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0 REZERVA IMPORTANTA PENTRU CREȘTEREA 
ill PE ÂÉE
față de sistemul vechi. S-a îmbună
tățit și calitatea betoanelor ; da
torită controlului permanent din 
partea laboratorului, realizăm o ca
litate superioară a betoanelor, de
pășind cu mult mărcile prevă
zute. Prepararea betoanelor în- 
tr-un singur loc prezintă și un alt 
mare avantaj : asigurăm o gospodă
rire mai judicioasă a materialelor.

Pornind de la rezultatele obținute 
anul trecut, am organizat la un loc 
și prepararea mortarelor în cadrul 
unei stații cu o capacitate de 100 mc 

în 24 de ore. Pro
cesul tehnologic 
este complet me
canizat și ne dă

PRODUCTIVITĂȚII N
Pînă nu de mult, lucrările de exe

cuție pe șantierele întreprinderii 
nr. 2 construcții a T.R.C.-Bacău e- 
rau organizate conform tradiției : 
fiecare șantier, lot și uneori chiar 
punct de lucru își prepara separat 
betoanele și mortarele, își fasona ar
măturile din oțel beton etc. în acest 
fel, în cadrul întreprinderii exista o 
anumită dispersare a forțelor de 
muncă, a utilajelor și a materialelor.

Un singur exemplu : în 1960, șan
tierele întreprinderii noastre din 
raza orașului Bacău erau deservite 
de 20 stații mobi
le de preparare a 
betoanelor. Uneori 
pe o suprafață de 
numai cîteva sute 
de metri pătrați 
se aflau’ 2—3 sta
ții de preparat 
betoane sau mor
tare, fiecare din 
ele constituind o unitate de sine stă
tătoare, cu oameni și utilaje pro
prii. Acest sistem de lucru prezenta o 
serie de dezavantaje. O asemenea 
fărîmițare frîna, într-o măsură, creș
terea productivității muncii, influen
ta negativ asupra reducerii costului 
construcțiilor și asupra îmbunătăți
rii calității lucrărilor.

La propunerea organizației de 
partid —- care a analizat această 
problemă — conducerea întreprin
derii a luat măsuri ca executarea 
unor operații pregătitoare să se 
facă în mod centralizat pe între
prindere. Chiar în apropierea balas
tierelor de pe Valea Bistriței a fost 
organizată și pusă în funcțiune o 
stație centrală pentru prepararea 
betoanelor necesare tuturor șantie
relor și loturilor de lucru din ora
șul Bacău.

Organizarea stației centralizate 
ne-a dat posibilitate să mecanizăm 
cea mai mare parte din operațiile de 
lucru. Extragerea materiei prime, 
încărcarea și sortarea ei se fac cu 
mijloace mecanizate. în prezent se 
lucrează la mecanizarea ultimei lu
crări care se mai execută manual
— dozarea. Stația este dotată cu in
stalații pentru încălzirea apei și a 
agregatelor de rîu necesare prepa
rării de beton cu mărci superioare 
(inclusiv spălarea acestora). Ea dis
pune și de un laborator' propriu, 
care"'asigură controlul dozării și ca
lității betoanelor în conformitate cu 
rețetele stabilite.

în cadrul acestei stații centralizate 
se realizează o 
coirmarabil mai 
realiza înainte la 
prepararea a 300 
24 de ore — cît e
— lucrează doar 
față de 120—130
erau după vechiul sistem, 
productivității pe un muncitor a a- 
tins astfel 10—12 mc betoane, 
față de 2—3 metri cubi cît se reali
za la stațiile mobile.

Totodată s-a asigurat și o uti
lizare mai intensivă a utilajelor

Iarna pe terasa sanatoriului 
balnear de Ia Mangalia. Sanato
riul dispune de aparatură mo
dernă de electroterapie, băi gal
vanice, instalație pentru aerosoli 
de cameră etc. Aici vin la trata
ment cîte 500 de oameni ai mun
cii în fiecare serie.

(Foto : Agerpres)

W colective de întreprinderi
Din experiența colectivului

; .... X .. n - camzat și ne aa
întreprindem nr. 2 construcții-Bacau posibilitatea să u- 
in organizarea preparării centralizate

a betoanelor și mortarelor

își iau angajamente în întrema socialistă
Deschiderea lucrărilor ședinței lărgite, consacrate 
culturii porumbului, a secției de cereale și plante 

tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii

productivitate in- 
ridicată decît se 
stațiile mobile. La 
mc betoane în 
capacitatea stației 
24 de muncitori, 
muncitori, cît lu- 

Nivelul

' > mai 
perfecționate so
luții la pregătirea 
mortarelor. Pasta 
este fluidificată și 

dozată, ceea ce asigură o înaltă cali
tate a laptelui de var și duce la e- 
liminarea grăunțelor de var nestins. 
Este semnificativ și faptul că pen
tru producerea a 100 mc mortar sînt 
necesari doar 7 muncitori, în timp 
ce înainte, pentru producerea ace
leiași cantități, erau utilizați circa 
50 de muncitori.

Organizînd stații centrale de pre
parare a betoanelor și a mortarelor, 
întreprinderea noastră a putut re
nunța la un număr de utilaje, de 
care nu mai avea nevoie. Ele au fost 
dirijate spre alte șantiere unde se 
simțea lipsa lor. în prezent, noi fo
losim la stafia de mortare doar 7 
malaxoare, în timp ce pentru aceeași 
cantitate.,produsă în 1960 foloseam 
12 malaxoare.

în prezent experimentăm organi
zarea centralizată la alte lucrări, 
înainte, fiecare punct de lucru își 
avea bancul său de confecționat ar
mături. Pentru asigurarea la timp 
a șantierelor cu armăturile nece
sare, în cadrul întreprinderii s-a în
ființat un atelier central care să fa
soneze oțelul beton. Aici lucrează o 
brigadă formată din oameni pri- 
cepuți, buni meseriași. S-a asigurat 
astfel și o specializare a muncitori
lor în executarea anumitor operații 
și, deci, creșterea productivității 
muncit lor, în același timp se reali
zează, prin aceasta, o mai bună gos
podărire a 
admisibile 
du-se pe 
la sută.

Anul acesta vom dezvolta expe
riența dobîndită. Printr-o mai bună 
organizare a muncii la toate punc
tele de lucru, sintern hotărîți să dăm 
în folosință la termenele stabilite 
toate construcțiile pe care le avem 
de executat.

oțelului beton, pierderile 
de oțel beton reducîn- 

întreprindere cu peste 50

Ing. TEODOR LOZINCĂ, ing. 
EMIL KLEIN, TRAIAN BREBU, 
maistru, VASILE ANDRONE, șef 
brigadă, CONSTANTIN BOTE- 
ZATU, șef brigadă, întreprinde

rea nr. 2 construcții-Bacău

Din abataje
Andlizînd posibilitățile și rezervele de care dispun, muncitorii, teh

nicienii și inginerii exploatării miniere „7 Noiembrie” din Baia Mare 
și-au luat următoarele angajamente în întrecerea socialistă pe acest, an:

— depășirea producției de minereu cu 2 la sută față de plan ;
— îmbunătățirea calității minereului extras prin extinderea puș

cării selective la încă 7 abataje și reducerea cantității de steril din 
minereu cu 5 la sută față de procentul admis ;

— creșterea productivității fizice cu 2 la sută fată
— economii

5 000 000 lei ;
— reducerea 

tone de minereu
— obținerea 

fiecare schimb.
Pentru îndeplinirea angajamentelor luate, colectivul exploatării și-a 

propus să aplice următoarele măsuri tehnico.organizatorice.
— extinderea armării rostogoalelor cu prefabricate

50 la sută din abatajele în lucru ;
—- generalizarea armării galeriilor cu prefabricate 

aplicarea toreretării acestora :
— extinderea mecanizării lucrărilor de înaintare și 

subteran prin introducerea a 4 noi mașini de încărcat, 10 locomotive 
electrice cu acumulator și a altor mașini și utilaje de înaltă produc, 
tivitate.

— calificarea a încă 230 mineri, ajutori de mineri și artificieri.

mai mult minereu

îm-
ex-

suplimentare la prețul de cost
de anul 1962 ; 
în valoare de

mc la miaconsumurilor de lemn de mină cu 3 
extras ;
unei viteze de înaintare de 26—27.5 ml pe lună

din beton

de beton

transport

Rafinăriilor
și în sortimente planificate

titei de calitate

de

de

Ia

și

în

In cadrul schelei de- extracție tficleni o aviit loc, z.„ale trecute, o InstifleflfS 
adunare. Cu acest prilej, petroliștii și-au concretizat angajamentele în întrecerea 
socialistă pe anul 1963, care prevăd între altele :

— să depășească planul producției globale cu 800 000 lei ;
—• să depășească valoarea producției marfă cu 1 000 000 lei prin 

realizarea de țiței și produse petroliere peste plan ;
— să realizeze o creștere a productivității muncii cu 1 la sută 

față de prevederile planului ;
— să realizeze economii și beneficii suplimentare în valoare de 

1 500 000 lei și respectiv 1 200 000 Iei.
In scopul înfăptuirii angajamentelor luate în întrecerea socialistă au fost 

stabilite o serie de măsuri cum sînt : extinderea preventivă a injecției de nisip 
cuarțos pentru consolidarea straturilor cu viituri mari de nisip, stabilirea regi
murilor de exploatare corespunzătoare care să asigure creșterea producției la 
toate categoriile de sonde.

Măsuri importante au fost luate și în domeniul îmbunătățirii calității țifeiu- 
lui și îndeplinirii planului pe sortimente. In felul acesta, respectîndu-și cuvîntul 
dat, ei vor asigura rafinăriilor patriei țiței de calitate și în sortimentele plani
ficate.

și orășenești de subordonare raională

elec- 
subor- 
13 din

F. D.P

Alegerile de deputafi în sfaturile populare comunale

Au început propunerile 
de candidați ai

Marți au început în întrea
ga țară adunări în cadrul 
cărora au fost propuși can
didați ai F.D.P. pentru alege
rile de deputați în sfaturile 
populare comunale și orășe
nești de subordonare raio
nală.

PLOIEȘTI. — La adunarea 
cetățenească de la Sfatul 
popular comunal Tîrgușoru 
Nou, raionul Ploiești, a fost 
propus candidat în circum
scripția electorală comunală 
nr. 15 Emi! Iliescu, președin
tele G.A.C. „16 Februarie“ 
din comună. Colectiviștii 
care au luat cuvîntul cu 
acest pille) au relevat înfăp- 
,while gospodărești din a- 
ceăstă circumscripție la care 
și-a dat contribuția și can-

didahii. Tot In cursul zilei de 
marți au mal fost propuși 
candidați petrolistul Con
stantin Drăgună, în circum
scripția electorală orășe
nească de subordonare ra
ională nr. 20 din orașul Mo- 
reni, gospodina Marla C. 
Nae, în circumscripția 
torală orășenească de 
donare raională nr. 
același oraș, și alții.

