grupe de partid 
din Craiova, ca cea din blocul nr. 1 
din strada Craioviței — o clădire cu 
120 de apartamente — au obținut re
zultate bune. Ele au reușit să 
dezvolte o opinie de masă în rîndu- 
rile cetățenilor pentru a păstra locu
ința în cele mai bune condiții. Lo
catarii din aceste blocuri fac la timp 
micile reparații necesare la instala
țiile sanitare sau la cele electrice, 
mențin curate spălătoriile, scările, 
terasele etc. Grupa de partid din 
blocul nr. 5 din str. Unirii a inter
venit operativ și a criticat pe unii 
locatari care neglijau buna întreți
nere a locuințelor. Membrii de par
tid au discutat cu aceștia, le-au ară
tat că pentru apartamentele locuite 
de ei statul a făcut mari cheltuieli 
și că este o obligație cetățenească să 
le întrețină cu cea mai mare grijă. La 
gazeta de perete s-au scris articole 
pe această temă. Activitatea politică 
desfășurată de grupa de partid a dat 
roade Acum acest bloc este bine în
grijit.

Pentru a educa pe cetățeni în ve
derea îndeplinirii la timp a obliga
țiilor privitoare la chirie, lumină, 
apă. radio, televizor etc. grupele de 
partid din orașul nostru organizează 
discuții cu locatarii, conferințe. Re
zultate bune au dat adunările cetă
țenești în care se ia în discuție mo
dul cum se achită cetățenii de obli
gațiile lor. Tn urmă cu cîteva lupi la 
blocul nr. 1 din str. Unirii se mal îri- 
tîmpla ca unii locatari să nu plă
tească la timp chiria. Ei au fost cri
ticați într-o adunare cetățenească. 
Acum toți cetățenii din acest bloc își 
îndeplinesc la timp îndatoririle lor 
financiare.

Deși scrisorile n-au fost publicate
Pe șantier — munca 
mai bine organizată 

într-o scrisoare sosită 
la redacție se semnalau 
mai multe deficiente 
existente pe șantierul de 
locuințe din cartierul 
Tractorul din Brașov. 
Printre altele, se relata 

■că transportul de mate
riale se face într-un mod 
neeconomicos, iar o par
te din utilaje nu sînt 
bine folosite.

Conducerea întreprin
derii nr. 3 construcții din 
Brașov ne-a comunicat 
că a luat măsuri pentru 
gospodărirea rațională 
a materialelor, mecani
zarea în mai mare mă
sură a operațiilor la fie

MATERIALELE PLASTICE ÎS AGRICULTURĂ
Cu fiecare an 

se cultivă tot 
mai multe legu
me timpurii nece
sare aprovizionă
rii populajiei. Or,
pentru aceasta sînt necesare întin
deri mari de räsadnife, atit pentru 
producerea răsadurilor cit și a legume
lor iorfate. De mare folos pentru a- 
ceasta sini masele plastice care cu- 
nosc, din an în an, o întrebuințare tot 
mai largă și în acest domeniu, Foliile 
de polietilenă sau de policlorură de 
vinii sin’ folosite la înlocuirea sticlei 
de la ramele de răsadnife. Rezultă ast
fel rame ușoare și la un pref de cost 
măi scăzu*. Dar aceasta mai prezintă și 
ahe avantaje. Prin pelicula de polietilenă 
razele soarelui pătrund mai ușor decit 
prin sticlă, asigurînd astfel o mar 
bună dezvoltare a plantelor. Gospodă
ria de stat Popești din apropie
rea Capitalei, gospodăriile co
lective Vidra, Sintești, Cimpu- 
relu, regiunea București, multe 
gospodării colective din zona 
orașelor Arad și Constanța au 
obfinut bune rezultate în folo
sirea foliilor de polietilenă la 
ramele de răsadnife. In aceste 
zile, în gospodăriile colective 
și de sta’ cubivafoare de legu
me a începu* amenajarea de 
răsadnițe folosindu-se la rame 
folii de polietilenă.

Adesea, primăvara survin 
brume urzii. Pentru a se putea 
planta to’uși răsadurile ci' 
mai devreme în cîmp și a se 
obfine aștlel producfü timpurii 
de iegume se folosesc adăpos
turile din polietilenă. Cum se 
lac acestea ? Peste răsaduri se 
pun nuiele de alun sau de sal
cie cu capetele înfipte in pă
mînt toi mind un arc de cerc. 
Peste aceste nuiele se întinde 
polietilena Iqrmind un tunel, 
așa cum se vede în fotografia
alăturată. Aci plantele sînt ferite de 
brume ș' vînforile reci, obținîndu-se 
astfel o producție mai timpurie cu 20- 
30 zile decit la legumele cultivate 
în mod obișnuit, Anul trecu*, colecti
viștii din Dorobanți, raionul Arad, au 
folosi* polietilena pentru protejarea ro
șiilor pe 4800 mp. Pe lingă faptul că 
O'oductia obținută a fost mul’ mai tim
purie, o'odusele outînd l> valorificate la 
un preț mai bun. s-au recol’at jn me
die, la hecta' 51 200 kg roșii.

și străzi
Munca educativă în rîndurile ce

tățenilor pentru imprimarea unei a- 
titudini socialiste în relațiile de con
viețuire dintre cei ce locuiesc în a- 
celași bloc sau pe aceeași stradă este 
o altă preocupare de seamă a grupe
lor de partid din orașul nostru. Se 
obișnuiește ca împreună cu de
putatul și cu comitetele de bloc 
să se organizeze sistematic expuneri 
pe diferite teme educative. în multe 
adunări cetățenești s-au ținut con
ferințele : „Politețea și buna cu
viință“. „îți respecți vecinul, te res- 
oecți pe tine însuți“ și altele. Pen
tru a se asigura liniștea în timpul 
orelor de odihnă, grupele de partid 
din majoritatea blocurilor nou con
struite au luai măsuri să fie orga
nizat mai bine timpul liber al copii
lor. Prin muncă patriotică s-au 
amenajat locuri de joacă pentru co
pii, s-au organizat cercuri de basme 
și povești ; periodic se fac excursii 
cu copiii pentru cunoașterea ora
șului, se vizionează spectacole de 
teatru, filme.

Multe grupe de partid acordă 
atenție antrenării cetățenilor la 
buna gospodărire și înfrumusețare a 
orașului. împreună cu deputății și 
cu comitetele de stradă, ele inițiază 
acțiuni comune pentru înfrumuse
țarea curților și a străzilor. Grupa de 
partid nr. 275, din str. Trifoiului, al 
cărei organizator este tov. Constantin 
Molcuț, a atras mulți locatari la 
plantarea de flori, arbori și arbuști 
pe marginea străzii.’ La chemarea 
grupei de partid, cetățenii de pe 
această stradă au strîns și au predat 
I.C.M.-ului în ultimul timp aproape 
1 500 kg fier vechi. Anul trecut, la 
diferite lucrări de interes obștesc, lo
cuitorii orașului au făcut peste 
265 000 de ore.

în ultimul timp, din cauza zăpezii 
abundente a fost îngreunată circula
ția autovehiculelor și a pietonilor. 
Grupele de partid au sprijinit comi
tetele de stradă în antrenarea cetă
țenilor la curățatul zăpezii din fața 
caselor lor.

Buna desfășurare a activității gru
pelor de partid pe blocuri și străzi 
depinde în mare măsură de felul 
cum sînt ajutate de către comitetul 
orășenesc de partid. Am avut grijă 
să numim ca organizatori de grupă 
membri de partid dintre cei mai 
buni, oameni pricepuți. cu experi
ență în munca de partid, buni gos
podari. care se bucură de încrederea 
și de stima cetățenilor. Pe baza indi
cațiilor plenarei C.C. al P.M.R. din

care punct de lucru, pre
cum și pentru respecta
rea riguroasă a prețului 
de cost planificat pe 
șantier.

Mai aproape 
de cerințele 
cetățenilor

„In ultimul timp — ne 
scria nu de mult cores
pondentul voluntar M. Pe- 
rianu — și în orașul Mol
dova Nouă s-a îmbună
tățit deservirea popu
lației de către coopera
ția meșteșugărească. U- 
nitățile existente execută 
comenzile la timp și în 
condiții bune. După pă
rerea mea, ar trebui însă 
să existe o mai mare

preocupare pentru lărgi
rea gamei de servicii 
prestate. De pildă, ar fi 
necesar să se ia măsuri 
pentru efectuarea unor 
reparații la diferite ma
șini și articole de uz cas
nic, ochelari, ceasornice 
etc.

Scrisoarea a fost trimi
să spre rezolvare Uniu
nii regionale a coopera
tivelor meșteșugărești 
Banat. în răspunsul pri
mit se arată că s-au dat 
dispoziții cooperativei 
„Cerna" din Orșova, de 
care aparțin unitățile 
existente în Moldova 
Nouă, să organizeze și 
prestarea serviciilor 
menționate în sesizare.

Masele plastice au fost extinse și în 
alte domenii legate de producerea le- 
gumelo' timpurii. Este vorba de cons
trucții simple cum ar li solariile, iaro- 
vizatoarele șt altele. Cu fiecare an se 
aplică tot mai mult iarovizarea carto
filor — o metodă de bază pentru obți
nerea unor produc/ii timpurii. Dar pen
tru aceasta sînt necesare adăposturi 
unde cartofii să aibă lumină și aerisire. 
Adăposturile făcute din zid sînt destul 
de costisitoare. La recenta consfătuire 
de la Arad în problemele legumicultu
ra, specialiști de la Institutul de cerce
tări horfivificole au prezentat proiectul 
unui iarovizalor făcut cu ajutorul Io- 

Protejarea legumelor tn cîmp cu ajutorul polletilenel.
liifo' de polietilenă. Costul acestuia re
vine numai la 70 lei la mp, în timp ce 
unul făcu* din zid costă 400 lei la mp. 
In aceiași timp, iarovizatorul din polie
tilenă poate li folosit, după plantarea 
cartofilor, la cultivarea dé legume tim
purii ori la păstrarea seminfelor de di
ferite legume.

In stațiunea experimentală Greaca, 
raionul Oltenița, o suprafață bunicică 
cultivată cu viță de vie pentru struguri 
de masă a lost acoperită în primăvară 

aprilie 1962, munca de îndru
mare și control a grupelor de partid 
pe blocuri și străzi a luat un ca
racter mai organizat. Un secretar al 
comitetului orășenesc răspunde de 
activitatea acestora și informează cu 
regularitate biroul asupra muncii lor. 
Instructorii teritoriali au sarcini pre
cise în ce privește îndrumarea gru
pelor. în această muncă sîntem spri
jiniți de circa 70 de activiști nesala- 
riați. Fiecare dintre ei răspunde de 
un număr de grupe.

Pentru a se generaliza tot ce este 
bun în activitatea grupelor, biroul 
comitetului orășenesc de partid or
ganizează lunar consfătuiri pentru 
schimb de experiență și instructaj. 
La aceste consfătuiri 2-3 organiza
tori prezintă informări asupra acti
vității lor, în care scot în evidență 
metodele folosite, rezultatele obținu
te, precum și greutățile întîmpinate. 
Referatele sînt urmate de întrebări și 
discuții. în vederea rezolvării opera
tive a problemelor pe care le ridică 
organizatorii grupelor de partid, co
mitetul orășenesc a luat măsuri ca la 
consfătuiri să participe și directorii 
întreprinderii de gospodărie orășe
nească și al I.L.L., reprezentanți ai 
organizațiilor comerciale și diferiți 
tovarăși din partea sfatului popular 
orășenesc.

în munca de îndrumare și spriji
nire a activității grupelor de partid 
pe blocuri și străzi. Comitetul oră
șenesc de partid Craiova a acumulat 
o anumită experiență. Mai avem 
însă multe de făcut. Trece prea mult 
timp de la darea în folosință a unor 
noi blocuri de locuințe și pînă la 
constituirea grupelor de partid. în 
unele locuri o grupă de partid este 
constituită pe mai multe străzi, ceea 
ce face ca ea să nu se poată ocupa în 
mod temeinic de rezolvarea sarcini
lor ce-i revin. Există grupe, ca cele 
din blocurile nr. 7 și 9 din str. Unirii, 
blocul nr. 4 din str. Principatele 
Unite și altele, care nu acordă sufi
cientă atenție antrenării cetățenilor 
la viață obștească a cartierului.

Comitetul orășenesc de partid 
Craiova va lua măsurile necesare 
pentru ca toate grupele de partid să 
muncească bine, să-și aducă aportul 
la educația cetățenească a oamenilor 
muncii, la îngrijirea și la păstrarea 
fondului de locuințe, la buna gospo
dărire a cartierelor.

GH. DAVID
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Craiova

O nonă carte 
de telefon

Corespondentul volun
tar Gh. Benga ne relata 
într-o scrisoare recentă 
că lista abonatilor tele
fonici din orașul și regiu
nea Cluj este învechită. 
Multe numere de telefon 
menționate în această 
listă nu mai corespund ; 
alte numere noi nu pot fi 
cunoscute decît prin ser
viciul de informații,.