ORADEA. — Colectiviștii 
din comuna Mădăraș și din 
satul Mărțihaz, regiunea Cri
șana, au propus pentru a 
6-a oară drept candidat al 
F.D.P. în circumscripția elec
torală comunală nr. 8 pe 
Eroul Muncii Socialiste, Ma
ghiar Teodor, președintele 
gospodăriei colective

Mădăraș. Cei ccne cm 
cuvîntul pentru a-1 susține 
candidatura au scos în evi
dență munca însuilețită de
pusă de el pentru întărirea 
economico-organizatorlcă a 
G.Ä.C.

In circumscripțiile comuna
le și orășenești raionale din 
regiunea Crișana au fost 
propuse în cursul zilei de 
marți aproape 200 de candi
daturi. Printre cei propuși 
fac parte Hegheduș Petre, 
directorul școlii medii din co
muna Tinea, Iosif VInțe, se
cretar al Comitetului orășe
nesc P.M.R. Salonta, Alexan
dru Szabo, cooperator croi
tor și alții.

(Continuare in pag. IlI-a)
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nou la școală. Dupa 
o vacanță piăcută, elevii din 
școlile de cultură generală au 
reînceput cursurile. In foto
grafia de sus: Un grup de elevi 
în drum spre școala medie nr. 32 
din Capitală.

...După zileie de pregătire temei
nică, studenții au începu! ieri pri
mele examene din sesiunea de 
iarnă. Obiectivul fotografic a sur. 
prins una din imaginile întîlnite 
în aceste zile în facultățile și 
institutele de învățămînt superior: 
la Institutul agronomic „N. Băl- 
cescu“ din Capitală studenți din 
anul II, Facultatea de agronomie, 
felicită pe colegul lor Ifrim Ion 
care a obținut nota 10 la exame
nul susținut Ia disciplina tractoa
re (fotografia din stingă).

(Foto : Gh. Vințilă)

Utilaje reparate bine 
și la timp

Colectivul uzinei noastre și-a 
bogățit de la un an la altul
periența în executarea reparațiilor 
de utilaje pentru industria petrolie
ră. Motoarele, tractoarele pe șenile, 
celelalte utilaje reparate în uzină 
pentru întreprinderile de foraj și 
schelele de extracție a țițeiului func
ționează în bune condiții.

In acest an, în fața muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor noștri 
stau sarcini importante. Cunoscînd 
din vreme cifrele de plan pe anul 
în curs, noi am dezbătut timp de 
cîteva zile, pe brigăzi și pe secții, 
posibilitățile și rezervele interne de 
care dispune uzina noastră pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe 1963. Cu această ocazie 
s-au luat angajamente concrete în 
întrecere și s-au făcut numeroase 
propuneri de măsuri tehnico-organi- 
zatorice.

La adunarea care a avut loc 
zilele acestea, întregul nostru co
lectiv și-a luat — în lumina Direc
tivelor C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii so
cialiste — angajamentul ca în acest 
an să depășească planul producției 
globale cu 0,5 la sută, iar cel al pro
ducției marfă cu 0,6 la sută. Ne-am 
propus, de asemenea, să realizăm e- 
conomii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 1 200 000 lei și be
neficii peste plan în valoare de 
500 000 lei.

— Angajamentul colectivului nos
tru — a arătat inginerul Virgil Ma
rinescu — este pe deplin realizabil. 
In ce ne privește pe noi, cei de la 
secția de reparat tractoare, prin re
organizarea procesului tehnologic la 
tractoarele S-80 vom reuși să repa
răm în plus, în fiecare lună, 15 trac
toare. Ne vom strădui ca reparațiile 
efectuate să fie de bună calitate și 
la un preț de cost cît mai redus.

Pentru realizarea angajamentelor, 
în planul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice se prevede, printre altele, 
proiectarea șl executarea unei linii 
tehnologice, cu mecanizarea opera
țiilor auxiliare, pentru confecționa
rea rolelor inferioare, de la tractoare. 
In vederea îmbunătățirii calității mo
toarelor termice pentru foraj tip 
„Voia", reparate în uzină, va fi con
struit un banc pentru probarea aces
tora în sarcină.

Colectivul uzinei 
tărît să muncească 
să-și îndeplinească
nile de plan pe 1963 și angajamentele 
luate in întrecere.

Marți după-amiază au început în 
Capitală lucrările ședinței lărgite, 
consacrate culturii porumbului, a 
secției de cereale și plante tehnice a 
Consiliului Superior al Agriculturii.

La ședință participă tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, membrii sec
ției de cereale și plante tehnice a 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
președinți și șefi de secții ai consi
liilor agricole regionale, directori și 
ingineri șefi ai trusturilor GOSTAT, 
specialiști de la institutele de cer
cetări și de învătămînt superior a- 
gricol, conducători ai unor institu
ții centrale și organizații obștești.

în cuvîntul de deschidere, tov. 
Nicolae Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
a arătat importanța culturii porum
bului, subliniind rolul pe care-1 are 
generalizarea în producție a rezul
tatelor cercetărilor științifice și a 
experienței înaintate în vederea rea
lizării în acest an a unor recolte 
sporite.

A luat apoi cuvîntul tov. Nicolae 
Giosan, vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, directo
rul Institutului central de cercetări 
agricole, care a prezentat referatul 
„Rezultatele cercetărilor întreprinse 
la cultura porumbului dublu hibrid 
de către stațiunile experimentale ale 
I.C.C.A. în perioada 1957—1962“.

în continuare, tov. Dezideriu 
Torje, președintele Comisiei de stat 
pentru încercarea și omologarea so
iurilor, a prezentat referatul „Com
portarea hibrizilor de porumb în 
perioada 1957—1962 în rețeaua 
C.I.S.“, iar tov. Triță Făniță, direc
tor general adjunct al Trustului cen
tral GOSTAT, a expus referatul 
„Rezultatele obținute de gospodării
le agricole de stat la cultura porum
bului pentru boabe în anul 1962“.

A fost prezentat apoi filmul în cu-i 
lori „Porumbul hibrid asigură recol-i 
te bogate“.

Lucrările ședinței continuă.
(Agerpres)

TELEGRAME
Tovarășului TODOR JIVKOV

Prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgap 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului DIMITAR GANEV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
SOFIADragi* tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, în numele poporului romîn și al. rtostru personal, vă transmitem 
dv., Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului 
Adunării Populare, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulga
ria și poporului frate bulgar, un salut frățesc și felicitări cordiale cu 
prilejul aniversării a 15 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală între Republica Populară Romînă și Re
publica Populară Bulgaria.

Ne exprimăm Convingerea că relațiile trainice de prietenie și cola
borare frățească dintre Republica Populară Romînă și Republica Popu
lară Bulgaria, consfințite prin acest tratat, vor continua să se dezvolte 
spre binele ambelor noastre popoare, în interesul lagărului socialist, al 
păcii în Balcani și în lumea întreagă.

Cu prilejul acestei aniversări vă urăm, dragi tovarăși, dv. și între
gului popor frate bulgar, noi și tot mai mari succese pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului în Republica Populară Bulgaria, pentru con-, 
solidarea păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

noastre este ho- 
in așa fel, incit 
exemplar sarci-

ION NEDELCU, maistru ; OCTA
VIAN ULMEANU, tehnician ; 
CONSTANTIN BĂLĂȘESCU, in
giner, din postul de corespon
denți voluntari al „Scînteii” de 
la Uzina mecanică din Poiana 

Cîmpina

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI
In numele Consiliului Revoluționar, al Guvernului Revoluționar și 

al poporului Uniunii Birmane și în numele meu personal, doresc să mul
țumesc Excelenței Voastre pentru amabilul dv. mesaj de felicitări și de 
bune urări trimis cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a independenței 
noastre. Mă alătur Excelenței Voastre exprimîndu-mi speranța că legă
turile de prietenie dintre cele două țări ale noastre vor continua să se 
dezvolte.

NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane

Printre oameni mari la Șura Mică
La o bifurcare de 

din raionul Sibiu, pe un 
dicator erau înscrise 
nume: Șura Mare și 
Mică. Cum de au fost < 
mite în mod atît de i 
cele două așezări omenești ? 
Și în ce vreme? Și datorită 
căror întîmplări? N-am aflat. 
Atîta doar mi-a arătat un lo
calnic, că semnificația nume
lor acestora este invers pro
porțională cu mărimea co
munelor, Șura Mică fiind cu 
mult mai întinsă decît cea 
așa-zis Mare.

Mi-am îndreptat pașii spre 
cea dinfîi. Ajunsă în curtea 
școlii, am ocolit treptele înal
te pe care își găsiseră loc de 
joacă doi băiețandri și m-am 
aflat în fața căminului cultu
ral, .Stăruia în preajmă mi
ros de zugrăveală proaspătă. 
Am intrat în holul căminului. 
Ușa care ducea spre sala de 
festivități era întredeschisă și 
prin ea răzbăfea limpede o 
voce !
Alta-i fara, allu-i satul, / Nu 
mai e sfăpin bogatul. / Alfii-s 
oamenii de-acum: / Merg 
pe-al fericirii drum.

O altă voce continua :
Dragu'mi-i satul și glia, / 

Dragă mi-i gospodăria / Fără 
urmă de răzor ! Intre Șura 
și Rusciori.

Cineva mi-a făcut semn să 
pășesc fără zgomot și m-a

șosele 
I in- 

două 
Șura 

denu- 
curios

un 
cu 

re-

condus intr-un birou. Era. 
bărbat de statură potrivită, 
mișcări iuți, vioaie. S-a 
comandat : Ion Roth, colecti
vist. Mi-a spus, de asemenea, 
ca un adaus la recomandare, 
că e basist în fanfară.

— E repetifia brigăzii. Să 
nu-i stingherim — și m-a pof
tit să iau loc. Cu ce treburi 
pe la noi? l-am spus că mă 
interesează munca culturală ce 
se desfășoară în comună și 
l-am rugat să mă îndrepte spre 
directorul căminului.

Urmîndu-i sfatul l-am căutat 
pe director înfîi la bibliotecă. In 
sala cu rafturile înfesate de cărți 
erau cîteva mese la care se a- 
flau cititorii. Bibliotecara Maria 
Mușat, împreună cu Ana Solo
mon, secretara organizației 
U.T.M., lucrau la o dare de sea
mă. Le-am rugat să mi-o a- 
rate :

— Am organizat nu de mult 
la- cămin o seară tematică: 
„Cartea agrotehnică, sfătuitoa
rea mea“. A mers totul strună 
și ne-am gîndit să popularizăm 
manifestarea și în alte, co
mune...