La această scrisoare, 
Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor 
ne-a răspuns că Direc
ția regională P.T.T.R. 
Cluj a întocmit o nouă 
listă a abonaților telefo
nici care va fi tipărită în 
trimestrul I al acestui an.

cu foi de polietilenă. Tn luna mai, în 
interiorul acestei sere demontabile era 
o căldură ca-n toiul verii, iar la mijlocul 
lunii iunie de aici au fost recoltate can
tități însemnate de struguri de cea mai 
bună calitate.

Ca și în alte sectoare, și în agricul
tură masele plastice au din an în an 
fot mai multe întrebuinfări. Conductele 
de apă și aspersoarele făcute din ma
teriale plastice montate în sere și ră
sadnițe fac să se reducă de opt ori forța 
de muncă necesară față de udatul prin 
furtun pe brazde.

în cîmp s-a extins foarte mult, în 
ultimii ani, irigarea prin aspersiune. Tu

burile pentru conducerea apei se fac 
din policlorură de vinii. Acestea sînt 
ușoare și rezistente. Un tub de 20 m 
poate li dus ușor pe umăr de către un 
om, în timp ce pentru unul asemănăto’ 
făcut din metal sînt necesari doi oa
meni; Dar chiar și la irigarea prin ca
nale obișnuite din pămînt, materialele 
plastice își găsesc aplicare. Asemenea 
canale se căptușesc cu folii de policlo
rură de vinii sau de polietilenă și în 
lelul acesta apa curge mai bine și fără

în fotografii : In secția de creație a întreprinderii „Tînăra Gardă” din Capi
tală. Creatoarele Ionica Coman, Emilia Săftescu, Marleta Lazăr și Maria Domocoș 
disc.utînd despre noile modele (stingă). Un aspect din expoziția Ministerului In
dustriei Ușoare, cu modele noi de încălțăminte contractate cu comerțul pontru 
primul semestru al anului 1963 (dreapta).

PRODUSE DE LA PAVILION ÎN LUCRU

încălțăminte 
și alte

Pentru a cunoaște noutățile din 
anul 1963 ale sectorului de încăl
țăminte, Un reporter al ziarului nos
tru s-a adresat tovarășului inginer 
Ion Dumitrescu, director general al di
recției generale de pielărie și încăl
țăminte din cadrul Ministerului In
dustriei Ușoare, care ne-a relatat 
următoarele :

Din cele circa 1 200 modele noi de 
încălțăminte pentru femei, bărbați, 
copii prezentate la cel de-al patrulea 
pavilion de mostre' au fost contracta
te 80 la sută. Ca urmare, în magazine 
vor apare chiar în trimestrul I al 
anului o serie de sortimente și mo
dele noi. întreprinderile producă
toare vor livra magazinelor încăl
țămintea cu talpă microdur, pentru 
femei. Talpa aceasta este foarte re
zistentă la uzură, are o flexibilitate 
mărită și aspectul celei din piele. Ea 
va fi folosită la confecționarea de 
pantofi cu toc înalt și cu toc de 3—4 
centimetri.

Un alt sortiment pentru femei îl 
formează ghetele căptușite cu tricot 
scămoșat și cu talpă din cauciuc 
microporos sau translucid, adecvate 
sezonului rece. Primele cantități cu

Modele noi
Cele aproape 170 de modele noi de 

tricotaje expuse de fabrica' „Tînăra 
Gardă" la pavilionul de mostre au 
sporit și mai mult prestigiul între
prinderii. Pentru primul semestru 
al anului s-au contractat peste 130 
din aceste modele. Acum au intrat 
In lucru 18 modele noi de scampo- 
louri și jachete din lină, se lucrează 
la 16 modele de rochii, jachete și

Lucrări de dezâpezîre în Capitală
Pentru buna desfășurare a transportu

lui în comun și a aprovizionării popu- 
lației în urma viscolului din 12 și 13 ia
nuarie, în Capitală au fost folosite la de
gajarea zăpezii de pe principalele artere 
numeroase utiiaje — buldozere, gredere, 

să se piardă. Ex
periențe de acest 
fel făcute la sta
țiunea experi
mentală Țigă
nești, regiunea

București au arătat ce rezultate bune se 
pot obfine prin căptușirea canalelor 
pentru irigafii. De asemenea, cu mate
riale plastice se căptușesc bazinele pen
tru apă săpate în pămînt permeabil.

Jn sere și chiar în cîmp lirele de re- 
lon sînt folosite pentru spațieri la sus
ținerea iegumelor, dovedindu-se mult 
superioare sforii de Manila utilizată 
pînă acum. De asemenea, se fac încer
cări pentru înlocuirea sîrmei la spalie
rul pentru vi)a de vie. Benzi din poli
clorură de vinii confecționate sub for
mă de spirale sînt folosite în pomicul
tură pentru învelirea Irunchiulul la po

mii tineri, ferindu-i astfel de 
atacul rozătoarelor și îndeosebi 
al iepurilor.

Polietilena se folosește la 
confecționarea sacilor în care 
sînt păstrate legumele și fruc
tele, împiedicînd evaporarea 
apei. Cartofii păstrați în ase
menea saci au pierdut în timp 
de 17 zile numai 2,3 la sută 
din greutatea inițialii, pe cînd 
cei păstrafi în saci de hîrfie au 
pierdut 4,2 la sută. La fel de 
bine se păstrează rădăcinoa- 
sele și fructele.

Experiența a dovedit că 
adăposturile necesare pentru 
îngrășămintele chimice sînt 
destul de costisitoare, lată de 
ce îngrășămintele chimice, o- 
dată transportate la marginea 
terenului pe care urmează să 
fie împrăștiate, sînt acoperite 
cu prelate din polietilenă. Tot 
așa sînt acoperite și unele ma
șini agricole lerindu-le astfel 
de intemperii.

Cu fiecare zi materialele plastice își 
găsesc noi domenii de aplicare și în 
agricultură. In acest an, industria 
va livra agriculturii mari cantități de 
polietilenă. Ea va H folosită la confec
ționarea ramelor pentru răsadnife și 
protejarea culturilor în cîmp. Este ne
cesar ca asemenea metode de lucru să 
lie larg popularizate pentru a li extinse 
și astlel să se obfină tot mai multe le
gume timpurii.

I. HERȚEG

extraflexibilă 
noutăți
asemenea produse au și fost livrate 
magazinelor.

S-a îmbogățit mult și gama sorti
mentelor de încălțăminte pentru 
bărbați. La fabricile „Flacăra Roșie” 
și „Dîmbovița” din București se va 
realiza încălțămintea extraflexibilă. 
Pantofii de acest fel au fețele din 
piele-bovine care, printr-un trata
ment chimic special, capătă moliciu
ne. iar prin presare — un aspect de 
scoarță de copac. Talpa zimțată este 
din cauciuc translucid. Pantoful este 
ușor, rezistent și deși nu are ștaif și 
bombeu își păstrează forma.

Pînă la sfîrșitul acestei luni, la fa
brica „Flacăra Roșie“ vor intra în 
fabricație 20 de modele de încăl
țăminte din cele 36 expuse la Pavi
lion.

întreprinderile profilate pentru 
încălțămintea de copii au contractat 
cu organizațiile comerciale circa 120 
modele noi, printre care unele pre
văzute cu cusătură în formă de or
namentații.

Acestea sînt numai cîteva din 
noutățile sectorului industriei de în
călțăminte. pentru anul 1963.

de tricotaje
scampolouri din fire sintetice. Unele 
tricotaje pentru femei se execută în 
două-trei culori. Se produc și 31 de 
modele noi de articole de îmbrăcă
minte bărbătească. între acestea sînt 
cămășile tricotate, multe executate 
într-o îmbinare de culori. Colecti
vul fabricii se străduiește să execute 
produsele cu aceeași precizie și fi
nețe cu care au fost realizate mostre
le expuse la pavilion.

pluguri etc. Peste 2 200 de lucrători de 
la întreprinderea de salubritate, de Ia 
întreprinderea de drumuri și poduri — 
București și de la serviciul parcuri și 
grădini au lucrat în tot cursul zilei de 
13 și 14 ianuarie Ia dezăpezirea străzilor. 
Mii de oameni ai muncii au ajutat la 
înlăturarea zăpezii din fața întreprinderi
lor sau instituțiilor unde lucrează, precum 
și la degajarea de zăpadă a trotuarelor in 
dreptul locuințelor lor.

...Și la calea ferată
DupM cum informează Ministerul Trans

porturilor și Telecomunicațiilor, circulația 
pe calea ferată se face normal.

în timpul viscolului au circulat tn pa
trulare și Ia dezăpezire un mare număr 
de pluguri. în același timp, circulația tre
nurilor de marfă a fost dirijată în așa fel, 
îneît să nu se aglomereze stațiile din zo
nele viscolite.

O serie de linii din cadrul regionalei 
C.F.R. București, care au fost temporar 
Închise, au fost redate circulației dato
rită muncii neobosite a echipelor de de
zăpezire. (Agerpres)

TEATRE • (SSrosijQos) • <7e/ev/z/une
TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne: Haiducii — (orele 19.30). 
Teatrul de stat de operetă: Mamzelle Ni- 
touche — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia): Macbeth
— (orele 19,30). (Sala Studio): Siciliana — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru): Prima zi de libertate — pre
mieră — (orele 19,30). (Sala Studio): Bă
ieții veseli — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgurea- 
nu 1): Sfinta Ioana — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76): Tache, 
Ianke șt Cadîr — (orele 19.30). Teatru) 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile): 
Oceanul — (orele 20). (Sala Libertatea): 
Salut voios — (orele 17); O felie de lună
— (orele 20). Teatrul Evreiesc de stat: Lo. 
zul cel mare — (orele 20). Teatrul mun
citoresc C.F.R.-Giuleștl: Băiat bun, dar... 
cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul satiric 
muzical „C. Tänase“ (Sala Savoy): Mu
zica, bat-o vina — (orele 20). (Sala Vic
toriei): Ocolul pămîntului în 30 de me
lodii — (orele 20). Ansamblul de cîntece 
și dansuri al C.C.S.: Visuri îndrăznețe — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor în
flăcărați — film pentru ecran panoramic: 
Patria (11: 15; 10; 21). Vaporul lui Emil— 
cinemascop: Republica (10î 12: 14; 16,30; 
18,45; 21). București (10; 12; 14; 16,45; 19; 
21), Gh. Doja (10: 12; 14; 16.30; 13.45; 21). 
23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). Sub 
cupola albastră: Magheru (9.45: 12; 14,15; 
16,30; 18,45: 21) I. C. Frlmu (9,30; 11,45; 
14; 16,15: 13,30; 21), G. Coșbuc (9,45; 12; 
14.15: 16,30; 18 45; 21). Telefonista rulează 
la cinematografele V. Alecsandri (15; 17; 
19: 21), Victoria (10; 12; 14; 16: 18,15: 20.30). 
1 Mai (10; 12,15; 15,30: 18: 20,30). Căzută 
din lună — cinemascop: rulează la cine
matografele Elena Pavel (10: 12,30: 15,30; 
13; 20.30), Luceafărul (16; 18.15: 20,30). Lan
terna fermecată și Pățaniile Iui Duluș șl 
Lăbuș: Tineretului (orele 10 și 12). Mis

Originalitate cu orice preț...
Pe scenele teatrelor noastre au 

apărut în ultima vreme noi lucrări 
dramatice care aduc în dezbatere 
probleme actuale ale contempora
neității. Prin originalitatea tratării 
temelor și varietatea mai mare a sti
lurilor, cele mai bune dintre aceste 
piese dovedesc cit de bogate sînt 
modalitățile de expresie ale meto
dei realismului socialist și cît de 
rodnica devin căutările celor care 
pășesc hotărît pe această cale.

Atunci însă cînd aceste căutări se 
depărtează de inima vie a realității, 
cînd logica vieții e părăsită, ele de
vin un Joc steril, o simplă exhibiție, 
chiar dacă intenția autorului a iost 
să ne comunice un mesaj important. 
Un exemplu eloc
vent în această pri
vință îl furnizează 
numărul 11/1962 
al revistei clujene 
„Steaua“, care 
publică lucrarea intitulată „Moartea 
nu vine din cer" de Dumitru Radu 
Popescu. Autorul e unul din proza
torii înzestrați ai tinerei generații. 
El s-a afirmat printr-o serie de nu
vele și povestiri inspirate din viață, 
scrise cu talent și originalitate — 
lucrări care dovedeau o serioasă 
preocupare pentru problemele omu
lui contemporan și o sănătoasă o- 
rientare realistă.

în recent publicata sa lucrare, el 
se depărtează din păcate de acest 
drum. D. R. Popescu intenționează 
un pamflet dramatic antiimperialist, 
a cărui acțiune se petrece în Occi
dent. Acțiunea nu se susține însă 
prin profunzimea tratării, prin ver
vă satirică demascatoare, ci devine 
un prilej de amuzament facil, de si
tuații și glume aberante și adesea 
triviale ; de fapt, autorul se limitea
ză la a pune cap la cap, în mod 
arbitrar, diverse episoade încîlcite 
sau de-a dreptul fără sens, jocuri de 
cuvinte gratuite, personaje care n-au 
nici o legătură cu acțiunea (Ham
let... vinde ziare și porumb fiert 
ș.a.m.d.).