în comună există o preocu
pare susținută pentru difuzarea 
cît mai largă a cărții agroteh
nice. Un mare ajutor au a- 
dus, în această acțiune, ingi
nerul agronom și cîțiva pro
fesori care.? au stat de vorbă 
pe îndelete cu colectiviștii,

demonstrîndu-le că o agricul
tură înaintată nu poate fi fă
cută decît pe baze științifice și 
că nu numai brigadierii trebuie 
să cunoască noile metode de 
muncă, ci fiecare colectivist, 
pentru ca să le poată aplica 
în producție cu cit mai mult 
folos. Cînd Gheorghe Gaspar 
a luat cuvîntul, la seara tema
tică de care vorbea biblioteca
ra, arătînd nu numai ce a învă
țat el din cărțile de specia
litate, dar și ce rezultate a 
obținut prin aplicarea metode
lor noi de creștere a păsărilor, 
cînd, după aceea, un alt co
lectivist, Simion Hell, a vorbit 
despre faptul că a devenit 
fruntaș în brigada de cîmp 
datorită însușirii de cunoștințe 
agrotehnice și cînd, în conti
nuare, alți fruntași au spus cît 
de folositoare le este priete
nia cu cartea agrotehnică, 
mulți oameni, care înainte se 
țineau departe de bibliotecă, 
au început să se intereseze de 
noile broșuri și cărți apărute.

— Au fost și alte manifes
tări cu cartea. De pildă, îmi 
relatează Maria Mușat, s-au 
făcut recenzii la broșurile „A- 
rături adînci“, „Cultura plan
telor pentru siloz", „Creșterea 
și îngrijirea tineretului avicol" 
și la încă multe altele.

Indreptîndu-ne apoi spre 
școală pentru a-l găsi pe di
rector, am trecut din nou prin

fața căminului. Brigada artistică 
de agitație nu-și terminase re
petiția și am putut asculta un 
cuplet pe cît de amuzant pe 
atît de instructiv. L-am tran
scris :

Pe sub gardul văruit, / Ci-că, 
într-o zi cu soare, / Două cloșfi 
s-au înfîlnit / Căutînd la pui 
mîncare. / — Ce faci soro ? / 
— Mulfumescl / (Zice-aceea 
mai bătrînă)/ Mă ocup de pui 
să-i cresc. / Eu i-am scos de-o 
săptămînă / Dar sint slabi, pre
cum se știe, / C-a fost frig in 
magazie. / — Nu știu nici cu- 
ai mei ce fac. / S-au născut c-o 
moleșală I Pentru că era-n ho- 
geac / O căldură infernală, / 
Din ograda-nvecinată / Se re- 
varsă-un nor de pui / 
mijlocul lot o fată. / Sar, 
tumbe, se-mbriricesc. / 
din aripi minuscule / De
miri cum nu plesnesc / Gușu- 
lifele sătule. / Tot privind cu 
ochi materni / Zice cloșca cea 
mai mare:/ — Ce vrei soro, sînt 
moderni, / l-a născuf o cloci
toare I

Nici la școală nu l-am găsit 
pe Simion Weber, directorul 
căminului. Se aflau acolo însă 
directorul școlii și un profe
sor. Discufia lor era foarte 
aprinsă.

$i-n 
fac
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te

LIANA MAXY

(Continuare în pag. Il-a)



SCî N TE IA

Analiza stilului 
de muncă 

al comitetului 
executiv a! sta
tului popular 

regional

ORADEA (coresp. „Scîn_ 
teii"). — Comitetul regio
nal de partid Crișana a 
analizat într-o ședință 
plenară stilul și metodele 
de muncă ale comitetului 
executiv al siatului popu
lar regional. Din rapoar

tele prezentate ca și din discuții a reieșit că, în 
urma îmbunătățirii metodelor de muncă ale 
comitetului executiv, au fost obținute impor
tante realizări în principalele sectoare ale 
activității sfatului popular. Deși planul de pro
ducție al industriei locale a crescut anul trecut 
simțitor, întreprinderile de industrie locală din 
regiune și-au îndeplinit sarcinile anuale de 
plan cu 30 de zile mai devreme. Sfatul popular 
regional a acordat o deosebită atenție întăririi 
economico-organizatorice a gospodăriilor co
lective, realizării produselor destinate fondului 
central al statului, executării în bune condiții a 
lucrărilor agricole. Datorită largii participări 
a oamenilor muncii la înfrumusețarea orașelor 
și satelor, la realizarea construcțiilor social- 
culturale, la întreținerea și repararea drumu
rilor, au fost obținute economii de peste 
5 000 000 lei.

Comitetul executiv al sfatului popular re
gional s-a îngrijit ca principalele probleme ale 
dezvoltării economiei și culturii regiunii să fie 
dezbătute în cadrul sesiunilor sfatului popular 
regional. Numeroși deputați participă activ la 
dezbaterea problemelor, făcînd propuneri va
loroase. Membrii comitetului executiv se de
plasează mai des pe teren. îndrumînd și spri
jinind sfaturile populare raionale.

în cadrul discuțiilor s-a subliniat totodată 
că în stilul de muncă al comitetului executiv 
dăinuie unele deficiențe. Astfel, nu totdeauna 
ședințele comitetului executiv și sesiunile sfa
tului popular regional sînt temeinic pregătite ;

întărirea eco- 
nomico-orga- 
nizatorică a 
G.A.C. — în 

centrul atenției

mal sînt cazuri de stabilire a ordine! de zi 
abia cu cîteva zile înainte de sesiune. A fost 
criticată, de asemenea, tendința de a lăsa 
uneori controlul îndeplinirii hotărîrilor comite
tului executiv numai pe seama secțiunilor sfa
tului popular. în unele perioade, munca prac
tică de îndrumare și sprijinire a sfaturilor 
populare raionale este înlocuită prin trimite
rea unui număr excesiv de mare de circulări.

Plenara comitetului regional de partid a 
adoptat o hotărîre stabilind măsuri menite să 
asigure îmbunătățirea activității comitetului 
executiv al sfatului popular regional.

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii"). — Comitetul 
raional de partid Deta, 
regiunea Banat, are în 
centrul preocupărilor sale 
întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor

colective. Urmărind în mod deosebit ridicarea 
nivelului cunoștințelor agrotehnice ale birouri
lor organizațiilor de bază din G.A.C., comitetul 
raional a organizat instruirea acestora. Printre 
altele li s-a vorbit despre necesitatea de a se da 
agriculturii noi terenuri arabile prin defrișări, 
desecări, despre însemnătatea folosirii mai 
largi a gunoiului de grajd etc. La G.A.C. 
din Deta a fost organizat un schimb de expe
riență pe tema realizării unor construcții bune 
și ieftine, la G.A.C. din Dolaț — pe tema avan
tajelor însilozărilor la suprafață, iar la G.A.C. 
din Liebling colectiviștii au învățat cum să 
pregătească furajele combinate pentru hrana 
porcilor.

Din inițiativa comitetului raional de partid 
a fost realizată o expoziție volantă pe teme de 
zootehnie. De asemenea, au fost alcătuite co
lective de specialiști care îndrumă sistematic 
conducerile gospodăriilor colective tinere în 
ce privește organizarea muncii, furajarea ra
țională a animalelor etc. Toate aceste forme dse
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După întocmi
rea planului 
de producție 

în G.A.C.

ajutorare au contribuit ca unele gospodării co
lective slabe, printre care cele din Șoșdea, 
Tormac, Cerna, Măureni, Șipet, să ajungă în 
rîndurile gospodăriilor colective fruntașe.

PLOIEȘTI. Spre a asigu
ra îndeplinirea cu succes a 
planului de producfie pe a- 
nul 1963, Comitetul de par
tid din gospodăria colecti
vă Vadul Săpat, raionul Mi-

zil, a luat o serie de măsuri polifico-organizatorice 
pentru ca fiecare colectivist să cunoască sarcinile 
de plan și să fie mobilizat la o muncă însuflefită în 
vederea îndeplinirii lor.

în primele zile după adunarea generală a co
lectiviștilor, care a aprobat planul de producfie, 
comitetul de partid a instruit agitatorii în legătură 
cu cele mai importante probleme ale gospo
dăriei.

în aceste zile, o vie act’vifate desfășoară agita
torii din cadrul sectorului zootehnic. De pildă, fov. 
Dumitru Anghelache a sfat de vorbă deunăzi, în- 
fr-o pauză, cu tovarășii săi de muncă și le-a arătat 
că producfia sporită de lapte pe cap de vacă 
furajată, care va trebui să fie obținută în acest an, 
poate și trebu!e să fie obfinută ș| chiar depășită. 
El a subliniat că aceasta depinde în primul rînd de 
modul cum îngrijitorii se vor ocupa de animalele 
ce le sînt încredințate.

în primele seri care au urmaf după aprobarea 
planului de producfie, brigada artistică de agitafie 
a prezentat la căminul cultural un program nou. Pe 
lîngă faptul că a popularizat rezultatele obținute 
în anul 1962, brigada a făcut cunoscute celor pre- 
zenfi, înfr-un mod viu, interesant, și sarcinile de 
plan pe anul 1963.

Comitetul de partid a îuat, totodată, măsuri 
pentru îmbunătățirea activității celor 3 cercuri de 
învățămînf agrozootehnic. O atenție deosebită se 
acordă legării cunoștințelor predate de sarcinile 
practice. (Din ziarul „Flamura Prahovei").

Expuneri 
pe teme de 

educație 
cetățenească
La căminele cul

turale din Scheia, 
Mihoveni, Pătrăuți, 
Lisaura și din alte 
comune ale regiu
nii Suceava s-au 
ținut zilele aces
tea expuneri pe 
diferite teme de e- 
ducație cetățeneas
că : „Munca, izvor 
de bogăție și feri
cire", „Al meu și 
al nostru”, „Res
pectarea legilor 
statului — datoria 
patriotică a fiecă
rui cetățean’’, „Pă
rinți și copii" și 
altele. Expunerile 
făcute de juriști, 
profesori, activiști 
de partid și de 
stat, fac parte din 
ciclul „Cum să ne 
purtăm în viața de 
toate zilele". Iarna pe creasta Făgărașului. Popas în drum spre cabană

Cu ajutorul corespondenților din regiunile Iași, Suceava, Crișana, 
Brașov, ziarul nostru a organizat un raid-anchetă în cîteva orașe, 
mai mari și mai mici, pe tema : o zi de iarnă în gară. Iată cîteva 
dintre constatările făcute cu acest prilej.

rialele necesare. Dar începerea lu
crărilor de construcție se tărăgănea
ză de peste 3 luni.

Cale lungă» drum pe jos

Gări frumoase) bine din Capitală, sau Urziceni. Și aici să
lile de așteptare sînt curate, încăl
zite, la ghișeu se obțin operativ in
formații precise, bufetele servesc 

Gara din Brașov este o construcție gustări „de sezon“, te poți aprovi- 
nouă, elegahtă. In fața ei opresc, 
în cursul unei zile, nu mai puțin de 
45 de garnituri — trenuri rapide, 
accelerate', personale, curse — ceea 
ce înseamnă mii și mii de călători 
veniți din toate colțurile țării. în 
timpul iernii, ca de altfel și în alte 
luni ale anului, aceștia găsesc aici 
tot ce le trebuie : ziare și reviste, 
articole de librărie, de artizanat, ți
gări, bomboane și chiar medicamen
te la nevoie. La etaj se află servi
ciul P.T.T. Serviciul pentru depo
zitarea bagajelor de mină lucrează 
operativ. Are nevoie călătorul să-și 
pună la punct ținuta ? Intr-o aripă 
a gării găsește un atelier de călcat 
„la minut“, frizerie, coafură, lustra- 
gerie.

Iată-ne, tot într-o zi de iarnă, în 
gara Pașcani, important nod de cale 
ferată, unde activitatea nu conteneș
te nici ziua, nici noaptea. Călătorii 
sînt oricînd bine primiți. Conduce
rea stației a luat din timp măsuri 
pentru deservirea în anotimpul rece: 
au fost revizuite instalațiile de încăl
zire, s-a reînnoit un rezervor de de
pozitare a combustibilului, s-au efec
tuat toate reparațiile necesare. To
varășii Nicolae Novac și Toader Gră
dinara, de la ghișeul de informații, 
ca și casierița Stela Dobre, au o 
comportare plină de solicitudine față 
de cetățeni. Ne-am nimerit acolo și 
în ore de vîrf ale activității stației. 
Spre a se economisi timpul călători
lor, două ghișee erau deschise pen- 
țru vînzarea biletelor.

întreținute

Dar cum se 
poate concepe o 
gară fără ceas? 
O astfel de gară 
este aceea din o- 
rașul Pașcani. Ea 
nu are nici tele
fon public. Du
pă cum se știe, 
sînt două lucruri

absolut necesare într-un astfel de 
loc, pentru a întregi buna deservire 
a călătorilor. Ele ar fi trebuit insta
late de mult.

O impresie plăcută lasă călătorilor 
fci multe gări mai mici, ca Basarab,

ziona cu ziare și reviste. Sau gara 
Apahida, din preajma Clujului, care 
și ea este bine gospodărită. Curățe
nia sălii de așteptare, împodobirea 
ei cu reproduceri după tablouri ce
lebre, mobilierul nou, bine întreți
nut, deservirea 
bine 
pas, te convinge că la conducerea 
gării sînt vrednici gospodari.

Dacă ai fost vreodată într-una din 
aceste gări, ca și în multe altele, 
unde se simte grija gospodarilor de 
a crea celor ce călătoresc condiții cît 
mai bune, posibilitatea de a fi de
serviți în mod civilizat. îți vei aminti 
totdeauna cu plăcere de ambianța 
prietenoasă pe care ți-au oferit-o. 
Mai cu seamă atunci cînd împreju
rările îți dau posibilitatea să le com
pari cu o gară cum este aceea din 
Dărmănești, (regiunea Suceava), pe 
drept cuvînt supranumită de călă
tori „ghețărie“, ori cu o stație ca Dor- 
nești (aceeași regiune), cu sala de 
așteptare încălzită, dar neîngrijită — 
ca și bufetul de altfel — și unde nu 
găsești chioșc de ziare și reviste.

Lucruri asemănătoare ne-au sem
nalat corespondenții noștri despre 
gara Holod. Deși unul din prin
cipalele noduri de cale ferată ale 
regiunii Crișana, stația are o sală 
de așteptare mult prea mică față de 
tranzitul mare de călători, dintre 
care unii sînt nevoiți să-și petreacă 
aicj cîteva ore în așteptarea trenului 
de legătură. Si nu este deloc plăcut, 
iarna, să aștepți afară, pe peron.

...Sîntem conduși apoi în biroul de 
telegraf, unde se află și casieria sta
ției. Aici este și „camera mamei și 
copilului“ : o bancă și două pături.

Direcția regională C.F.R. Cluj are 
cunoștință de faptul că localul gării 
din Holod nu este pe măsura nece
sităților. De aceea, încă în 1960 s-a 
prevăzut aici o construcție nouă, în 
vederea căreia s-au și adus mate-

grijulie la bufetul
amenajat — totul, la fiecare

punctul 
al unei 
De aici, 

caută 
de

de a 
de la 
sosi-

De fapt, gara 
nu este 
terminus 
călătorii, 
călătorul
un mijloc 
transport pentru 
a ajunge în o- 
raș. în genere, 
acest drum este

lung, în unele localități chiar foarte 
lung. întreprinderilor de gospodărie 
orășenească le revine sarcina 
organiza transportul în comun 
gară în oraș în concordanță cu 
rile și plecările trenurilor.

în multe localități din țară auto
buzele îi deservesc cu promptitudine 
pe călători pe aceste trasee. Poți fi 
sigur, de pildă, că ajungînd la o oră 
tîrzie cu trenul la Craiova sau la 
Bîrlad găsești autobuzul pregătit 
să-i transporte pe călători în oraș. 
Nu la fel se întîmplă însă la Brașov. 
Ziua, mijloacele de transport în co
mun au o circulație normală pe dru
mul de la gară pînă în oraș. De cum 
se lasă noaptea însă, totul se schim
bă. Autobuzele, troleibuzele vin cu 
întîrziere. taxi-urile se fac nevăzute.

Orașul Pașcani, mult dezvoltat și 
înnoit în anii puterii populare, ar 
putea fi vizitat de călători în orele 
de așteptare dintre două trenuri. Dar 
o astfel de plimbare plăcută nu poa
te fi întreprinsă, deoarece I.G.O. Paș
cani nu prea pune la dispoziție mij
loace de transport. Cele cîteva auto
turisme de care dispune stau mai 
mult pe butuci, iar microbuzul 
itinerarul Gară—Centra circulă 
cele mai multe ori la întîmplare, 
parcă nu ar trebui să țină seama 
mersul trenurilor.

cu 
de 
de 
de

Mărunțișuri“demne«
de luat în seamă

că- 
lor

In multe gări atenția față de 
lători, grija pentru deservirea 
exemplară sînt evidente. Pe ici — pe 
colo mai scapă însă privirilor gospo
dărești unele, să zicem așa, mărunți
șuri, care trebuie totuși luate în sea
mă. !n gara Brașov, de exemplu, este 
supărătoare proasta funcționare a 
.megafoanelor care anunță sosirea 
șl plecarea trenurilor. Ce se întîm-

O recentă vizită la Institutul de 
fizică atomică al Academiei R. P. 
Romîne ne-a oferit posibilitatea de 
a cunoaște unele aspecte din activi
tatea cercetătorilor de la ciclotronuț 
de tip U120 care funcționează aici.

Ciclotronul este, după cum se știe, 
Un accelerator de particole încărcate 
— protoni, deuteroni, particole alfa, 
ioni grei — dar el poate constitui și 
o sursă puternică de neutroni rapizi, 
rezultați din anumite reacții nuclea
re. Energia părticelelor accelerate 
în ciclotron poate fi variată între 
3,5 și 6,5 milioane electronvolți pe 
nucleon, ceea ce -înseamnă, în ca
zul particolelor alfa bunăoară, obți
nerea unei energii maxime de 26 mi
lioane electronvolți.

Cercetările științifice efectuate la 
ciclotron s-au desfășurat în două di
recții principale : pe de o parte cer
cetări de fizică cu caracter funda
mental șl aplicativ, pe de alta — stu

dii pentru îmbunătățirea parametrilor funcționali ai 
acceleratorului. Cercetările de fizică cu caracter fun
damental s-au concentrat asupra studierii mecanisme
lor de desfășurare a reacțiilor nucleare. Lucrările efec
tuate la ciclotron au fost publicate în reviste de spe
cialitate din țară și străinătate. Unele dintre ele au fost 
comunicate și la congrese internaționale, între care cel 
de la Roma (1960) și de la Cracovia (1962). In vederea 
realizării acestor lucrări la un nivèl cît mai înalt au 
fost elaborate în institut diferite metode și tehnici noi, 
bunăoară tehnica măsurării timpurilor 'foarte scurte, de 
ordinul unor miliardimi de secundă.

In domeniul cercetărilor cu caracter aplicativ s-au 
preparat la ciclotron izotopi radioactivi de viață scurtă 
pentru necesitățile rhedicinei, atît pentru diagnoză cît 
și pentru terapie.

Modernizarea continuă a ciclotronului, pentru ca el 
să corespundă în permanență noilor cerințe ale teh
nicii experimentale, constituie o preocupare perma
nentă a cercetătorilor. In acest scop au fost realizate 
diferite , instalații- care contribuie la îmbunătățirea 
funcționării sale t

N. M.
în fotografie : Camera de comandă a ciclotronului.

Premieră, teatrală
Aseară ..la Teatrul „C. 

Nottara“ a avut loc pre
miera spectacolului cu 
piesa „Prima zi de liberta

te“ de Leon Kruczkowski. 
Regia este semnată de 
Sanda Manu și Mircea A- 
vram.

Pe scurt OIN TOATA ȚAîlA.
ÎNTR-UN AN — 375 SPECTA

COLE. De la începutul anului trecut 
și pînă în prezent colectivul Teatru
lui de stat din Brăila a prezentat 
în fața oamenilor muncii din re
giune 375 spectacole. Din acestea un 
număr de 99 au fost jucate pe sce
nele căminelor culturale și ale ora
șelor din regiune, iar 59 în turneu 
prin tară. Aproape 140 000 de spec
tatori au asistat la spectacolele 
prezentate de actorii brăileni.

MODELE NOI DE ÎNCĂLȚĂMIN
TE PUSE ÎN FABRICAȚIE. La cel 
de-al IV-lea Pavilion de mostre din 
București, Fabrica de încălțăminte 
„Timpuri Noi" din Brașov a prezen
tat o serie de modele noi de pantofi 
și ghetuțe pentru copii. O mare par
te din modelele expuse s-au bucu
rat de aprecierea publicului. In pla
nul pe acest trimestru, fabrica a și 
pus în lucru 4 noi modele de pan
tofi.

SEMINAR CU ACTIVIȘTII CULTU
RALI. Timp de două zile la căminul 
cultural din comuna Tășnad, raio
nul Carei, a avut loc un seminar cu 
directorii căminelor culturale și bi
bliotecarii din comunele și satele 
raionului. Au fost dezbătute diferite 
probleme privind desfășurarea mun
cii cultural-educative de masă la 
sate pe timpul iernii.

PENTRU STUDENȚI. Complexele so
ciale studențești din Capitală s-au îm
bogățit în ultimul timp cu noi con
strucții, Recent; muncitorii, tehnicienii

șl Inginerii din cadrul Direcției generale 
construcții-montaj a Sfatului popular al 
Capitalei au terminat construcția a încă 
trei blocuri noi.

Noile construcții, cu un număr de 
1 500 de locuri, își vor pr’mi în curînd 
tinerii locatari.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎNTRE IN
STRUCTORII ARTISTICI. La Gura Hu
morului ți Botoșani casa regională a 
creației populare-Suceava a organizat 
recent schimburi de experiență între in
structorii artistici de cor, dans, teatru, 
brigăzi artistice de agitație de la 
casele raionale de cultură și căminele 
culturale din regiune. Cu acest 
prilej s-au discutat probleme privind 
repertoriul formațiilor de teatru, cor, 
dans, precum și unele măsuri privind 
îmbunătățirea activității brigăzilor artis
tice de agitație, eficiența programelor 
pe care le prezintă în legătură cu în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective.