Minimalizarea conținutului, căuta
rea excentricităților ieftine se reflectă 
pe de altă parte în forma de expri
mare scenică. Urmărirea originali
tății cu orice preț, lipsa de logică și 
căutarea de „teribilisme“ în desfă
șurarea acțiunii și în caracterizarea 
personajelor, ecouri ale unor 
„mode" care ne sînt străine, duc la 
bagatelizarea însăși a noțiunii de 
teatru. Simpla citare a distribuției ni 
se pare elocventă: Scundul, Colegul, 
Frumosul, Diriginta, Directorul, Gra
sul, Cîrnul, Generalul, Hamlet, 
Colega, Profesoara tînără, Ciz
mele, Piticul, Zece femei qoale din 
care una e Frumoasa și alta Duduia, 
Bîlbîitul, O voce, Eschyl, Dumitru 
Radu Popescu, Delegatul străin, 
S. N., Cîteva matahale, Picasso etc.

în numele convenției teatrale — 
modalitate perfect valabilă atunci 
cînd, prin transpunere grotescă sau 
simbolică a unor anumite relații u- 
mane reale se sporește expresivi
tatea imaginii, forța ei de emoțio- 
nare — se ajunge de fapt în textul 
de care ne ocupăm la o confuzie 
antiteairală, lipsită de sens, de fru
musețe, de adevăr omenesc. Totul

însemnări

terul celor doi domni „N”: Tineretului 
(orele 14,30 șl 10,30). Acord final: Tinere
tului (orele 18,30 și 20,30). Pentru un zîm- 
bet senin: Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 pină la orele 14. după-a- 
miază 16: 18,30; 20,30) Volga (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Libertății (10; 12; 16.30; 18,30;
20.30) . Cînd copacii erau mari: Central
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30). Gri- 
vița (15; 17; 19; 21). Program special pen
tru copii la orele 10 Ia cinematograful 
13 Septembrie. Omul de lingă tine: 13 
Septembrie (11,30: 15,30; 18; 20,30), Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Petre cel isteț.: 
Timpuri Noi (rulează în continuare delà 
orele 10 pînă la orele 21). Spionaj contra 
spionaj rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (16; 18; 20,15). Miracolul lupilor — 
cinemascop: Înfrățirea între popoare 
(10,30: 15,30; 18; 20,30). Cursa de 100 km: 
Cultural (16; 18,15; 20,15). Moara diavolu
lui: rulează ia cinematografele Alex. Po
pov (în continuare de la orele 10 pînă Ia 
orele 21), Munea (16; 18,15; 20,30), M. Emi- 
nescu (16; 18,15; 20,30). Dă-i înainte fără 
grijă; 8 Martie (11; 15; 17, 19; 21), Flacăra 
(10,30; 16; 18,15: 20,30), Donca Simo (16; 
18,15; 20,30), O. Bacovla (15; 17; 19; 21). 
Președintele — centru înaintaș rulează la 
cinematograful C.tin David (15,30: 18;
20.30) . Soțul soției salo rulează la cinema
tografele V. Roaită (10; 12; 14,45; 16,45: 19; 
21), Alex. Sahia (10; 12: 14; 16,30: 18.30; 20,30) 
Miorița (10: 12; 14; 16.15; 18,30; 20.45). Flo- 
reasca (10,30; 16: 18,15; 20,30), Drum de în
cercare: Unirea (16; 18,15; 20,30). Pedro 
pleacă în Sierra rulează la cinematogra
ful T. viadimirescu (15,30; IB; 20,30). Ti
nerii — cinemascop: Popular (10.30; 16; 
18,15; 20,30). Drumul Serii (14,30; 16.45: 19; 
21,15). Mirajul: Arta (16; 18; 20). Moșilor 
(16; 18; 20), Olga Bancic (15.30: 18; 20.30). 
Cînd comedia era rege — Vîrsta de aur 
a comediei: 16 Februarie (16: 19). Pompie
rul atomic rulează la cinematograful Iile 
Pintilie (16; 18; 20). Lupii la stlnă: 8 Mal 
(15 30; 18; 20,30). Oameni și fiare — am

devine un joc ieftin, lipsit de valoare 
artistică, ducînd la vulgarizări ale 
însăși ideii de satiră.

Iată cîteva exemple caracteristic» 
pentru stilul întregului dialog :

„Generalul : ...Creerul e o parte 
sensibilă și oamenii sînt insensibili 
și întotdeauna cînd încep să te lo
vească, îți dau la cap. Cred că 
creerul trebuia montat mai jos, mai 
profund, și mai în spate. Cred că 
creerul trebuia mutat în fund.

Cîrnul ; E o idee aproape genia
lă, ca să nu zic genială, să credeți 
că mă lingușesc. Poftiți șurubelnița.

Generalul : Dumnezeu i-a pus o- 
mului orificiile de primire în fc'ă 
să poată mînca, bea și așa mai de

parte. Să poată 
mirosi, să poată 
vedea. Tot ce pri
mește flinta ome
nească primește 
prin față. De ce nu 

sînt așezate în spate aceste organe, 
ca să le zic așa acestor orificii ?

Cîrnul ; Fiindcă atunci fața ar fi 
în spate. Poftiți un șurub".

Sau :
„Generalul : Am să-1 ucid, am să-l 

ucid
Pe acest neom
Cu analcid, dintr-un blid 
Am să-l ucid.și cu acid".„

Și, mai departe :

„Generalul: Direatore, eu zic
Pe acest fruct nesănătos...

Colegul : Taram-ta-ram ■
în sus și-n jos 
Bine că ești tu perfect 

sănătos"... etc. etc.
Orice modalitate artistică ar a- 

lege autorul, teatrul, ca să trăiască, 
trebuie să exprime un adînc adevăr 
omenesc, în primul rînd prin inter
mediul actorului, care nu trebuie 
tratat ca o marionetă mecanizată, ci 
căruia trebuie să i se olere prilejul 
de a exprima acest adînc adevăr 
prin caractere puternice, vii, prin 
situații dominate de logica vieții, 
prin replici bogate în idei, care să 
ajungă la mintea și inima oameni
lor. Numai astfel o temă majoră 
poate înrîuri conștiința spectatorilor. 
Altfel, cînd în loc de educarea pu
blicului precumpănește dorința de 
a-1 epata, nu mai e vorba de artă, ci 
de o exhibiție formală, searbădă și 
pînă la urmă de neînțeles.

E regretabil că revista „Steaua" 
a găsit cu cale să promoveze o a- 
semenea producție prin care nu se 
face un serviciu nici autorului nici 
dramaturgiei. Ceea ce a scris va
loros prozatorul Dumitru Radu Po
pescu a fost rodul unei munci seri
oase, al exigenței față de propria 
creație, al respectului față de cerin
țele cititorilor. Lucrarea sa „Moartea 
nu vine din cer“ este orientată însă 
pe un alt drum, nefertil. Sîntem con
vinși că talentul scriitorului poate 
da lucrări de valoare și în teatru, 
cu condiția să urmeze consecvent a- 
celași drum al artei realiste pe care 
a obținut succesele de pînă acum.

C. POENARU

bele serii: 30 Decembrie (15; 19). Magis
tratul rulează la cinematograful B. Delà- 
vrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii. 19,30 — 
Transmisiune de la Teatrul de Operă șl 
Balet al R. P. Romîne: „Haiducii'-, băiet 
de Hilda Jerea. în pauze: Emisiune de 
știință și tehnică. „Detunata" — film do
cumentar produs de Studioul cinemato
grafic „Al. Sahia". In încheiere; Buletin 
de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară: vremea s.a menținut rece 

cu cerul variabil. Local au continuat să 
cadă ninsori slabe, intermitente. Vîntul 
la început tare în sud-est a slăbit în in
tensitate, suflînd apoi în toată țara în 
general potrivit în sectorul vestic. In 
cursul după amiezelor a prezentat inten
sificări locale în Oltenia șl a viscolit ză
pada. Temperatura aerului la ora 14 a în
registrat valori cuprinse între minus 16 
grade la Avrămeni șl Rădăuți șl minus S 
grade la Tr. Severin și Tg. Jiu. In Bucu
rești : vremea a fost rece cu cerul varia
bil. In cursul dimineții a fulguit slab. 
Vîntul a suflat potrivit din șud-vest. 
Temperatura maximă a fost de minus 7 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 
și 18 ianuarie. In țară: vremea se va men
ține rece cu nopți geroase. Cerul va fi 
variabil mai mult acoperit. Va continua 
să ningă mai ales în jumătatea de nord 
a țării. Vînt potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura în general staționară. Mi
nimele vor li cuprinse între minus 8 
grade și minus 18 grade, local mal cobo- 
vîtă, iar maximele între 0 și minus 10 
grade.

In București: vreme rece cu nopți ge
roase. Cerul mai mult acoperit. Temporar 
ninsoare. Vînt potrivit. Temperatura in 
general staționară.
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Povara impozitelor in Taivan

CEL MAI VECHI PAPIRUS GREC

litice și alte organizafii din diferite țări 
care prin lupta lor nobilă ajută poporul 
spaniol să restabilească democrația și să 
apropie ziua eliberării noastre, să contri
buie la reîntoarcerea noastră in mijlocul 
familiilor noastre, spre binele patriei noas
tre — scriu deținuții din Burgos. Fie ca 
anul 1963 să fie anul păcii și colaborării 
rodnice între toate popoarele".

Aspect de Ia centrul școlar „Steagul Roșu" Brașov
(Foto : Agerpres)
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Sesiunea de examene la învățămîntul 
de cultură generală fără frecvență

comunică i 
la invătă-

Mișcare în Argentina 
împotriva monopolurilor 

petroliere americane
Sosirea la Berlin a delegațieiP. c. u. s.

PARIS 14 (Agerpres). „In timp ce pen- cea mai profundă recunoștinjă fajă de 
fru noi începe un nou an de temniță, a- persoanele, sindicatele, organizațiile po- 
dresăm tuturor popoarelor din întreaga 
lume urări de pace, prietenie și speran
ță", se spune în mesajul de Anul nou 
adresat opiniei publice internationale de 
definufii politici spanioli din închisoarea 
franchistă din Burgos.

Acest mesaj a fost primit în Franfa 
și difuzat la 13 ianuarie de agenția „Union 
Française d'information“. „Ne exprimăm

TAIPE. în anul 1962, clica ciankai- 
șistă a stors de la populație prin impozi
te circa 4 miliarde yuan! taivanezi. Nu
mai în cursul anului trecut s-au înregis
trat șase majorări ale impozitelor.

pozilole funciare au crescut cu 32,6 la 
sută, 'ar impozitele pe mărfuri cu 15— 
60 la sută. Incepînd din luna mai 1962 
a fost introdus așa-numitul „impozit spe
cial pentru apărare".

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 
„Mișcarea pentru apărarea petrolu
lui argentinian”, organizație din care 
fac parte numeroase partide politice 
și organizații obștești, a organizat o 
conferință la Buenos Aires în cadrul 
căreia s-a cerut ca toate contractele 
încheiate de guvernul argentinian cu 
trusturile și monopolurile america
ne, care exploatează petrolul țării, 
să fie imediat anulate.

La această conferință au partici
pat reprezentanți ai partidului pe- 
ronist, partidului comunist, partidu
lui avangarda socialistă, partidului 
socialist, mișcării populare, uniunii 
civice radicale a poporului, precum 
și reprezentanți ai celor mai mari 
sindicate din Argentina.

Conferința a hotărît inițierea unei 
campanii de demascare a diferitelor 
forme de infiltrare a monopolurilor 
americane în economia țării. La con
ferință s-a cerut, de asemenea, eli
berarea deținuților

BERLIN 14 (Agerpres). — în seara 
zilei de 14 ianuarie a sosit la Berlin, 
pentru a participa la lucrările celui 
cie-al VI-lea Congres al P.S.U.G., 
delegația P.C.U.S. condusă de N. S. 
H.rușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

La gara de est a capitalei, dele
gația P.C.U.S. a fost întîmpinată de 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., membri și 
membri supleanți ai Biroului Poli-

tic al C.C. al P.S.U.G., membri aî 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, conducători ai partidelor 
democratice și 
masă.

Erau prezenți 
țiilor partidelor
torești sosite la cel 
Congres al P.S.U.G.

La mitingul care a avut loc la 
gară, Walter Ulbricht și N. S. 
Hrușciov au rostit cuvîntări.

organizațiilor de

conducătorii delega- 
comuniste și munci- 

de-al VI-lea

politici.

Ministerul învățămîntului
Prima sesiune de examene 

mîntul de cultură generală fără frecventă 
si de examene de diferență pentru o clasă 
va avea loc între 22 și 31 martie a.c. Se
siunea a doua de examene va avea loc 
între 1 și 20 iulie a.c.

La clasele a V-a și a VIII-a, examenele 
se dau conform planurilor de învătămint 
și programelor școlare de la învătămîntul 
de cultură generală — cursuri de zi. Ele
vii din clasa a V-a vor da examene la: 
limba romînă, istorie, limba rusă, mate
matică, științe naturale, geografie, desen 
și muzică.

Elevii din clasa a VIII-a vor da exa
mene la: literatura romînă, limba rusă, 
limba engleză (franceză sau germană), is
torie, matematică, fizică, chimie, știmt» 
naturale, geografie, desen liniar și mu
zică.

Elevii din școlile și secțiile cu limba 
de predare a minorităților naționale vor 
da examene și la limba și literatura ma
ternă.

clasele VI, VII, IX, X. și XI exa-ta ...
menele se dau potrivit planurilor de în
vătămint și programelor școlare de Ia 
învătămîntul seral de cultură generală.

Elevii care dau examene la învătămîn
tul fără frecvență vor pregăti pentru pri
ma sesiune de examene circa 35 Ia sută 
din materia prevăzută în programe. Exa
minarea în această sesiune va consta 
din cîte o probă scrisă la fiecare obiect 
de studiu, cu excepția desenului și mu
zicii la care se dă examen numai în se
siunea a doua,

în sesiunea a Il-a elevii vor da lucrări 
scrise din restul materiei și probe orale 
din întreaga materie, la toate discipli
nele.

Se recomandă școlilor să asigure în
drumarea studiului individual al elevilor

Examenele de diferență se vor ține 
după programele școlare ale secțiilor se
rale.

Regulamentul învățămîntului seral și 
fără frecventă poate fi consultat la sec
țiile de învățămînt și la școlile tu secții 
fără frecventă. (Agerpres)

De
a

în

la secția c'a seismologie 
Centrului de cercetări 

geofizice

seara, zilei de 14 ianuarie, la.
Orele 20 33’ 52” seismografele secției 
de seismologie a Centrului de cerce
tări geofizice al Academiei R. P. Ro
mine au înregistrat un cutremur tie 
pămînt cu epicentrul în regiunea 
Vrancei, la o distanță de aproxima
tiv 150 km de București.

în Capitală, cutremurul a fost sim
țit cu gradul 5 de intensitate.

(Agerpres)>

© Luni seara Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri” din Iași a prezentat cea 
de-a patra premieră din actuala stagiune 
cu- „Richard al Ill-lea” de W. Shakes
peare. Direcția de scenă și scenografia 
spectacolului sînt semnate de Mircea 
Maroșin. Din distribuție fac parte Ion 
Lascăr, George Popovici, Margareta Ba
ciu și Anny Braeschi — artiști emeriți, 
Nicolae Veniaș, Constantin Dinculescu, 
Carmen Barbu, Adina Popa și alții.

0 Duminică seara. Teatrul romîn de 
stat din Timișoara a prezentat al 100-lea 
spectacol cu piesa „Take, Linke și Ca- 
dîr” de V. I. Popa. Prezentată de 76 de 
ori pe scenă proprie și de 24 de ori în 
deplasare, piesa a fost văzută de aproape 
60 000 de spectatori din orașul Timișoara 
și alte localități din regiunea Bănat.

într-o corespondentă din Atena, zia
rul englez „Times“ arată că în localita
tea Derveni, la 6 mile nord da Salo
nic, în timp ce muncitorii reparau un 
drum, au descoperit, în luna februarie 
1962 un vast cimitir macedonean. Pe 
lîngă piese de lemn încrustate cu aur 
a fost descoperit un papirus.

Recent a luat sfîrșit operația de des
fășurare a lui și este considerat cel mai 

,/vechi papirus grec cunoscut pînă acum. 
Maccaronas, directorul Muzeului de 
antichități din Macedonia centrală, a 
declarat în urma acestei descope
riri : „Literele textului situează acest 
papirus pe la mijlocul deceniului al 
4-lea, î.e.n., probabil cel mai fîrziu în 
timpul domniei lui Filip a1 ll-lea al 
Macedoniei (anii 357—333). Este, așa
dar, vorba de un papirus cu 30 de ani 
mai vechi decîf papirusul „persanilor“ 
lui Timotheus, scris după perioada lui 
Alexandru cel Mare, deci este papirusul 
grec cel mai vechi.

Profesorul Kapsomenos de la Uni
versitatea din Salonic, specialist In fl
ees* domeniu a stabilit că papirusul 
confine un text religios necunoscut, 
scris în proză, în care sînt intercalate 
versuri cunoscute din Homer. De re
marcat că din cele aproximativ 30 000 
de papirusuri grecești, care s-au păs
trat pînă în prezent, papirusul din Der
veni esle singurul care a fost găsit în 
Grecia. Aproape toate celelalte au 
descoperite în nordul Egiptului.

ANTOLOGIE DE CÎNTECE
POPULARE SPANIOLE

fost

Recent, a apărut în Italia în edi
tura „Enaudi“ o antologie de cîn- 
tece populare spaniole intitulată 
„Cîntece ale noii rezistențe din Spa
nia“. Lucrarea cuprinde o bogată cu
legere de poezii populare sau anoni
me de mare circulație în rîndul po-

sarcină importantă a economiei
(Urmare din pag. I-a)

derne, care armonizează lucrările 
din bazin cu cele care trebuie exe
cutate în albie. Este nevoie însă să 
fie combătute, în continuare, ex
cesele în proiectarea și construirea 
unor lucrări costisitoare din zidărie 
și beton.

în acțiunea de ridicare a produc
tivității pădurilor o însemnătate 
deosebită are elaborarea și aplicarea 
unui complex de măsuri, în scopul 
sporirii producției de lemn și alte 
produse ale pădurii. In fața co
lectivelor din întreprinderile fores
tiere stă sarcina de a aplica cele mai 
chibzuite măsuri pentru exploatarea 
rațională a fondului forestier și gos
podărirea judicioasă a masei lemnoa
se recoltate. Să nu pierdem nici un 
moment din vedere că sporirea con
tinuă a valorii producției obținute 
din fiecare metru cub de masă lem
noasă trebuie să aibă loc nu prin 
creșterea, ci prin micșorarea volu
mului de lemn exploatat din păduri.

In acest an, cota totală de tăiere 
,va fi cu 8 la sută mai mică decît 
cea din anul 1950. Totodată, se rea
lizează cu succes sarcina trasată de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. ca, 
pînă în 1965, din fiecare metru cub 
de masă lemnoasă să se obțină o 
producție cu o valoare cu circa 80 
la sută mai mare decît în 1959 ; în a- 
nul 1963, valoarea produselor obținu
te d intr-un metru cub de masă lem
noasă va crește la 65 la sută față 
de 1959.

Trebuie relevat că micșorarea co
tei de tăiere și sporirea valorii pro
ducției obținută dintr-un mc de 
masă lemnoasă au loc în condițiile 
unor exploatări cu caracter amelio- 
rativ în ce privește starea arborete- 
lor. Acest lucru reiese din faptul că 
an de an se intensifică executarea 
operațiunilor culturale, a căror pon
dere crește neîntrerupt în cadrul co
tei totale anuale de tăiere.

Prin gospodărirea mai bună a ma
sei lemnoase exploatate a sporit, an 
de an, volumul lemnului de lucru, 
în anul 1959 volumul lemnului de 
lucru a fost de 61,5 la sută din masa 
lemnoasă exploatată, în anul 1962 — 
de aproape 67 la sută, iar în acest 
an va spori la peste 73 la sută. In 
această acțiune o deosebită atenție 
a fost acordată fagului ; procentul 
lemnului de lucru va ajunge în 1963 
la peste 64 la sută față de 47,4 la 
sut.ă cît a fost în 1959. Au fost re
duse, totodată, consumurile tehno
logice și pierderile în exploatare, 
fiind în 1962 de 3 ori mai mici față 
de 1951. în toate întreprinderile fo-

restiere este necesar să se ia noi 
măsuri tehnice și organizatorice 
pentru obținerea unui procent și mai 
ridicat de lemn apt de utilizări in
dustriale, pentru reducerea, în con
tinuare, a pierderilor de lemn la re
coltarea și manipularea materialului 
lemnos.

In vederea exploatării raționale a 
fondului silvic, un accent deosebit 
se pune pe construirea căilor de 
transport în masivele păduroase. In 
cadrul planului de 6 ani, Ministerul 
Economiei Forestiere are de con
struit peste 8 500 km drumuri și alte 
instalații de transport cu caracter 
permanent. în acest domeniu s-au 
obținut rezultate bune. In anul 1962 
s-a executat un volum de lucrări ru
tiere de 2 ori mai mare, iar în 1963 
acest volum va fi de 3 ori mai mare, 
comparativ cu nivelul anului 1960. 
A fost îmbunătățită concepția și 
metodologia de proiectare, conco
mitent cu asigurarea unei execu
ții tot mai bune a lucrărilor de 
pe șantiere. Sectorul construcții
lor de drumuri a fost dotat cu 
utilaje de înaltă productivitate. 
Sarcina constructorilor de drumuri 
forestiere este de a folosi din plin 
mijloacele mecanizate pe care le au 
la dispoziție, de a ridica indicii lor 
de utilizare în scopul grăbirii ritmu
lui lucrărilor, al sporirii productivi
tății muncii și reducerii prețului de 
cost.

Posibilitățile tehnice de recoltare 
a materialului lemnos și, în spe
cial, a celui provenit din operațiu
nile culturale, sînt limitate, iar chel
tuielile de exploatare se mențin încă 
la un nivel ridicat. Pentru rezolva
rea acestei probleme este necesară 
extinderea în continuare a rețelei 
de drumuri în păduri îndeosebi 
prin drumuri de coastă, tinzîndu-se 
spre atingerea unei distante medii 
de scos-apropiat a lemnului de 
circa 400 m. Acest lucru decurge și 
din faptul că trebuie asigurată con
tinuitatea tăierilor, pînă în 1965, în 
unitățile de producție care au fost 
deschise prin drumuri axiale.

în vederea pregătirii condițiilor 
necesare înfăptuirii unui program 
de construcții de drumuri de 
coastă, Ministerul Economiei Fore
stiere a proiectat și executat, în 
1962, două asemenea drumuri în re
giunile Oltenia și Ploiești, a căror 
comportare în exploatare va fi ve
rificată în acest an. Experiența do- 
bîndită la construcția acestor dru
muri, precum și la alte lucrări simi
lare ce vor fi executate între timp, 
va permite să se stabilească o con
cepție și o metodologie de proiectare,

construcție, exploatare și întreținere 
corespunzătoare condițiilor din țara 
noastră ; caracteristic sistemului de 
lucru în acest domeniu va fi simpli
ficarea proiectării și mecanizarea 
integrală a execuției drumurilor.

Succesul acțiunilor întreprinse pe 
linia ridicării productivității fondu
lui forestier este nemijlocit legat de 
introducerea și extinderea mecani
zării proceselor de muncă.-In primii 
3 ani ai șesenalului au fost obținute 
unele realizări de seamă pe această 
linie. La lucrările din pepiniere, pre
gătirea solului s-a făcut anul tre
cut în proporție de 70 la sută cu 
mijloace mecanizate și de mică me
canizare, urmînd ca în acest an să 
se atingă 80 la sută. Scosul puieți- 
lor a fost executat cu mijloace si
milare în proporție de 30 la sută în 
1962 și va crește la 32 la sută în 
1963. Cu mijloace mecanizate și de 
mică mecanizare au fost executate 
și alte lucrări importante. La meca
nizarea lucrărilor, o contribuție 
de seamă a adus industria noas
tră constructoare de mașini. A 
fost asimilată o gamă largă de uti
laje moderne pentru lucrările din 
ramura economiei forestiere.

Productivitatea actuală a fondului 
forestier poate fi sporită și pe calea 
valorificării deșeurilor de exploa
tare și a altor deșeuri lemnoase, 
problemă căreia toate întreprinderile 
ministerului nostru trebuie să-i acor
de o atenție 
cetările și 
tuate recent, 
sibil să se 
scurt, la valorificarea industrială a 
1,5 milioane mc de crăci și vîrfuri 
de rășinoase, care pot fi prelucrate 
în plăci fibrolemnoase de calitate 
superioară. Totodată, s-a trecut la 
proiectarea primelor unități indus
triale pentru obținerea drojdiei fu
rajere pe bază de deșeuri lemnoase.

în scopul acoperirii nevoilor cres- 
cînde de material lemnos ale eco
nomiei naționale, au fost preconi
zate măsuri pentru extinderea cul
turii forestiere în afara pădurii, 
prin crearea de aliniamente de 
plopi cu creștere rapidă de-a lun
gul drumurilor, cursurilor de apă, 
canalelor etc. Iri acest scop, s-a și 
trecut la inițierea primeloi' măsuri 
pentru asigurarea materialului de 
împădurire necesar.

Lucrătorii din ramura economiei 
forestiere sînt hotărîți să obțină în 
acest an noi realizări în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid privind 
sporirea productivității fondului fo
restier. îngrijirea și exploatarea cît 
mai rațională a acestei bogății natu
rale a țării.

sporită. Studiile, cer- 
experimentările efec- 
au arătat că este po- 
treacă, într-un timp

porului spaniol. Succesul acestei 
cărți, care constituie un act de acu
zare la adresa dictaturii franchiste 
și o mărturie a opoziției puternice a 
poporului spaniol față de regimul 
lui Franco, a fost foarte mare 
Italia și în alte țări occidentale.