SPECTACOLE VIZIONATE ÎN COLEC
TIV. — Comisiile de femei din unele 
circumscripții ale orașului Brașov au luat 
inițiativa de a organiza vizionarea în 
colectiv a unor spectacole de teatru și 
filme pentru a completa lecturile făcute 
la cercurile de citit. Pînă acum au fost 
vizionate în colectiv spectacolele de tea
tru „Dacă vei fi întrebat", „Oameni si 
umbre", „Flori vii", „Nuntă mare", 
„Chirița în lași" și altele. După specta
cole, în cercurile de citit s-au purtat 
discuții cu privire la tematică și interpre
tare.

Printre oameni mari
la Șura Mică

(Urmare din pag. I-a)

plă ? Stația de radio
amplificare nu este 
pusă la punct.

Sînt 
ră și 
torate 

de pildă acelea de 
matoare. Cine știe 
bătut cu pumnul în unul sau altul 
dintre aparate — ca să audă mai 
bine — și acum nu se mai aude 
nimic. O muncă de îndrumare despre 
felul cum trebuie să se comporte 
omul în tren, în gară, în sălile de aș
teptare, despre grija pentru avutul 
obștesc, s-ar putea desfășura chiar în 
cadrul stației.

Numeroși Călători care circulă pe 
ruta Rădăuți-Botoșani sau Dornești- 
Nisipitu (regiunea Suceava) sesizea
ză că unele vagoane de tip vechi ale 
curselor respective sînt slab lumi
nate. în unele compartimente nu sînt 
deloc becuri. Cum 
fel seara, cum să 
revistă, o carte ?

în această ga- 
defecțiuni da- 
unor călători, 
la teleinfor- 

ce repezit a

să călătorești ast- 
citești un ziar, o

Toate acestea 
sînt, desigur, mă
runțișuri, dar e- 
le nu trebuie să 
scape atenției 
nici unuia din 
gospodarii sta
țiilor și revizii
lor de vagoane. 

Trecerea revistă a condiții
lor oferite călătorilor în timpul ier
nii oferă un prilej de a se lua, pre-

tutindeni unde este necesar, măsuri 
urgențe care să asigure cea mai bună 
deservire a cetățenilor.

★

Am discutat cele semnalate mai 
sus și cu tovarășul inginer Gheorghe 
Covaci, director general al Căilor 
Ferate. Subliniind importanța deser
virii călătorilor în cele mai bune 
condiții, tovarășul director general 
ne-a informat că vor fi luate deîn- 
dată măsuri corespunzătoare pen
tru remedierea lipsurilor. Se va in
tensifica controlul pe teren al orga
nelor C.F.R. spre a se asigura buna 
încălzire a sălilor de așteptare și a 
trenurilor de călători, se va acorda o 
mai mare atenție instruirii persona
lului feroviar care vine în contact 
cu publicul călător. De asemenea, 
conducerea direcției generale C.F.R. 
va ' urmări remedierea și în 
unităților de cale ferată a unor 
tuale deficiențe de felul celor 
te în prezentul raid-anchetă.

Șîntem, în plină iarnă. Totuși, pînă 
și în cea mai depărtată stație de 
cale ferată, totul trebuie să funcțio
neze, cu precizia unui mecanism de 
ceasornic. Deoarece — cum se spune 
— călătorului îi șade bine cu drumul, 
iar gospodarilor — cu buna organi
zare.

restul
even- 
arăta-

— Dacă ne-am apucat de-o treabă, a- 
poi s-o facem ca lumea, spunea profeso
rul.

— Cine ne-mpiedică ? îl întrebă direc
torul. A fost aseară filmul „Casa de la 
răscruce", le-ai vorbit colectiviștilor des
pre eroismul oamenilor sovietici. E foarte 
bine. Inițiativa aceasta, de a însoți filmele 
de o scurtă prezentare, a prins. Publicul 
nostru e dornic să învețe cît mai multe. 
Ce te nemulțumește ?

— Că nu fac muncă culturală toți pro
fesorii noștri. A fost vorba ca fiecare să 
aibă cîte o sarcină? De ce nu au ?

— Ai dreptate. Le vom încredința tu
turor munci obștești pe puterile și după 
pregătirea lor.

Trebuia să plec, dar nu înainte de a le 
fi aflat numele. Profesorul s-a recoman
dat Anatolie Dobîndă, iar directorul — 
Marin Lăzăroiu.

Speram să-l găsim pe directorul cămi
nului la sediul gospodăriei colective. Nu 
era nici acolo Președintele gospodăriei 
mi-a vorbit însă, pe larg despre recoltele 
de grîu și porumb, de cartofi și sfeclă 
de zahăr, de secară furajeră și trifoi ob
ținute în gospodărie. A amintit apoi de 
sarcinile legate de sectorul zootehnic 
unde, pentru sutele de vaci și de porci și 
pentru miile de oi, se gîndesc să con
struiască adăposturi mai bune și de ase
menea, să-i trimită pe îngrijitori la di
ferite cursuri ca să dea animalelor o 
îngrijire mai rațională.

Tocmai sosise la sediu președintele
tului popular. A ținut și el să arate că o 
comună înfloritoare ca Șura Mică, avind 
o gospodărie puternică, cu un fond de 
bază care o trece în rîndul milionarelor 
(mai ales acuma, de cînd s-a unificat cu 
gospodăria satului aparținător. Rusciori), 
trebuie să aibă și o înfățișare demnă de 
ea. Sînt proiectate o seamă de amenajări. 
Deocamdată au rezolvat repararea cămi-

nului, instalarea bibliotecii înfr-o încăpere 
corespunzătoare; într-o sală a căminylui -a 
au fost aduse mese de șah și o.masă pen
tru tenis de masă. Se vorbește și despre 
clădirea popicăriei ridicată prin muncă 
voluntară.

Pe cei doi președinți inimoși îi cheamă 
Niculae Ivănuș. Numele lor sînt gemene, 
cu toate ca ei nu sînt nici măcar rude. 
De aceea colectiviștii, vorbind despre 
președintele gospodăriei, spun Niculae 
Ivănuș I, în timp ce președintelui sfa
tului popular îi spun Niculae Ivănuș II.

Aveam oare să-l găsesc în sfîrșit pe di
rector?

Era în biroul său, împreună cu secreta
rul organizației de bază a gospodăriei, 
Laurențiu Popovici. Discutau despre seara 
Iernatică ce urma să aibă loc în curînd sub 
titlul : „Obiectivul nostru: dezvoltarea 
continuă a averii obștești a gospodăriei 
colective". Se consultau asupra broșurilor 
pe care aveau să le folosească cu acest 
prilej.

— Ca
tiviști la discuții, spunea Laurențiu 
povici, o să cerem membrilor de partid 
să se pregătească temeinic, citind fiecare 
măcar una din broșuri. Doar avem mîine 
adunarea generală a organizației de 
bază...

Și, ca o confirmare a celor spuse, scoa
se o listă pe care i-o întinse directoru
lui: „De altfel fot trebuie să iscălești con
vocarea“.

să antrenăm cît mai mulți colec- 
Po-

sfa-

★
Tîrziu, cînd am plecat, cei doi băie- 

țandri, înconjurați de data aceasta de o 
droaie de copii, erau tot pe treptele înal
te din fața școlii Unul dintre et recita, 
cu o voce puțin stridentă, aidoma celei 
a interpretului de la brigada artistică:

Alta-i țara, altu-i satul / Nu mai e sfă- 
pîn bogatul. / Alfii-s oamenii de-acum: / 
Merg pe-al fericirii drum.

Pentru copiii aceștia oamenii 
Șura Mică pregătesc viitorul.

mari din

T1EAXT1R1E •
TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne; Faust — (orele 19.30). Tea
trul de stat de operetă: Paganini — (o- 
rele 19,30). Teatrul Național „I. L Cara- 
giale" (Sala Comedia): Febre — (orele
19.30) . (Sala Studio): Mașina de scris — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru): Frații Karamazov — (orele
19.30) (Sala Studio): Patru sub un acope
riș — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu 1): 
Cum vă place — (orele 19.30). (Sala Stu
dio — str. Alex. Sahia nr. 76): Costache 
și viața interioară — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C.
De Pretore 
Libertatea): 
17)); Micuța 
Evreiesc de 
(orele 20). Teatrul muncitoresc 
Giulești: Hoții și vardiștii — (orele 19,30). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy): Tănase și Revista — (orele 20) 
(Sala Victoriei): Ocolul pămîntului în 30 
de melodii — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S.: Visuri în
drăznețe — (orele 20). Circul de stat: Ste
lele Varșoviei — prezentat de ansamblul 
circului polonez— (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor în
flăcărați — film pentru ecran panoramic: 
Patria (11; 15; 18; 21). Vaporul lui Emil - 
cinemascop: Republica (10; 12; 14; 16,30. 
18 45; 21). București (10; 12; 14; 16,45; -19: 
21), Gh. Doja (10; 12; 14, 16,30; 18.45; 21) 
23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). Sub

Miile): 
Vincenzo — (orele 20). (Sala 
Emil și detectivii — (orele 
Dorrit — (orele 20). Teatrul 

stat« Opera de trei parale — 
C.F.R.-

cupola albastră: Magheru (9,45; 12; 14.15» 
16,30; 18,45; 21), I. C. Frlmu (9.30: 11.45; 
14; 16.15; 18.30: 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). Trans
portul: Elena Pavel (9.45; 12; 14.15: 16.30; 
18,45; 21). Căzută din lună 
scop: rulează 
ceafărul (16;
fermecată și .
Lăbuș: Tineretului (orele 10 și.. 12). Mis
terul celor doi domni „N": Tineretului 
(orele 14,30 și 16,30). Acord final: Tinere
tului (orele 18,30 și 20,30). Pentru un zîm- 
bet senin: Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă 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 la cinematograful 
13 Septembrie. Omul de lîngă tine; 13 
Septembrie (11,30; 15.30; 18; 20.30) Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Petre cel isteț: 
Timpuri Noi (rulează în continuare de la 
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 109 km: 
Cultural (16. 18,15; 20,15). Moara diavolu
lui: rulează la cinematografele Alex. Po
pov (în continuare de la orele 10 pînă la

David (15.30, 18,

.cinema- 
la cinematograful Lu- 
18,15; 20,30). Lanterna

Pățaniile lui Duluș și

orele 21). Munca (16, 18,15: 20,30). M. Emi- 
nescu (16; 18,15; 20.30). Dă-t înainte fără 
grijă: 8 Martie (11; 15: 17; 19; 21). Flacăra 
16 : 18,15 ; 20,30), Donca Simo (16 ;
18 15; 20,30) G. Bacovla (15; 17; 19; 21).
Președintele — centru înaintaș rulează la 
cinematograful C.tin
20,30). Soțul soției sale 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).
Floreasca (16; 18.15: 20.30). Drum de în
cercare: Unirea (16; 18.15: 20.30). Pedro 
pleacă în Sierra rulează Ia cinematogra
ful T. Vladimirescu (15,30; 18; 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 Ilie 
Pintilie (16: 18; 20). Lupii Ia stînă: 8 Mal 
(15.30; 18: 20.30). Oameni și fiare - am
bele serii: 30 Decembrie (15; 19). Magis
tratul rulează la cinematograful B Dela- 
vrancea (16; 18: 20)

TELEVIZIUNE. Orele 17,00 — Emisiunea 
pentru cluburile din întreprinderi. Din 
cuprins: Telejurnalul săptămînii. Din ex
periența uzinei de construcții de mașini 
Reșița în asimilarea în fabricație a noi 
produse. Inovații și Inovatori. Cartea teh. 
nlcă în 1063. Aspecte de la Spartachtada 
de iarnă a tineretului. Muzică distractivă.