A TRĂIT 163 DE ANI

în

După cum relatează presa siriană, 
la 12 ianuarie a încetat din viață în 
orășelul sirian Izaz, cetățeanul Mah
mud Vardan, care era considerat cel 
mai bătrîn om din Siria și, probabil, 
din întreaga lume. Mahmud Vardan 

decedat la vîrsta de 163 de ani.a
SUPĂRAREA LU! BABY...

o-
la

Incepînd de duminică locuitorii 
rasului italian Genova participă 
căutarea unui cățel alb, Luxy, fără 
de care circul din localitate este a- 
menințat să-și închidă porțile.

Luxy este de cîțiva ani cel mai 
bun prieten al elefantului Baby care, 
de cînd cățelul a dispărut, în urmă 
cu trei zile, refuză să mai mănînce 
și să mai intre în arena circului pen
tru a prezenta numerele de dresură.

DELHI 14 (Agerpres).— La Delhi 
fost dat publicității comunicatula

în legătură cu încheierea tratative
lor dintre reprezenfanțiî conferinței 
celoi- șase țări neangajate care a a- 
vut loc la Colombo și primul mi
nistru Nehru în problema reglemen
tării pașnice a conflictului indiano- 
chinez de frontieră. „Primul ministru 
al Indiei, se spune în comunicat, a 
informat pe conducătorii celor trei 
delegații că guvernul Indiei salută 
inițiativa țărilor care au participat 
la conferința de la Colombo. India 
va da un răspuns definitiv la pro
punerile conferinței de la Colombo 
după ce ele vor fi examinate de 
parlamentul indian".

*

La recepția oferită la Delhi în cin
stea șefilor delegațiilor Ceylonului, 
R.A.U. și Ghanei, primul ministru al 
Indiei, Nehru, a declarat că pentru 
India este imperios necesar să pro
moveze politica neaderării la blocuri 
militare. Această politică, a subliniat 
el, este singura politică justă.

Luînd cuvîntul la recepție, pri
mul ministru al Ceylonului, d-na S. 
Bandaranaike, și-a exprimat spe
ranța că India și China vor regle
menta la masa rotundă a tratative
lor . divergențele de frontieră.

Note

John Factor contra
Jake Bărbierul

.John Factor a fost grațiat...Această 
veste el a primif-o cu ocazia Anului 
Nou.

Cunoscut de mai bine de 20 de 
ani sub numele de „Jake Bărbierul“, 
el era o figură „marcantă“ a lumii 
interlope din Chicago. Condamnat 
pentru „escrocherie prin corespon
dentă“, a ispășit 6 ani de închi
soare. Dar asupra lui continua 
să planeze pericolul expulzării din 
5.U.A. în |ara sa de baștină, An
glia, din cauza „infamiei morale“ de 
care se făcuse vinovat. Acum însă 
nu-l mai paște acesf pericol.

E drept că pe fostul gangster l-a 
costat cam scump grajierea, dar nu 
contează cînd ai din ce plăti. Căci 
„Jake Bărbierul“ se îmbogățise... în 
ultimul timp, John Factor se mai 
făcuse remarcat și prin acțiuni... „fi
lantropice“. Nu, nu e o greșeală de 
tipar a revistei „U. S. News and 
World Report“ care relatează toate 
acestea : John Factor era, vezi bine, 
„filantrop“. Printre alte opere „filan
tropice“ se numără și conlribufia sa 
în valoare de 5 000 de dolari la 
campania electorală a fostului vice
președinte republican Richard Nixon. 
Dar această „bagatelă“ este 
una din donațiile lui Factor, 
rece — conform vechii zicale 
nu au miros“ •— nie« partidul 
crai n-a refuzat cînd a fost 
de un „ajutor“ 
campanii politice.

Pe buna dreptate se poate în
treba cititorul american dacă con
tribuțiile fostului pușcăriaș la diver
sele campanii politice nu au jucat 
un rol important în grajierea sa.

G. N.

numai 
deoa- 
,.banii 
demo- 
vorba 

oferif în diverse

Luxy, scrie a-
Press, întregul

Din cauza cățelului 
genția Associated 
personal al circului nu mai are acum 
odihnă.

PATRU GEMENI

La 14 ianuarie, o femeie dintr-o 
mică localitate din provincia Siirt 
(Turcia) a dat naștere la patru ge
meni. Noii-născuți, trei băieți și 
fată, precum și mama lor sînt 
nătoși.

AVALANȘE DE PĂMÎNT

$1 PIETRE

o
să-

13Agenția Reuter relatează că la 
ianuarie mase mari de pămînt și pie
tre s-au prăbușit asupra unei mici 
localități muntoase din Grecia, dis- 
trugînd-o. Este vorba de localitatea 
Mikrohorion situată în regiunea 
muntelui Kaliakouda (centrul Gre
ciei) care numără 366 de locuitori. In 
urma catastrofei, un locuitor și-a 
pierdut viața, 10 au fost răniți iar alți 
15 sînt dați dispăruți, 60 de case 
au fost distruse.

Președintele Consiliului Executiv 
al R.A.U., Aii Sabri, a subliniat în 
cuvîntarea sa că reglementarea con
flictului indiano-chinez ar contribui 
la consolidarea solidarității afro-a- 
siatice și la întărirea păcii în în
treaga lume.

*

în cadrul unei conferințe de pre
să, Ali Sabri s-a referit la tratati
vele de la Pekin și Delhi, duse de 
reprezentanții conferinței de la Co
lombo a celor șase țări neangajate. 
El a subliniat că guvernele Indiei 
și Chinei sînt de acord că litigiul de 
frontieră dintre ele poate fi regle
mentat pașnic, în spiritul princi
piilor de la Bandung. Aii Sabri a re
levat că guvernul R.P. Chineze a 
răspuns pozitiv la inițiativa confe
rinței de la Colombo.

Astăzi se deschide Ia Berlin cel 
de-al VI-lea Congres al Partidului 
Socialist Unit din Germania. Capi
tala R. D. Germane s-a pregătit 
pentru acest important eveniment în 
viata partidului și poporului.

Steaguri de stat ale R.D. Germane, 
steaguri roșii precum și cele ale ță
rilor prietene se află pe frontispiciul 
clădirilor, panouri înlățișînd reali
zări ale Germaniei democrate pot fi 
întîlnite la fiece pas. La Berlin au 
sosit delegații ale partidelor fră
țești.

Reîntorcîndu-mă 
în aceste zile la 
Berlin, după o ab
sentă mai îndelun
gată, am fost plă
cut impresionat de 
schimbările petrecute în înfățișarea 
orașului. în Alexanderplatz, ca și în 
alte cartiere, se văd construcții noi. 
luminoase sau schelele unor clădiri 
în construcție.

Locuitorii Berlinului democrat, ca 
și oamenii muncii din restul R.
Germane, întîmpină Congresul cu 
succese în producție. In întreprin
deri, cooperative agricole, institute 
se muncește cu avînt pentru înde
plinirea angajamentelor luate în 
cinstea Congresului. Siderurgiștli din 
centrele importante au depășit pla
nurile de producție. 3 500 salariați 
din cele peste 100 brigăzi de la 
Combinatul metalurgic „Ost“ au ob
ținut în întrecerea în cinstea Con
gresului o producție sporită pe cap 
de salariat. De asemenea, au obți
nut realizări 
combinatul 
Thaïe, 
Florin“
ții la Congres din partea unor 
întreprinderi ca uzina de oteluri 
superioare „8 Mai" din Freital, 
uzina constructoare de mașini din 
Görlitz, uzina de cabluri electrice 
din Berlin, uzinele constructoare de 
mașini din Leipzig și Magdeburg și 
multe alte întreprinderi vor raporta 
la Congres despre realizările obținu
te în producție.

Colectivul uzinei constructoare de 
locomotive din Babelsberg a pregă
tit Un frumos dar pentru Congres. 
Aici a început producția în serie a 
unei puternice locomotive 
Pînă la sfîrșitul anului, 
duce 15 locomotive 
serie.

Planul de extracție
la exploatările de suprafață a fost 
depășit în anul 1962 cu 20.000 tone, 
cu toate că gerurile au creat mari 
greutăți. In mod deosebit s-au evi-

De la trimisul nostru

D.

de 
din

bune colectivele de la 
siderurgic EHW din 
la oțelăria „Wilhelm 
Henningsdorf. Delega

Diesel, 
uzina va pto- 
din această

a cărbunelui

dențiat minerii din regiunile Cottbu», 
Leipziq, Halle.

La 9 ianuarie, la șantierul naval 
„Warnow-Werfl“ din Rostock a fost 
lansat la apă, cu aproape o lună 
înainte de termen, primul vas din 
anul 1963. Cargobotul are un depla
sament de aproximativ 10 000 tone și 
este amenajat pentru transportul 
cărbunelui și minereului. Cu prilejul 
lansării vasului, G. Buchiührer, se
cretar al Comitetului regional Ros
tock al P.S.U.G., a arătat printre al
tele, că după Congresul al V-lea al 

P.S.U.G. care a a- 
vuț loc în 1958, la 
șantierele navale 
din regiune au fost 
lansate la apă 535 
de vase.

în prezenta conducătorilor P.S.U.G., 
în frunte cu Walter Ulbricht, a avut 
loc la Berlin deschiderea unei expo
ziții consacrate Conqresului, oqlin- 
dind realizările oamenilor muncii 
din R. D. Germană.

In ajunul Conqresului a crescut 
activitatea politică. Multi oameni ai 
muncii au cerut să fie primiți în rîn- 
durile candidaților de partid. Ptin- 
tre ei se află tînăra muncitoare Wal
traud Küpping de la întreprinderea 
de apatate de lilmat și foto din 
Dresda, țăranca cooperatistă Else 
Woithe, din Heinitz, inginerul Karl 
Ringel, de la întreprinderea „Karl 
Liebknecht“ din Magdeburg. Compo
zitorul Karl-Rudi Griesbach, care a 
părăsit în 1950 Germania occidenta
lă pentru n se stabili în Germania 
democrată, a scris în cererea sa de 
primire în P.S.U.G. : „M-am străduit 
ca prin operele mele să servesc 
cauza socialismului. Am înțeles a- 
cum necesitatea de a lupla orqanî- 
zat în rîndurile partidului“. Peste 
4 200 oameni ai muncit din regiunile 
Leioziq și Dresda au cerut în ulti
mele 3 luni să lie primiți în rîndurile 
partidului.

Dr, Gerhard Hinz de la Universi
tatea „Karl Marx“ din Leipzig, cînd 
a cerut să fie pnmit candidat, a 
spus: „Vreau să fac parte din rîn
durile partidului clasei muncitoare, 
să întăresc rîndurije acelora care 
sînt în fxunteCT tuturor acțiunilor pen
tru pace și socialism“.

Din tară sosesc în capitală vesti 
îmbucurătoare despre noi realizări 
în producție. Astfel salută oamenii 
muncii din R.D.G. Congresul parti
dului, congres care va trasa progra
mul pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste în primul stat german al 
muncitorilor și țăranilor.

ȘT. DEJU

Răsfoind presa străină

După cum se știe, recent, junta militară din Peru a decretat starea 
de asediu. Numărul celor arestați în ultima vreme se ridică la circa 
1000, dintre care mulți au fost trimiși în lagăre de concentrare în 
junglele Amazonului.

Represiunile — cum recunoaște presa occidentală — au urmat după 
puternica „agitație socială" începută prin declanșarea grevei de la mi
nele din Oroya care aparțin societății. Cerro-de-Paco, filiala unei so
cietăți americane. In departamentul Cuzco începea o răscoală a țăra
nilor care au ocupat pământuri moșierești.

Pe marginea recentelor evenimente din Peru, ziarul „LE MONDE“ 
a publicat, sub semnătura, lui Louis Mercier, articolul „Peru în 
fierbere", în care se arată printre altele :

„Cuzco... ianuarie... Sînt două sau trei 
mii, vemți pe jos pe drumurile ce șer
puiesc pe pantele abrupte sau care ur
mează linia crestelor, îngrămădiți pînă 
la refuz în camioane care zdruncină. 
Peoni indieni, urmafi de soțiile lor care 
duc ultimul născut în spinare, înfr-o 
bucată de stofă; metiși cu pălării de 
fetru, mai pufin numeroși; metise care 
pot fi recunoscute după pălăriile lor 
de paie împodobite cu alb; fofi au 
coborît la oraș. Printre ei se află cîțiva 
alcazi cu bastoanele lor încercuite cu 
inele de argint și avînd pe cap larga 
paletă neagră pe deasupra și roșie pe 
dedesubt.

In curînd oratorii federațiilor fărănești 
vor vorbi mulțimii. Ei vor vorbi — a- 
proape întotdeauna în quechua, mai 
rar în spaniolă — despre miile de pro
bleme pe care le reînnoiește fără înce
tare lupta pentru pămînt și pentru sa
larii.

La Cuzco domnește teama care cu
prinde și administrația centrală. Aceste 
adunări din orașe pot exercita presiuni 
asupra capitalei, Lima...

Dacă indianul 
lupta sa constă 
grităfii pămîntului 
carii așa-numiților
girea lui prin achiziția de noi parcele. 
Daca este un simplu peon, el este la 
dispozifia bunului plac al proprietaru
lui de pămînt care îi închiriază brafele 
sau, mai rău, este supus, el și familia 
sa, exploatării „arrendatorio"-ului, sub- 
arendătoruluî (vechilului); fără apărare 
și lipsit de drepturi, peonul nu poate 
conta decît pe sindicatul său...

Unor lung* perioade de resemnare, a- 
bia colorate de beția duminicală provo-

cată de „chicha" și de rachiu, le urmea
ză --------‘ “uneori explozia. Un „capafaz“ 
(vechil), un paznic, un polijisf esfe luat 
cu asalt, ucis în bătaie cu lovituri de 
bîfă sau cu pietre. Produse naturale ale 
revoltei ies la suprafa)ă. Un astfel de 
produs este „bandolero“ sau activistul 
revolutionär. Vorbăria de la postul de 
radio Lima, denunțările solemne ale sta
țiilor radiofonice pot vorbi despre „lo
vitura dată proprietății, legii, patriei"; 
acesta însă nu este un limbaj care să-l

aparține unei obșfii, 
în apărarea inte- 

coniun contra încăl- 
„hacenderos", în lăr-

atingă pa peonul indian, întîi pentru 
că nu ascultă radio-ul și nu citește zia
rul. apoi pentru că nu înfelege spanio
la, și în sfîrșit, pentru că știe mai multe 
despre realitățile vieții Iul decît oră- 
șeanul.

'O-cs-—

provinciei Cuzco, de piidă, 
Convencion, sînl supuse astăzi unei pu
ternice ofensive ind'ene. Indianul a de
venit ma prompt decît altădată în ex
primare, la întruniri și uneori în luptă. 
Cînd Hugo Blanco, un agitator metis, 
a slobozi1 sbigătul de luptă „Tierra o 
muerte", pe care îl regăsim zugrăvit 
pe zidurile murdare ale locuințelor să
răcăcioase din pămînt. autoritățile l-au 
numit născocifor al dramei fărănești și 
i-au urmări* ca instigator al revoltelor... 
In realitate însă, formula „pămînt sau 
moarte* este prea literară pentru a sim
bol iza lupta ind’ană nesfîrșită, inexora
bilă și multifo'mă care nu este decît 
voinfa de a supraviețui, înainte de a fi 
speranfa de a trăi cu adevărat. Se 
poate întîmola ca Blanco să plece în 
Bolivia cum se întîmplă adesea, și ca 
presei d'n Lima să-l scape (apul ispă
șitor, dar problema indiană rărnîne o 
problemă în care pămîntul. apa, mun
ca și pumnul de porumb își mențin în
treaga Io' însemnătate.

Junta militară este la putere. Ea a 
publicat recent un decret care definește 
principiile une' reforme agrare, iar tex
tul a fost trimis la Muzeul national... 
„Pentru a fi clasat alături de alte 
piese de muzeu" — ironizează adversa
rii... Faptele și gesturile juntei sînt tre
cute prin sită. Partidele și ziarele soli
cită, sfătuiesc, mustră sau combat 
junta și consideră sau se prefac a con
sidera că domnia acesteia va lua sfîrșit 
în luna iunie a.c.; că preful chibritelor 
crește de la 10 la 20 de centavos cu
tia, că postavu' destinat îmbrăcăminfii 
armatei este cumpărat d!n Columbia în 
detrimentul Industriei nationale — toate 
acestea nu sînt decît subiecte pentru 
editoriale...

Problema politică centrală se pune în 
termeni mal simpli. Are junta intenția, 
așa cum afirmă ea, și așa cum repetă 
generalul Perez Godoy în fiecare 
discursurile sale televizate, să se 
fragă îndată ce vor fi proclamate 
zultatele alegerilor din iunie 1963, 
se va pregăti să reediteze, sub noi pre
texte, lovitura din 18 iulie 1962?...

Forjele armate nu vor putea, consi
deră diverși observatori, să conducă 
încă mult timp țara, fără a risca să-și 
vadă unitatea sfărîmată sub efectul cu
rentelor din țară și al ambițiilor diferi
telor grupări".

din 
re- 
re- 
sau

<
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Greve în tarile capitalului

In sprijinul cauzei dezarmării20.000 de participant la marșulde la Altamura Pregătirea unei campanii 
de dezarmare în Franța

instalații ca bazele de rachete, care 
creează prin însăși existența lor un 
sentiment de presiune și nesiguranță.

Participanfii la marș au hotărî! să 
constituie un „comitet permanent 
pentru pace". Comitetul de organi
zare a marșului pentru pace de la 
Altamura, din care tac parte intelec
tuali, cu orientări și apartenențe politi
ce diferite, a arătat că în provincia 
Apulia au fost strînse în cîteva zile 
peste 60 000 de semnături pe apelul 
lansat în vederea

Corespondență 
din Roma

Unite. Pînă a-

„Afară cu bazele din Italia I" — 
„Vrem o politică de pace și coexis
tentă pașnică I" Acestea sînt lozincile 
sub care s-a desfășurat duminică 
marșul pentru pace organizat în pro
vincia Apulia.

Incepînd din primele ore ale dimi
neții, coloane de manilesfanți din di
verse centre ale provinciei ca Lecce, 
Foggia, Brindisi, Taranto au început 

să se îndrepte spre Altamura, unde a 
avut loc întîlnirea participanfilor la 
marș. Una din coloane a trecut la o 
distanfă de numai ___________ 
300—400 de metri 
de locul unde se 
află instalate baze
le de lansare a ra
chetelor aflate sub 
:ontrolul Statelor
cum nici o altă manifestație de acest 
gen nu s-a desfășurat atît de aproape 
de rampele de lansare. La Altamura, 
unde s-au întilnit 20 000 persoane, a 
avut loc un miting la care au vorbit 
Andrea Gaggero, laureat al Premiului 
international Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare", avocatul Antonio 
Sorrentino (partidul radical), profeso
rul Giuseppe Mallardi (democrat-creș- 
tin), prof. Tommaso Fiore (socialist).

Vorbitorii au subliniat că scopul 
marșului este de a obține din partea 
guvernului italian înlăturarea bazelor 
de rachete de pe teritoriul Italiei. 

Ei au spus că populația din Apulia 
care se numără printre cele mai îna
poiate regiuni din Italia, este îngri
jorată de faptul că pe lingă grelele 
probleme sociale pe care le are de 
rezolvat, printre care problema dez
voltării industriale a provinciei, tre
buie să trăiască în apropierea unor

pregătirii marșului.
Marșul pentru pa

ce de la Altamura 
este una din nume
roasele manifesta
ții de acest gen 
care se desfășoară 

în prezent în Italia. După cum anunță 
ziarele, noi semnături se adaugă 
mereu pe apelul celor 12 intelectuali, 
prin care se cere guvernului italian 
o inițiativă proprie pentru pace și 
destindere internațională și se arată 
că prezenta bazelor de rachete NATO 
pe teritoriul Italiei constituie un obsta
col serios în calea desfășurării unei 
acțiuni eficiente în acest sens.

Răsunetul pe care-l are acest apel 
este ilustrat, printre altele, de faptul 
că autorii apelului, printre care scrii
torii Salvatore Quasimodo, Carlo 
Levi, Alberto Moravia, pictorii Re
nato Guttuso și Giacomo Manzu, 
profesorul Aldo Capitini, au fost 
invitați de Consiliul municipal din 
Siena, ca oaspeți ai orașului pentru 
a avea o inlilnire și o largă discu
ție cu cetățenii. Această nouă și ori
ginală acțiune în lupta pentru pace 
are loc la 15 ianuarie.

PARIS 14 (Agerpres). — In seara 
zilei de 13 ianuarie a luat sfîrșit se
siunea. Consiliului național al Păcii 
din Franța care s-a desfășurat sub 
lozinca : „Să desfășurăm și mai 
larg în Franța campania pentru de
zarmarea generală și totală, să im
primăm acestei campanii un caracter 
cu adevărat de masă”.

Evenimentele din ultimul timp, a 
declarat prof. Pierre Biquard, mem
bru al Consiliului Național al Păcii, 
au demonstrat necesitatea imperioasă 
a obținerii unui acord cu privire la 
dezarmare.

Andre Souquière, secretarul gene
ral al Consiliului Național al Păcii, a 
ekpus în amănunțime propunerea 
Biroului Consiliului Național al Păcii 
de a convoca la 19 mai la Paris „ac
tivul general pentru dezarmare”.

Consiliul Național al Păcii a apro
bat în unanimitate această propu
nere și a adoptat textul unui apel în 
care subliniază cu satisfacție că a- 
ceastă inițiativă se bucură de un larg 
răsunet în țară.

In rezoluția adoptată la sesiune se 
arată că, după cum au dovedit eve
nimentele din ultimele luni, atîta 
timp cît nu va fi înfăptuită dezar
marea, pacea nu poate fi asigurată 
pe deplin, iar omenirea nu poate fi 
eliberată pe deplin de pericolul dis
trugerii. Nu există nimic mai urgent 
decît coeziunea tuturor forțelor iu
bitoare de pace în lupta pentru pro
movarea unei politici de dezarmare.

O chemare a femeilor 
la lupta pentru pace

GIORGIO PASTORE

După lovitura de stat din Togo

Comitetul insurecțional controlează 
întregul teritoriu al țării

LOME 14 (Agerpres). — Agențiile de 
presă relatează că situația din Togo, 
unde la 13 ianuarie a avu) loc o lovi
tură de stat care a răsturnat guvernul 
bi Sylvanus Olympio, este calmă, ln- 
fr-o proclamație a Comitetului insurec
țional transmisă de postul de radio 
Lome se arată că în înfreaga țară a fost 
decretată starea excepțională. Comitetul 
Insurecțional controlează, potrivit pro
clamației, întregul teritoriu al Togo-ului, 
toate instituțiile civile șl militare. 
Proclamația condamnă guvernul lui 
Olympio pentru gravele încălcări ale 
democrației, pentru creșterea îngrijoră
toare a șomajului blocarea salariilor și 
declinul comercial. Totodată, subliniind 
că guvernul precedent a promovai o 
politică izolaționisfă, proclamația ex
primă hoțărîrea noilor conducători ai 
Togo-ului de a contribui la realizarea 
unității africane.

REACȚII ÎN CAPITAEELE 
OCCIDENTALE

După lovitura de stat din Togo, Casa 
Albă a dat publicității o declarație în 
care își exprimă „regretul profund" față 
de răsturnarea Iul Olympio. Declarația 
reamintește că Olympio a fost primit 
„deosebit de 
la Casa Albă 
Statele Unite.
fost publicată și de guvernul Britanic. 
Acesta își exprimă „consternarea” în le
gătură cu lovitura de stat din Togo.

Unele ziare franceze regretă de ase
menea răsturnarea guvernului lui 
Olympio. Ziarul „Le Figaro”, de 
pildă, subliniază că Olympio urma să 
fie primit în lunile viitoare de guvernul 
francez care „a sprijinit eforturile sale 
în stabilirea unor legături de colabo
rare eficace cu Franța".

călduros" în martie 1962 
în cursul vizitei sale în 
O declarație similară a

HAVANA 14 (Agerpres). In capitala Cu
bei continuă lucrările Congresului femei
lor din țările americane. Participantele la 
congres au ascultat cu deosebită atenție 
rapoarte despre participarea femeilor la 
lupta pentru progresul popoarelor, pen
tru cucerirea drepturilor lor ca mame, ca 
oameni ai muncii și cetălence, pentru cu
cerirea de drepturi pentru copii, astfel ca 
aceștia să se bucure de sănătate, școli, 
fericire și bunăstare. Aceste drepturi, se 
subliniază în rapoarte, pol fi cîșfigafe nu
mai printr-o luptă susținută pentru trans
formarea țărilor din America Latină asu
prite de imperialism, în state libere, cu 
adevărat independente și suverane.

Delegațiile Mexicului și Canadei au în
tocmit un raport despre lupta pentru 
consolidarea suveranității popoarelor și 
păcii în întreaga 
demască politica 
lismului american, 
mare înflăcărată la

lume. Raportul care 
ag-esivă a imperia- 
cuprinde și o che- 

lupta pentru pace.

★

nord a Golfului
Togo are o suprafață de 57 000 
o populație de 1 200 000 de lo- 
Capitala statului este orașul

Situat în partea de 
Guineei, 
km p șl 
cuitori.
Lomé, port la Oceanul Atlantic.