— Emisiunea pentru sate. Tn înche- , 
Sfaturi pentru telespectatori. Bu
de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în tară: vremea s-a menținut 

guroasă, cu cerul variabil mai mult 
nin în sudul șl estul țării. Ninsori . 
cale au căzut în Ardeal și Banat, mai 
ales în cursul dimineții. . Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, din sud-vest șl 
nord-vest. cu intensificări locale în Ar. 
deal șl Oltenia, unde pe alocuri a vis
colit zăpada. Temperatura aerului la o- 
rele 14 înregistra valori cuprinse între 
minus 3 grade la Sf Gheorghe-Deltă și 
minus 17 grade la Botoșani. Tn București: 
vremea a fost friguroasă, cu cerni senin. 
Vîntul a suflat slab din sud-vest. Tempe
ratura maximă a 
nus 9 grade.

Timpul probabil 
și 19 Ianuarie Tn 
menține rece, cu nopți geroase. Cerul va 
fi variabil, mai mult, noros. Ninsori lo
cale vor cădea în toate regiunile fiind 
mai frecvente la sfîrșitul intervalului în 
sudul tării. Vînt potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura . va crește ușor. Mi
nimele vor fi.cuprinse între minus 10 și 
minus 20 grade, Iar maximele între mi
nus 2 și minus 12 grade. Tn București: 
vreme rece, cu nopți geroase. Cer varia
bil. mai mult noros. Temporar ninsoare. 
Vînt potrivit din nord-est.

i9.no 
iere: 
letin

frl- 
se- 
lo-

aerului , a fost de ml-

pentru zilele de 17, 18 
tară; vremea se va
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Pe șantierele de construcții’ 1

de locuințe din lași
J J

Primele zile ale lunii ianuarie au 
găsit pe constructorii ieșeni lucrînd 
din plin pe șantierele noilor blocuri.
T.a Iași se vor înălța în acest an 
blocuri care vor totaliza aproape 
1 700 de apartamente. Măsurile luate 
din timp au făcut posibilă buna des
fășurare a lucrărilor în timpul iernii.

în cartierul Avram Iancu.Broș. 
teni. unde se află unul din cele mai 
mari șantiere de locuințe din Iași, 
lucrările sînt mult avansate. Aici s-a 
amenajat din vreme o statie de mor
tare pentru lucrul pe timp de iarnă 
și au fost asigurate mijloacele nece
sare pentru transportul operativ al 
acestuia la fiecare bloc în parte. La 
alt șantier de locuințe — în cartierul 
Dimitrie Cantemir — fundațiile se 
toarnă cu beton cald, care este asi. 
lurat. la timp și în cantități necesare 
Je către două stafii de betoane ale 
întreprinderii.

De asemenea, pe șantierul de lo
cuințe de pe malul stîng al Bah- 
luiului, unde se construiesc cinci 
blocuri, fiecare cu cîte 10 etaje, 
pentru ca munca să se desfășoare în 
condiții bune etajele în construcție 
sînt învelite cu prelate din polieti.. 
lenă.

Aceste măsuri au făcut ca de la 
începutul anului constructorii să dea 
în folosința oamenilor muncii din 
Iași aproape 150 de apartamente.

Plecarea în U.R.S.S. 
a unei delegafii 

a Ministerului Invăjămînfului
Marți seara a plecat spre Moscova, 

la invitația lui E. I. Afanasenko, mi
nistrul învătămîntului din R.S.F.S. 
Rusă, o delegație a Ministerului în
vătămîntului. condusă de acad. Ilie 
Murgulescu, ministru] învătămîn
tului.

La plecare,' în Gara de Nord dele
gația a fost condusă de membri ai 
conducerii Ministerului învătămîn
tului și de reprezentanți ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

Premii de vechime

Zilele acestea docherii și mecaniza
torii din cadrul Direcției regionale a 
navigafiei civile Galafi (din porturile 
Bazin-nou și Docuri) au primit premii 
de vechime pe anul 1962.

Totalul premiilor plătite însumează 
peste 300 000 lei — cu aproape 
30 000 Iei mai mult decît s-a acordat 
anul trecut. .

Printre docherii și mecanizatorii 
care au primit în. acest an cele mai 
mari premii pentru vechime și muncă 
ireproșabilă se numără Constantin 
Maravela, Costică Stoica, Ion Vasile, 
Dragoș Lehnic, Roșu Nicolae și alfii. 
(De la A. Lobodă, docher).

Au început propunerile de candidați 
ai F. D. P.

(Urmare din pag, I-a)

GALAȚI. în toate raioanele re
giunii Galați au început marți pro
punerile de candidați pentru alege
rile de deputați. în circumscripția 
electorală nr. 4 din comuna Tudor 
Vladimirescu alegătorii au propus 
candidatura brigadierului zootehnist 
Tudor N. Leu. Cu acest prilej, ale
gătorii au scos în evidență calită
țile de bun gospodar ale candida
tului lor. Brigada condusă de colec
tivistul Tudor N. Leu a obținut în a- 
nul care a trecut cîte 2,8 kg de lînă 
și 50 litri lapte de la fiecare oaie.

în comuna Vădeni alegătorii au 
■lopüs drept candidat pe colecti- 
istül Constantin Șoca, iar în cir- 
umscripția electorală nr. 3 din co

muna Bujoru a fost propusă candi
datura învățătoarei Rodica TIghici.

SUCEAVA. Cetățenii din circum
scripția electorală comunală nr. 16 
■u propus candidat pe loan Gulei, 
brigadier de cîmp la G.A.C. Ipotești. 
Pe loan Gulei îl cunosc bine cetățenii 
din comună. împreună cu brigada, 
el a muncit pentru obținerea unor 
producții sporite. în anul care a 
trecut brigada condusă de el a rea
lizat 18 600 kg sfeclă de zahăr la 
hectar și 20 000 de kg cartofi. El este

Noul cinematograf „Partizanul din Brașov
(Foto : M. Andreescu)

BERLIN. — Corespondentul Ager
pres, St. Deju, transmite :

La 15 ianuarie, la Berlin, în sala 
care poartă numele antifascistului 
german Werner Seelenbinder s-a 
deschis cel de-al VI-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. Printre delegați se află munci
tori din întreprinderi și gospodării 
de stat, membri ai cooperativelor a- 
gricole de producție, inovatori în 
producție, eroi ai muncii, veterani ai 
mișcării muncitorești germane, acti
viști de partid și de stat, reprezen
tanți ai vieții publice.

La congres participă delegații din 
partea a 70 de partide comuniste și 
muncitorești.

Delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn, care participă la congres, este 
alcătuită din tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.R., conducătorul dele
gației, 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
dă și cultură a C.C. al P.M.R., Aldea 
Militaru, prim-secretar al Comite
tului regional Brașov al P.M.R., și 
Stefan Cleja, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R.P.R. în 
R.D.G.

Sala congresului este pavoazată 
festiv : drapele roșii ale mișcării 
muncitorești internaționale, drapele 
de stat ale Republicii Democrate 
Germane, Marea stemă a congresu
lui — figurile lui K. Marx, F. En
gels și V. I. Lenin pe un fundal roșu.

Tov. Walter Ulbricht, prim-secre
tar al C.C. al P.S.U.G., declară des
chis Congresul al. VI-lea al Partidu
lui Socialist Unit din Germania. In 
picioare asistența cinstește memoria 
activiștilor de frunte ai mișcă
rii muncitorești internaționale, ai 
P.S.U.G., precum, și altor patrioți de 
frunte ai R. D. Germane, care au în
cetat din viață în perioada după cel 
de-al V-lea Congres al P.S.U.G.

In aplauzele puternice ale celor 
prezenți, tov. Walter Ulbricht salută 
delegații și reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești prezenți 
la congres.

După alegerea Prezidiului, con
gresul confirmă următoarea ordine 
de zi :

1. Raportul Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia și raportul Comisiei Centrale de 
Revizie (cele două rapoarte au fost 
prezentate delegaților în scris).

2. „Programul socialismului și sar
cina istorică a Partidului Socialist 
Unit din Germania“ — raportor tov. 
Walter Ulbricht.

3. Statutul P.S.U.G. Raportor Erich 
Honecker.

4. Alegerea organelor centrale.
Tov. Friedrich Ebert, membru al 

Biroului Politic, dă cuvîntul tovară
șului Walter Ulbricht care prezintă 
raportul „Programul socialismului 
ș.i 'Sarcina .istorică-a--P:artidului Socia
list Unit din Germania".

Lucrările primei zile a congresu
lui au continuat cu discuții asupra 
raportului de activitate al Comitetu
lui Central, proiectului.de Program 
al P.S.U.G. și a raportului prezentat 
de W. Ulbricht.

Congresul își continuă lucrările.

participant activ la acțiunile între
prinse de sfatul popular pentru în
frumusețarea comunei. O contribuție 
de seamă a adus-o la extinderea 
rețelei electrice, la radioficarea co
munei, la întreținerea drumurilor și 
altele. Pentru activitatea lui neobo
sită organizația P.M.R, din comună 
l-a primit de curînd în rîndurile 
candidaților de partid.

Adunări pentru propunerea de 
candidați au avut loc în cursul zilei 
de marți în toate comunele și ora
șele de subordonare raională din 
regiunea Suceava. în orașul Fălti
ceni au fost propuși candidați strun
garul Iosif Nogy, inginerul Slutu Ion, 
medicul Aneta Macovei. în comuna 
Roma, din raionul Botoșani, au fost 
propuși printre alții Hue Constantin, 
directorul școlii de 8 ani, brigadie
rul Dumitru Ciocan, colectivista Sa- 
veta Gherasim.

TIMIȘOARA. în regiunea Banat în 
adunările care au avut loc în cir
cumscripțiile electorale au fost pro
puși candidați în cursul zilei de 
marți peste 300 de oameni ai muncii 
— muncitori fruntași în producție, 
colectiviști și mecanizatori, tehni
cieni și ingineri, medici, învățători, 
gospodine, activiști culturali și alții.

(Agerpres)

rogramiil socialismului și sarcina istorică 
a Partidului Socialist Unit din Germania

Raportul prezentat de tovarășul Walter Ulbricht
BERLIN 15 (Agerpres). — W. 

Ulbricht a arătat că proiectul de pro
gram al Partidului Socialist Unit din 
Germania a fost discutat de către în
tregul popor. Programul, a spus el, 
s-a bucurat de o largă aprobare în 
rîndurile partidului și ale populației 
republicii. Discutarea de către între
gul popor a proiectului de program 
a confirmat justețea tezei că și în 
Germania a început o eră nouă — 
era socialismului. Făurind Republi
ca Democrată Germană, poporul a 
creat pentru prima dată în istoria 
Germaniei propriul său stat în care 
au fost lichidate din rădăcini cauze
le războaielor. Acum este necesar ca 
în Germania occidentală majoritatea 
germanilor să fie mobilizați la luptă 
pentru ca războiul să fie exclus o 
dată pentru totdeauna din viața po
porului nostru. în Republica Demo
crată Germană a fost lichidată defi
nitiv exploatarea . omului de către 
om. în R. D. Germană a fost înfăp
tuită lozinca „ceea ce a fost creat de 
mîinile poporului, trebuie să aparți
nă poporului !" R.D.G. face parte din 
marea comunitate a statelor socialis
te, a popoarelor care s-au eliberat 
de sub capitalism și din robia impe
rialistă.

Clasa muncitoare este principala 
forță motrice a noii ere. în alianță 
cu țărănimea și cu ceilalți oameni 
ai muncii, clasa muncitoare din R. D. 
Germană a eliberat poporul de tot 
ce era vechi, perimat în societate și 
în stat, în domeniul culturii și edu
cației. Prin aceasta ea și-a îndeplinit 
o misiune istorică. Alianța clasei 
muncitoare cu țăranii, intelectualii și 
cu celelalte pături ale oamenilor 
muncii este un fundament de nădej
de al noii societăți.

Walter Ulbricht a trecut apoi în 
revistă realizările obținute pînă în 
prezent în R.D.G. prin forța crea
toare a oamenilor muncii. Calea 
noastră spre o eră nouă, a declarat 
el, a fost parcursă în perioada, isto
rică scurtă de după anul 1945. In a- 
cești ani hotărîtori oamenii muncii 
german; au înfăptuit reforma agrară. 
Ei au făurit mari uzine și întreprin
deri populare. Oamenii muncii au 
dezvoltat forțele de producție și au 
ridicat productivitatea muncii lor. 
Sprijinindu-se pe ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice, ei au pus capăt 
situației mizere a poporului și au 
lichidat mormanul de ruine pe care 
l-au lăsat imperialismul, militarismul 
și fascismul hitlerist. Datorită poli
ticii consecvente a partidului, Repu
blica Democrată Germană este un 
stat socialist industrial bine dezvol
tat care ocupă o poziție trainică în 
sistemul economic mondial al socia
lismului. Potrivit calculelor econo
miștilor noștri, a declarat el, pe te
ritoriul R.D.G., care reprezintă mai 
puțin de o pătrime din teritoriul fos
tului Reich german, am atins la 
sfîrșitu] anului 1961 aproximativ 90 
la sută din volumul producției in
dustriale a întregii Germanii din a- 
nul 1936. Menținîndu-se ritmul pre
văzut . de creștere a productivității 
muncii, la sfîrșitul anului 1964 vom 
atinge un volum al producției indus
triale egal cu cel al întregului Reich 
german din 1936, iar ca urmare a 
îndeplinirii planului septenal, acest 
nivel va fi depășit considerabil. Po
porul eliberat de exploatare și asu
prire este creatorul acestui miracol 
economic.

Aceste succese au fost dobîndi- 
te prin muncă și luptă în cele mai 
grele condiții, în luptă neîncetată 
împotriva manevrelor de sabotare și 
atacurilor diversioniste. în toiul lup
tei partidul a devenit acea mare for
ță pe care o reprezintă în momentul 
de față.

Vorbind despre situația internațio
nală, W. Ulbricht a declarat că evo
luția evenimentelor din ultimii ani 
a demonstrat justețea tezei formu
late de Consfătuirea din 1960 a re
prezentanților celor 81 partide co
muniste și muncitorești : conținutul 
și particularitățile fundamentale ale 
dezvoltării societății omenești sînt 
determinate în actuala epocă mai 
ales de succesele Uniunii Sovietice, 
ale sistemului mondial socialist și de 
forțele care luptă împotriva impe
rialismului pentru transformarea so
cialistă a societății.

Vorbitorul a subliniat succesele 
obținute de U.R.S.S. de la Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S. Faptul că 
Uniunea Sovietică a ocupat deja pri
mul loc în lume în ramurile hotărî- 
toare ale științei și tehnicii are o im
portanță istorico-mondială. Acest 
lucru este dovedit de grandioasele 
succese ale Uniunii Sovietice în cu
cerirea Cosmosului. Pătrunderea sa 
în Cosmos este o faptă de eroism 
spre binele întregii omeniri, spre bi
nele păcii.

La dezvoltarea raportului de forțe 
un rol important îl are prăbușirea 
sistemului colonial. în perioada după 
Congresul al V-lea al P.S.U.G. din 
fostele colonii s-au format alte noi 
30 de state care și-au rupt lanțurile 
lor coloniale, dintre care 24 în Afrij 
ca. Imperialismul încearcă să înlo
cuiască dominația sa colonială pră
bușită prin alte forme de dominație 
și exploatare. Dar nici neocolonia- 
lismul așa cum este practicat de
S.U.A. sau de imperialiștii vest-ger- 
mani nu are vreo șansă de viitor. 
Popoarele nu s-au eliberat de cătu
șele dominației coloniale pentru a se 
supune exploatării economice néoco
lonialiste sau tutelii politice. Acest 
lucru a fost confirmat și de desfășu
rarea crizei mondiale din Marea Ca
raibilor. în cazul acesta aprecierea 
noastră asupra dezvoltării raportului 
de forțe în lume în favoarea socia
lismului a fost confirmată.

Cuba a fost eliberată de pericolul 
unei invazii militare. Ea construiește 
în fața forțelor S.U.A. socialismul. 
Cuba liberă care construiește socia
lismul este un exemplu viu în 
lupta pentru libertate a popoarelor 

din America Centrală și de Sud care 
sînt exploatate de monopolurile 
S.U.A. Nu există piedici care să 
poată opri progresul social, nici în 
Europa sau Asia, nici în America și 
nici în Germania occidentală.

După cum a arătat în continuare 
W. Ulbricht, după Congresul al 
XX-Iea al P.C.U.S. înlăturarea cultu
lui personalității lui Stalin — coti
tură importantă înfăptuită sub con
ducerea leninistă a C.C. al P.C.U.S. 
și, îndeosebi, din inițiativa tovară
șului N. S. Hrușciov — a dat un pu
ternic avînt mișcării comuniste in
ternaționale.

Raportorul a dat o înaltă prețuire 
eforturilor pașnice ale Uniunii So
vietice în învingerea crizei interna
ționale din regiunea Mării Caraibi
lor. Prin politica sa fermă, rațională 
și pătrunsă de conștiința răspunde
rii, guvernul Uniunii Sovietice a în
depărtat lumea de prăpastia războ
iului atomic.

Pentru omenirea contemporană, 
pentru relațiile dintre țările cu orîn- 
duiri de stat diferite nu există altă 
posibilitate decît coexistența pașni
că. Războiul a încetat de a mai fi 
un mijloc de rezolvare a probleme
lor litigioase.

De aceea problemele litigioase tre
buie să fie rezolvate pe calea trata
tivelor. Planurile militare imperialis
te, politica revanșardă și celelalte 
concepții asemănătoare din capetele 
unor oameni din S.U.A. și din Ger
mania occidentală sînt cu totul ana
cronice. Ele nu corespund realității. 
Schimbarea raportului de forțe din 
lume în favoarea socialismului și 
dezvoltarea mijloacelor moderne de 
distrugere cer tuturor popoarelor ca 
în propriul lor interes să înlăture o 
dată pentru totdeauna de la frînele 
conducerii aceste forțe belicoase, pe 
acești aventuriști periculoși.

După ce criza din regiunea Mării 
Caraibilor, provocată de Statele 
Unite, a adus lumea în pragul unui 
război nuclear, mulți oameni își pun 
întrebarea în ce mod pot fi lichidate 
în Germania, îndeosebi în Berlinul 
occidental, rămășițele celui de-al doi
lea război mondial.

După încălcarea acordului de Ia 
Potsdam de către puterile occiden
tale, acestea s-au străduit să trans
forme Berlinul occidental într-un 
centru de tulburări și într-o bază 
militară.

în problema tratativelor între gu
vernele U.R.S.S. și S.Ù.A., privind 
reglementarea pașnică a problemei 
germane și legată de ea soluționarea 
pașnică a problemei Berlinului occi
dental, guvernul R.D.G. a fost infor
mat în mod curent, după cum au 
avut loc și consultații curente, a 
accentuat vorbitorul.

încheierea conflictului din regiu
nea Mării Caraibilor ne învață că, 
și într-o situație atît de încordată, 
se poate realiza o anumită înțele
gere pe calea tratativelor. Dacă a- 
cest lucru a fost posibil în America 
Centrală, cu atît mai mult trebuie 
să fie posibil în Europa centrală.

Firește că acum privirile tuturor 
popoarelor sînt ațintite spre Germa
nia, deoarece rămășițele celui de-al 
doilea război mondial din Berlinul 
occidental și din Germania occiden
tală reprezintă principalul focar de 
primejdie. Popoarele sînt profund 
neliniștite din cauza politicii re
vanșarde a guvernului de la Bonn 
și din cauză că revanșarzii vest- 
germani pretind dreptul de a parti
cipa la hotărîrea în problema folo
sirii armei nucleare. Popoarele vor 
pace pe calea dezarmării, dar este 
evident că dezarmarea poate fi ob
ținută numai atunci cînd în Berli
nul occidental și în Germania occi
dentală bombele cu acțiune întîr- 
ziată vor fi făcute inofensive. De 
aceea lupta pentru dezarmare cere 
reglementarea pașnică germană, in
clusiv transformarea Berlinului oc
cidental în oraș pașnic, neutru și li
ber. Aceasta înseamnă în primul 
rînd lichidarea statutului de ocupa
ție și a bazelor NATO din Berlinul 
occidental. O asemenea reglemen
tare pașnică ar contribui la încheie
rea unui pact de neagresiune între 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia și statele membre ale 
NATO șl ar înlătura, totodată, una 
din piedicile hotărîtoare din calea 
spre dezarmarea generală și totală.

In felul acesta reglementarea paș
nică germană corespunde interese
lor atît ale poporului german cît și 
ale tuturor popoarelor. De aceea 
a sosit timpul ca toate popoarele 
care se pronunță pentru încetarea 
experiențelor cu arma nucleară și 
pentru dezarmare să-și exprime in
sistent voința în ce privește asigu
rarea păcii, sprijinind propunerea 
guvernului sovietic referitoare la în
cheierea tratatului de pace german 
și reglementarea în cadrul acestuia 
a problemei Berlinului occidental.