Datorită bogățiilor sale — cafea, ca
cao, nuci de cocos, aur, minereu de lier 
fosfați — Togo a atras poftele cucerito
rilor portughezi care au debarcat aici 
Încă tn secolul al XIV-lea. Din 1884 pînă 
după primul război mondial, Togo a fost 
ocupat de către colonialiștii germani, tre-

★

venit independentă în 1957, partea apu
seană, de sub tulela Angliei, a intrat în 
componența Ghanel, In timp ce partea 
răsăriteană a continuat să rămînă sub 
dominația Franței pînă la 27 aprilie 1960 
cînd Togo șl-a dobîndlt independența.

etnd apoi sub dominația Angliei 
tea de vest — și Franței — partea de 
răsărit. în 1946, O.N.U. a sancționat a- 
ceastă împărțire, instituind tutela acestor 
țări asupra Togo-ului. Cînd Ghana a de-

Incidente violente 
în capitala Venezuelei
CARACAS 14 (Agerpres). Inci

dente violente au avut loc în noap
tea de 12 spre 13 ianuarie în capi
tala Venezuelei, Caracas, cu prilejul 
sosirii viceamiralului Wolfgang Lar- 
razabal de la Santiago de Chile, 
unde deține postul de ambasador al 
Venezuelei. Acesta a venit cu scopul 
de a-și prezenta demisia pentru a 
putea candida la alegerile preziden
țiale. Pe șoseaua de Ia aeroport spre 
Caracas, automobilul în care se afla 
amiralul a fost atacat de mulțime. 
Larrazabal a putut scăpa numai 
după ce a schimbat automobilul. Po
liția a deschis focul, trei persoane au 
fost ucise și alte nouă rănite. De
monstranții, indignați, au manifes
tat pe străzile capitalei venezuelie- 
ne, scandînd lozinci antiguverna
mentale și incendiind mai multe 
autobuze. 30 de persoane au fost 
arestate.

Evenimentele din Congo
® Chombe s-a reîntors la Kolwezi ® Trupele O.N.U. au ocupat o mare 
bază militară • Un batalion katanghez s-a predai cu întreg armamentul
LEOPOLDVILLE 14 (Agerpres).

Șeful secesioniștilor 
Chombe, s-a reîntors 
principalul punct de sprijin al sece
sioniștilor, unde sînt concentrate ma
joritatea unităților de mercenari șl 
jandarmeriei katangheze. După cum 
se știe, Chombe a fugit vineri din E- 
lisabethville în Rhodesia de nord 
unde a rămas cîteva zile. La Kolwezi 
se află și ceilalți membri ai „guver
nului” lui Chombe.

Intre timp, forțele O.N.U. își con
tinuă operațiunile. Agenția Associa
ted Press, citind surse ale O.N.U., re
latează că forțele O.N.U. au ocupat 
cea mai.(mare bază militară din Ka
tanga — Shinkolobwe, situată la 15 
mile sud-vest de Jadotville. Unitățile 
de mercenari s-au retras din această 
bază înainte de a sosi trupele 'O.N.U. 
Autoritățile O.N.U. desfășoară o in
tensă activitate în vederea restabili-

katanghezi, 
la Kolwezi,

Reacția guvernului ghanez 
la scrisoarea lui U Thant

ACCRA 14 (Agerpres). Guvernul 
ghanez și-a exprimat nemulțumirea 
față de răspunsul pe care l-a pri
mit din partea secretarului general 
al O.N.U., U Thant, la telegrama a- 
dresată acestuia de către președintele 
Nkrumah în care se cerea arestarea 
lui Chombe de către forțele O.N.U. 
din Congo. In acest răspuns se afir
mă că Chombe ar fi „președintele 
legitim al provinciei Katanga” și că 
arestarea lui nu ar fi posibilă dat 
fiind că guvernul central nu a emis 
un ordin în acest sens.

Un purtător de cuvînt al guvernu
lui ghanez și-a exprimat surprin
derea față de aceste afirmații. El a 
declarat că guvernul ghanez este în 
posesia unei fotocopii a ordinului e- 
mis de guvernul central congelez ca 
urmare a hotărîrii Parlamentului 
congolez din septembrie 1961 cu pri
vire Ia arestarea lui Chombe și de
ferirea lui justiției pentru omor.

Acțiuni a!c patriofilor 
din Oman

CAIRO 14 (Agerpres). — După cum 
anunjă Biroul din Cairo al imamatului 
Oman, recent luptători din armata de eli
berare naționala a Omanului au atacat un 
mare post militar englez în apropiere de 
Nizva și au omorît 12 soldafi englezi. 
Patriotii au atacat garnizoana engleză din 
orașul Rostaka. Ciocniri serioase între 
patriofii omanezi și trupele engleze se 
desfășoară și în regiunea „munților verzi".

Partizanii snd-vietnamezi înfruntă 
cu succes trupele diemiste

SAIGON 14 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. relatează că duminică a 
avut loc o nouă ciocnire militară în
tre trupele diemiste și partizanii sud- 
vietnamezi. Ciocnirea s-a desfășurat 
aproape de My Tho ,unde recent tru
pele diemiste au suferit o grea în- 
frîngere. Potrivit relatărilor agenției, 
o unitate de partizani cu un efectiv 
de circa 100 de oameni a ținut piept

cu succes trupelor diemiste cu un 
efectiv de 2 500 de oameni, care lan
saseră o operațiune „de curățire” 
împotriva partizanilor. După ce s-au 
apărat cu curaj și au provocat grele 
pierderi inamicului, partizanii s-au 
retras în perfectă ordine. Atacul tru
pelor diemiste a fost sprijinit 
aviația de bombardament și de arti
lerie.

de

rii circulației pe șoseaua dintre Ja- 
dotville și Kolwezi. A fost anunțată 
restabilirea circulației pe calea fera
tă dintre Elisabethville și Mokambo. 
Un batalion katanghez din apropiere 
de localitatea Kabundji din nordul 
Katangăi s-a predat cu întregul ar
mament forțelor O.N.U. Mari canti
tăți de arme și muniții au fost captu
rate de forțele O.N.U. în diferite 
puncte ale Katangăi.

NEW YORK 14 (Agerpres). — A- 
genția U.P.I. anunță că noua întîl- 
nire dintre reprezentanții Sindicatu
lui tipografilor din New York și re
prezentanții patronilor celor nouă 
ziare, care, ca urmare a grevei ti
pografilor, nu mai apar de 36 de 
zile, nu a dus la aplanarea conflic
tului.

„După cinci ore de tratative, cele 
două părți în dispută au rămas tot 
atît de departe de rezolvarea dife
rendului ca în ziua declanșării gre
vei*, relatează agenția citată.

★

LONDRA 14 (Agerpres). ■— Greva 
muncitorilor de la centralele electri
ce din Anglia, declarată în semn de 
protest împotriva concedierilor și 
refuzului administrației de a accepta 
cererile muncitorilor privitoare

sporirea salariilor, continuă fără a 
se vedea vreo posibilitate de înce
tare a ei.

Această grevă a paralizat parțial 
aprovizionarea cu energie electrică a 
țării.

TOKIO 14 (Agerpres). — 12 000 de 
muncitori de la șantierele din Naga
saki ale firmei constructoare de nave 
„Mițubisi“ au început o grevă la 13 
ianuarie, de 72 de ore, în semn de 
protest împotriva concedierii de că
tre administrație a 56 de muncitori.

OSLO 14 (Agerpres). — După cum 
relatează agenția Associated Press 6 000 
de șoferi de la societățile particulare 
care deservesc transporturile rutiere din 
Norvegia au intrat în grevă. Ei cer îm
bunătățirea condițiilor de muncă șl 
sporirea salariilor.

GUAYAQUIL 14 (Agerpres). — Gu
vernul ecuadorlan a trimis detașamente 
ale poliției șl trupe în orașul Ambato 
(partea centrală a Ecuadorului) unde 
continuă greva muncitorilor din servi
ciile municipalității. Greviștii cer să II 
se plătească salariile pe ultimele opt 
luni care au fost reținute în mod abu
ziv de autorități.

Muncitori agricoli sezonieri mexicani caută de lucru în S.U.A. 
Iată un grup de muncitori, într-un țarc împrejmuit cu sîrmă sub paza 
unui polițist, în așteptarea angajării.

0 acțiune a S.U.A. îndreptată

S3
SANAA. „Revoluția din Yemen este 

revoluția poporului de cinci milioane și 
nu a unor personalități" — a declarat 
președintele Yemenului, As-Sallal. Refe- 
rmdu-se la anunțarea de către emirul 
Feisal a mobilizării în Arabia Saudită, 
Sallal a spus că poporul yemeniț va lupta 
pînă la capăt împotriva oricăror uneltiri, 
împotriva reaejiunii și tiraniei, inculturii 
și bolilor.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
TASS : După cum a anunțat la 11 
ianuarie Departamentul de Stat al 
S.U.A., Statele Unite au avertizat 
țările care primesc ajutor american 
și ale căror nave transportă mărfuri 
în Republica Cuba că în urma hotă
rîrii Congresului S.U.A. li se va re
trage acest ajutor dacă nu vor în
ceta transportul mărfurilor în Cuba.

★
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

TASS : Președintele Comisiei sena
toriale pentru afacerile externe, 
Fulbright, a relatat corespondenților 
despre ședința închisă a comisiei 
care a avut loc la 11 ianuarie și cu- 
vîntarea secretarului de stat, Rusk, 
la această ședință. Potrivit informa
țiilor lui Fulbright, Rusk a declarat 
că angajamentele Statelor Unite de 
a nu săvîrși o invazie 
„există".

în Cuba nu

LIMA. Deținuți! politici din în
chisoarea .,San Qumtin" din Lima au 
decla.-a* greva foamei, profestînd 
împotriva comportării barbare a au
torităților. In scrisoarea deținuților se 
spune: „Stăm înghesuiți într-o încă
pere mică peste 100 de oameni. 
Este o înghesuială atît de mare încît 
sîntem nevoiți să stăm în picioare zi 
și noapte. Condițiile sanitare și hra
na pe care o primim constituie o o- 
tensă la adresa demnității umane".

ROMA. Cîteva mii de antifasciști 
au participat la un miting în orașul 
Arezzo (nordul Italiei). Ei și-au ex
primat indignarea în legătură cu ac
țiunile fasciștilor care încearcă să 
împiedice ca organelor autocondu- 
cerii regionale să li se acorde 
drepturi mai largi. Ziarul „Unita“ 
subliniază că participanții la mani
festație, printre care au fost mulți 
luptători din mișcarea de rezistență, 
și-au reafirmat fidelitatea față de 
idealurile luptei antifasciste.

LONDRA. Ziarul „Observer* crif’că 
cu asprime hoțărîrea Ministerului Aface
rilor Externe al Angliei de a refuza vize

de intrare membrilor trupei cunoscutu
lui teatru din R.D.G. „Berlmer Ensem
ble". Calificînd această hofărîre „lipsită 
de sens și josnică", ziarul subliniază că, 
de fapt, în urma acestei hotărîri au de 
pierdut amatorii englezi de artă teatrală 
și nu R. D. Germană.

SALISBURY. Noul guvern al Rho- 
desiei de sud, condus de Winston Field, 
a pus în vedere profesorului englez 
Ternes Reinger să părăsească teritoriul 
Rhodesiei de sud în două săptămîni. 
Vina lui Reinger constă în aceea că s-a 
pronunțat împotriva discriminării ra
siale.

TOKIO. După cum anunță Direc
ția de statistică din Tokio, în ultime
le luni populația capitalei Japoniei a 
crescut cu încă 250 000 de persoane. 
La 1 decembrie 1962, capitala Japo
niei număra 10 209 537 de locuitori.

aï

relațiile
Cuba

— La Bonn

R. F. G. a rupt 
diplomatice cu

BONN 14 (Agerpres). 
s-a anunțat oficial că Republica Fe
derală Germană a rupt relațiile di
plomatice cu Cuba ca urmare a re
cunoașterii de către Cuba a Republi
cii Democrate Germane.

Bonnul a rupt relațiile oficiale cu 
Cuba revoluționară în conformitate 
cu faimoasa „doctrină Hallstein“, po
trivit cărei« R.F.G. refuză să între
țină relații diplomatice cu statele 
care au recunoscut R. D. Germană. 
Această doctrină și-a atras o reputa
ție rușinoasă ca element al „războiu
lui rece“ și amestecului în treburile 
interne ale altor state suverane.

In declarația de acum cîteva zile 
a premierului Macmillan s"a des
prins o notă de nerăbdare atunci 
cînd a afirmat că Anglia nu poate 
aștepta la infinit în legătură cu ne
gocierile de la Bruxelles privind a- 
derarea ei la Piața comună. In
tr-un interviu televizat — cu trei zile 
înaintea redeschiderii discuțiilor 
ministeriale între Anglia și „cei 
șase“ — premierul britanic a spus : 
„Chestiunea trebuie să fie rezolvată 
curînd. Nu pot da un termen, dar ea 
nu poate li tărăgănată“.

Aproape simultan, într-un alt pro
gram televizat, Edward Heath, șeful 
delegației britanice la tratativele de 
la Bruxelles, a exprimat altă părere : 
„Noi nu avem în față un termen fix 
și dacă se ridică problema unei 
alegeri... mai avem Ia dispoziție 
destul de mult timp“.

Aceste declarații contradictorii nu 
sînt întîmplătoare. Guvernul este 
supus unor presiuni crescînde chiar 
din partea unor cercuri din partidul 
conservator, presiuni care se exer
cită în două sensuri : unii îi cer să 
adere la Piața comună cu orice 
preț, iar alții să nu facă acest pas 
dacă nu sînt îndeplinite anumite 
condiții, pe care este evident că 
„cei șase" nu le vor admite nici
odată.

Zilele trecute ziarul conservator 
„Daily Mail“ scria : „Pentru dl. Mac
millan este o necesitate politică de 
a reuși șă pună din nou în mișcare 
graficul-orar mult întîrziat de la 
Bruxelles". Se pare că lucrurile stau 
într-adevăr așa. Niciodată încă de 
cînd se află la putere, prestigiul a- 
cestui guvern n-a fost atît de scăzut 
ca în prezent și, desigur, Macmillan 
își dă bine seama că este nevoie 
de ceva spectaculos pentru a-1 re
dresa.

In legătură cu scăderea acestui 
prestigiu, observatorii menționează 
printre faptele cele mai recente, de
clarația jignitoare a fostului secre- meloj- agriculturii britanice, raport 
taj de stat al S.U.A., Acheson, care 
a lăsat să se înțeleagă că Anglia 
este o putere de mîna a doua, după 
care, la puțină vreme, a urmat epi-

1 sodul de la Nassau al tratativelor

americano-britanice, în cadrul căruia 
Angliei l-au fost impuse acorduri pe 
care presa engleză le-a apreciat 
drept umilitoare.

In același timp, pe plan intern, 
șomajul a atins un punct culminant, 
rldicîndu-se în prezent la 556 000 
muncitori. Producția de oțel — soco
tită ca un barometru al situației eco
nomice a unei țări industriale—a fost 
în 1962, potrivit cifrelor date publi
cității săptămîna aceasta, cu apro
ximativ 7 la sută mai mică decît în

Corespondență 
din Londra

1961 și cu aproape 16 la sută sub 
nivelul din 1960.

Evident, opinia publică britanică 
este nemulțumită. O indicație în plus 
în această privință a fost furniza
tă de un ultim sondaj efec
tuat în opinia publică și care arată 
în privința popularității o superio
ritate de 9,5 la sută a laburiștilor 
față de conservatori. Acest rezultat 
a fost publicat de ziarul pro-guver- 
namental „Daily Telegraph“. Este 
semnificativ că, la chestionarul care 
a însoțit sondajul, numai 32 la sută 
din cel întrebați și-au exprimat pre
ferința pentru aderarea Angliei la 
Piața comună ; iar 65 la sută consi
deră că politica externă a Angliei 
depinde prea mult de Statele Unite.

Reîntîlnirea dintre reprezentantul 
Angliei cu miniștrii de externe ai 
celor șase state membre ale Pieței 
comune, începută ieri 14 ianuarie, 
nu a avut deci loc sub auspicii fa
vorabile. După cum se știe, la întru
nirea de zilele trecute de la Bru
xelles, care a premers acesteia, s-a 
înregistrat un eșec. Reprezentanții 
Angliei și ai celor șase țări n-au 
izbutit eă ajungă la un acord cu 
privire la raportul consacrat proble-

cară urma să fie discutat acum. Așa 
încît, după cum relevă agențiile de 
presă, noile tratative ar urma să se 
ocupe doar de probleme de proce
dură, iar discuțiile privitoare la di-

vergențele în problemele agricole — 
să fie din nou amînate. Așa oum a 
scris agenția U.P.I, cu privire la a- 
ceasta : pînă și observatorii opti
miști nu cred că miniștrii vor realiza 
un acord în privința agriculturii bri
tanice.

Totodată, chiar în aceste zile de 
negocieri au fost înregistrate noi 
presiuni exercitate asupra Angliei 
de către concurenții ei din Piața 
comună. Mai multe mii de firme 
britanice ale căror mărfuri sînt dis
tribuite sau vîndute în țările Pieței 
comune au fost anunțate subit că 
în termen de 3 săptămîni trebuie să 
notifice Comisiei Comunității Econo
mice Europene (titulatura oficială a 
Pieței comune n.r.) contractele pe 
care le du în acest sens, urmînd ca în 
caz contrar să fie penalizate cu pla
ta unor sume ce s-ar putea ridica 
pînă la 350 000 lire sterline, iar con
tractele respective să fie declarate 
nule. Se prevede că cele mai multe 
dintre firme vor fi în imposibilitate 
de a îndeplini această cerere, ba
zată pe articolul 85 al tratatului de 
la Roma. Conducerea industriașilor 
britanici a anunțat că aceștia sînt 
„adînc îngrijorați“ de acest fapt, iar 
ziarul „The Guardian" a subliniat : 
„A spune numai că industria brita
nică este dezorientată înseamnă a 
folosi un eufemism“.

Totodată, negocierile care au re
început ieri la Bruxelles nu pot să 
nu fie privite în lumina anumitor vi
zite precipitate care le-au precedat 
și care le vor urma.

Este vorba de călătoria de 
la Bruxelles a lui Heath 
discuții cu guvernul belgian ; 
vizită a aceluiași emisar la 
pentru a face o încercare de
oră în vederea captării bunăvoinței 
franceze față de intrarea Angliei în 
Piața comună; apropiata vizită 
(1—3 februqrie) a lui Macmillan la 
Roma etc. In aceeași ordine de idei 
nu trebuie uitată vizita recentă a 
ministrului de externe vest-german, 
Schroeder, în Anglia, unde a dus 
tratative atît cu ministrul de exter
ne Lordul Home, cît și cu Edward 
Heath.

De fapt, toate aoeste

o zl 
pentru 
o altă 
Paris, 

ultimă

reflectă, pe de o parte, legătura 
existentă între negocierile privind 
aderarea Angliei la Piața comună 
și acelea privind strategia militară 
a N.A.T.O., iar pe de altă parte — 
puternicul ghem de contradicții șl 
rivalități dintre principalele state 
occidentale atît într-o problemă cît 
și în cealaltă.

Deși nu s-a publicat nici un comu
nicat după convorbirile de la Lon
dra, se știe că obiectul lor prin
cipal l-a 
nul tîrg, 
6-ar ofeTl 
ului de 
cleară în 
gice 
S.U.A. și care șl-a găsit expresia în 
acordul de la Nassau, în schimbul 
sprijinului vest-german pentru in
trarea Angliei în Piața comună.

Pe de altă parte, se pare că toc
mai perspectiva unei astfel de tran
zacții face să sporească opoziția lui 
de Gaulle împotriva aderării An
gliei, întrucît el consideră că acor
dul de la Nassau leagă și mai strîns 
Anglia de Statele Unite și el a fost 
întotdeauna extrem de bănuitor în 
ce privește așa-numitele „legături 
speciale* între cele două țări. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît, în 
ultima vreme, s-au întețit comenta
riile potrivit cărora S.U.A. urmăresc 
să împingă Anglia în Piața comună, 
urmărind în primul rînd propriile 
lor interese. După cum scria zilele 
acestea ziarul francez „Le Monde“ 
— „intrarea Angliei în Piața comună 
ar mări riscul de a deschide porțile 
pentru calul troian american*.

în același timp se înmulțesc ști
rile despre intenția cercurilor con
ducătoare din Italia de a schița o 
apropiere de Anglia. După cum ara
tă ziarul „New York Herald Tribune“ 
„Italia este din ce în ce mai dornică 
ca Anglia să intre în Piața comună și 
ar vrea să stabilească un anumit 
gen de legături italo-britanice pentru 
a contrabalansa sistemul de relații 
speciale franco-vest-germane care 
se conturează tot mai mult în Europa 
occidentală“.

Iată, în rezumat, unele dintre difi" 
cultățile și problemele complexe 
pe care le are de înfruntat Anglia în 
legătură cu noile tratative de la 
Bruxelles,

constituit înjghebarea u- 
potrivit căruia Anglia 

să sprijine cererea Bonn- 
a poseda o forță nu- 
cadrul concepției strate- 

,multilaterale* elaborate de

PARIS 14 (Agerpres). — In cadrul 
conferinței de presă care a avut loc 
la 14 ianuarie la palatul Elysée, pre
ședintele Franței, de Gaulle, a abor
dat o serie de probleme importante.

Referindu-se la actuala situație din 
țară, președintele a prezentat activi
tatea guvernului într-o lumină favo
rabilă. El a elogiat „puterea autori
tară’’ din Franța și măsurile pentru 
întărirea ei continuă.

Președintele de Gaulle a reafirmat 
orientarea spre intensificarea milita
rizării țării și crearea „forței atomi
ce de șoc” proprii. El a declarat că 
Franța, hotărînd să creeze o „forță 
de șoc atomică“ proprie, nu poate ac
cepta propunerea S.U.A. privind 
crearea „forțelor nucleare multilate
rale ale N.A.T.O.”.

Referindu-se la apropiata vizită a 
cancelarului vest-german Adenauer 
în Franța, generalul de Gaulle a 
elogiat coaliția cercurilor guver
nante din Franța cu militariștii 
de la Bonn, pe care el a prezentat-o 
drept „colaborare" între popoarele 
celor două țări.

Răspunzînd la întrebarea referi
toare la atitudinea Franței față de 
aderarea Angliei la Piața comună, 
președintele a subliniat că structura 
și caracterul economiei engleze se 
„deosebesc profund” de economiile 
țărilor participante la Piața comună. 
El a declarat că dacă tratativele de 
la Bruxelles privind aderarea An
gliei la Piața comună nu se vor în
cheia cu succes, atunci nimic nu va 
împiedica Anglia să intre într-o anu
mită formă de asociere cu Piața co
mună.

In încheiere, generalul de Gaulle 
s-a pronunțat împotriva încetării 
experiențelor cu arma nucleară.

G* Ball și-a încheiat 
vizita la Bonn

convorbiri JOHN GRITTEN

întrevederea
Piccioni-Adenauer

BONN 14 (Agerpres)', — Agenția 
France Presse anunță că la Bonn 
continuă întrevederile între minis
trul afacerilor externe al Ita
liei, Piccioni, și oficialitățile vest- 
germane. La întîlnirea acestuia 
cu cancelarul Adenauer, relatea
ză agenția, au fost examinate 
probleme legate de Piața comună, 
dar mai ales de înarmarea nucleară 
a forțelor vest-germane, probleme 
„văzute prin prisma aranjamentelor 
americano-britanice din Bahamas”.

BONN 14 (Agerpres). — Subsecre
tarul de stat al S.U.A., George Ball, 
care din însărcinarea președintelui 
Kennedy a întreprins un turneu în 
Europa occidentală pentru a explica 
partenerilor din cadrul N. A. T. O. 
esența „pactului de la Nassau”, a pă
răsit luni seara Bonnul îndreptîndu- 
se spre Washington.

După încheierea tratativelor Ade- 
nauer-Ball, purtătorul de cuvînt al 
guvernului vest-german a declarat 
că Adenauer a comunicat trimisului 
special american că R.F.G. este gata 
să colaboreze la crearea forței ato
mice multilaterale a N.A.T.O.

La Bonn se consideră că rezulta
tele vizitei lui Ball, care deocamdat^, 
nu au fost aduse la cunoștința opi
niei publice, vor influența tratativele 
pe care Adenauer le va duce la 20 
și 21 ianuarie la Paris cu președin
tele de Gaulle.

O iarnă grea în întreaga lume
LONDRA 14 (Agerpres). Mari că

deri de zăpadă însoțite de un val 
puternic de frig au fost semnalate 
la sfîrșitul săptămînii în numeroase 
țări.

In Statele Unite gerul a cuprins 
statele situate în răsăritul țării iar 
zăpezile mari îngreunează circula
ția pe șosele. In Anglia — transmite 
agenția France Presse — situația este 
deosebit de gravă, zăpada, ceața și 
poleiul făcînd circulația pe șoselele 
naționale aproape imposibilă. De a- 
semenea 200 000 de km de șosele se
cundare au dispărut complet sub ză
pada care cade de 15 zile fără înceta
re. In Franța, La Dunkerque marea 
a înghețat. în timp ce la Nisa, oraș 
situat în sudul țării, copiii organizea
ză concursuri de schi avantajați de 
zăpada care nu a fost văzută de mulți 
ani în această regiune.

Scăderea temperaturii a provocat 
înghețarea marilor fluvii navigabile 
din centrul Europei. Nava comercia
lă spaniolă „Lavangarda” și-a pier
dut ancora în ghețurile estuarului 
fluviului Elba, în timp ce alte două 
nave s-au ciocnit din cauza ceții. In 
Germania occidentală termometrul a 
scăzut la minus 27 de grade, iar în 
Italia s-au înregistrat căderi mari de 
zăpadă în diferite regiuni.

După cum relatează agenția Reu
ter, în Peninsula Scandinavă nume
roase nave comerciale sînt imobiliza
te în porturi din cauza înghețării a- 
pelor Mării Nordului. Zăpadă și ge
ruri au fost semnalate în provinciile 
din centrul și nord-estul Japoniei, în- 
greunînd traficul pe șosele și căile 
ferate.
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