Făcînd o apreciere a condițiilor 
reale ale evoluției evenimentelor, a 
spus în continuare W. Ulbricht, con
siderăm necesară continuarea trata
tivelor dintre Uniunea Sovietică și 
S.U.A. în ce privește reglementarea 
pașnică germană și în problema 
Berlinului occidental. Sîntem con
vinși că realizarea unei înțelegeri 
este posibilă. Pentru destinderea în
cordării în Germania ar fi folositor 
dacă și între guvernele celor două 
state germane s-ar duce tratative cu 
privire la stabilirea măcar a unui 
minim de relații normale.

Sîntem gata să ținem seama că în 
legătură cu Berlinul occidental pu
terile occidentale acordă un anumit 
rol problemelor de prestigiu. De a- 
ceea sîntem dispuși să discutăm 

despre reglementarea treptată a 
problemei transformării Berlinului 
occidental în oraș liber, neutru și 
pașnic- Sîntem dispuși, de asemenea, 
ca în interesul reglementării pașnice 
a acestei probleme să studiem pro
punerea ca în Berlinul occidental 
steagul N.A.T.O. să fie deocamdată 
înlocuit cu steagul Organizației Na
țiunilor Unite și ca O.N.U. să-și a- 
sume acolo anumite obligații și 
funcții internaționale. Desigur că o 
asemenea reglementare ar fi accep
tabilă pentru noi dacă ar include 
respectarea suveranității Republicii 
Democrate Germane de către toate 
statele membre, în primul rînd în 
ce privește folosirea căilor de trans
port, terestre, fluviale și aeriene ale 
R.D.G. spre Berlinul occidental.

W. Ulbricht s-a pronunțat pentru 
ducerea de tratative între R.D.G. și 
R.F.G. Ne pronunțăm, a spus el, 
pentru normalizare, pentru stabili
rea unor legături de afaceri între 
cele două state germane. Sîntem 
gata, de asemenea, să ducem trata
tive cu Senatul vest-berlinez privi
toare la stabilirea de relații normale.

Fiecare om rezonabil trebuie să 
recunoască un lucru : dacă între 
Uniunea Sovietică și S.U.A. se duc 
tratative în legătură cu reglemen
tarea pașnică a problemei germane, 
cu atît mai mult ar trebui ca aseme
nea tratative să aibă loc între re
prezentanții celor două guverne ger
mane. Acest lucru este, bineînțeles, 
posibil numai pe o bază de egalitate.

Fără dezarmare, fără o pace asigu
rată, nu este posibil să se pună ca
păt scindării Germaniei, a spus W. 
Ulbricht. In acest sens, pentru poli
tica P.S.U.G. pacea și unitatea națio
nală sînt indisolubil legate una de 
alta. Vorbitorul a arătat apoi că pro
blema națională a poporului german 
este asigurarea păcii prin înfrînge- 
rea militarismului și. imperialismu
lui. Noi dorim ca pe calea stabilirii 
relațiilor normale între cele două 
state germane să ajungem la o con
federație, care va împiedica scinda
rea mai departe a poporului și va 
netezi calea spre reunificare. Aceas
ta presupune înfrînarea militariști- 
lor prin lupta forțelor iubitoare de 
pace din Germania occidentală.

Vorbind despre situația din Ger
mania occidentală, W. Ulbricht a 
spus : în Germania occidentală exis
tă o adîncă contradicție între intere
sele majorității populației și extre
miștii militariști, în problema răz
boiului atomic. O contradicție încă 
mai adîncă s-a creat între dorința 
majorității populației de a căpăta 
drepturile democratice promise prin 
constituția statului de la Bonn, pe • 
de o parte, și străduința guvernului 
de la Bonn de a menține dominația 
monopolurilor prin practica guver
namentală, legislația stării excep
ționale etc. S-a adîncit contradicția 
dintre țărani și capitalul financiar, 
care sacrifică îh cadrul Pieței co
mune pe țărani intereselor acestei 
organizații Muncitorilor și țăranilor, 
funcționarilor, păturii mijlocii și in
telectualității, care vor să munceas
că și să trăiască în pace li se impun 
poverile uriașe ale unei înarmări a- 
venturiste.

Pentru dezvoltarea din Germania 
occidentală este o trăsătură carac
teristică faptul că pentru prima dată 
mari organizații sindicale se opun în 
probleme politice importante acelui 
grup din conducerea P. S. D. care 
astăzi mai determină politica atlan
tică a P.S.D. Prin aceasta sînt mai 
evidente contradicțiile adînci care 
există și în sînul partidului so
cial-democrat între majoritatea 
membrilor pe de o parte și acel grup 
de lideri de dreapta care fac cauză 
comună cu imperialismul.

W. Ulbricht a subliniat că în rîn- 
durile clasei muncitoare vest-ger- 
mane dăinuie încă o mare dezorien
tare și că anticomunismul constituie 
o piedică puternică în calea luptei 
sale.. Se știe însă că posibilitățile de 
solidaritate și acțiune în comun a 
clasei muncitoare, în lupta pentru 
obiectivele cele mai apropiate și 
presante, sînt tot mai numeroase.

Vorbitorul a afirmat că și în rîn
durile marii burghezii vest-germane 
există în mod vădit două poziții 
contradictorii. Cercurile extremiste 
militariste mizează pe un război re
vanșard și îl pregătesc. Pe plan in
tern ele urmăresc în consecință o in
tensificare a dictaturii U.C.p.-UiC.S., 
pentru a zădărnici împotrivirea 
populației. Alte cercuri ale marii 
burghezii privesc situația ceva mai 
lucid. Ele sînt împotriva riscului 
unui război atomic și consideră po
litica revanșardă ca lipsită de pers
pective.

Raportorul s-a oprit apoi asupra 
problemelor coeziunii frățești a 
partidelor comuniste și muncitorești 
și a unității statelor lagărului so
cialist. Reprezentanții partidelor co
muniste și muncitorești, a spus el, 
au declarat la Consfătuirea din 1960: 
„Comuniștii din întreaga lume apără 
unanim și consecvent coexistența 
pașnică și luptă cu hotărîre pentru 
preîntîmpinarea războiului. Comu
niștii trebuie să desfășoare o muncă 
neobosită în rîndurile maselor pen
tru a nu îngădui subaprecierea posi
bilității de preîntîmpinare a războ
iului mondial, subaprecierea posibi
lității coexistenței pașnice și tot
odată pentru a nu îngădui subapre
cierea pericolului de război“.

Din păcate, nu toate partidele 
frățești au respectat cele stabilite de 
reprezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești în anul 1960, în legă
tură cu unitatea șl coeziunea parti
delor comuniste și a țărilor sociaUs- 

te, precum și cu coexistența pașnică. 
Mă refer în primul rînd la atitudi
nea conducătorilor partidului din 
Albania și a acelora care se află în 
spatele lor.

Prin atacurile lor neîntemeiate 
împotriva politicii de coexistență 
pașnică, promovată cu consecvență 
de Uniunea Sovietică în interesul 
păcii în întreaga lume, ei încalcă 
tezele principiale din Declarațiile 

1 Consfătuirilor reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești și 
aduc prejudicii cauzei noastre co
mune. Prin atitudinea lor, conducă
torii albanezi au dat deja suficiente 
dovezi clare că ei sînt nu numai 
sectariști înguști, ci și adversari ai 
marxism-leninismului. Considerăm 
realiste formulările adoptate de par
tidele comuniste și muncitorești în 
anul 1960 la Moscova, considerăm că 
Uniunea Sovietică, promovînd o po
litică consecventă de pace și coexis
tență pașnică, respectă cu strictețe 
aceste formulări.

Considerăm că articolul publicat 
la 7 ianuarie 1963 în ziarul ,,Pravda”, 
sub titlul „Să întărim unitatea miș
cării comuniste în numele triumfu
lui păcii și socialismului”, este foarte 
folositor pentru elucidarea proble
melor principiale și consolidarea 
unității mișcării comuniste mondia
le. Acesta este un articol oportun 
întrucît conducătorii Partidului 
Muncii din Albania și anumite forțe 
care îi sprijină se îndepărtează de 
la principiile importante ale mar
xism-leninismului si de la hotărîrile 
adoptate în comun de partidele co
muniste și muncitorești.

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, precum și partidul nostru, își 
orientează în spirit leninist politica 
spre consolidarea coexistenței paș
nice a statelor cu sisteme sociale di
ferite, spre întrecerea economică a 
socialismului cu capitalismul și spre 
victoria comunismului în aceste con
diții. Dogmaticii însă sînt, dimpo
trivă, profund neîncrezători în for
țele socialismului și comunismului, 
în forțele maselor ponulare. Ei se 
pronunță împotriva politicii coexis
tenței pașnice. în condițiile exis
tenței statelor cu orînduiri sociale 
diferite, respingerea coexistenței 
pașnice înseamnă orientarea spre 
război.

In timp ce Uniunea Sovietică spri
jină în mod real lupta de eliberare 
națională a popoarelor care s-au eli
berat și se -, eliberează de sub impe
rialism, dogmaticii doresc să ne 
inspire ideea că cel mai important 
lucru îl constituie răspîndirea fra
zelor de hîrtie.

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral, a subliniat Walter Ulbricht, 
vreau să declar absolut limpede că 
Prezidiul C.C al P.C.U.S. sub con
ducerea tovarășului Hrușciov nu nu
mai că a dezvoltat creator teoria 
marxist-leninistă, dar a și întreprins 
mari eforturi în vederea întăririi 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești frățești.

P.S.U.G. consideră că între parti
dele comuniste și muncitorești toate 
problemele pot și trebuie să fie re
zolvate pe calea consultării și adop
tării de hotărîri în comun și că este 
inadmisibil ca unii lideri de partid, 
care nu sînt de acord cu principiile 
Declarației comune din 1960, să în
cerce în mod arbitrar să-și impună 
ideile dogmatice altor partide. Sîn
tem convinși că mișcarea comunistă 
internațională în frunte cu P.C.U.S. 
va dezvolta și va întări și pe viitor 
unitatea sa pe baza principiilor 
marxism-leninismului.

In continuare, W. Ulbricht s-a o- 
cupat de problemele dezvoltării in
terne a R.D. Germane. Planul sep
tenal al economiei naționale pe pe
rioada 1964—1970, a spus el, va con
stitui un nou pas pe calea dezvol
tării economice a R.D. Germane, a- 
portul său la întrecerea economică 
a țărilor socialiste cu cele capita
liste.

în cazul partidului nostru este va
labil următorul principiu fundamen
tal : în lupta dintre cele două sis
teme mondiale, țările socialiste exer
cită influența lor hotărîtoare asupra 
progresului social în lume în spe
cial prin construcția lor economică, 
prin realizarea unei productivități 
superioare a muncii.

Pentru R.D.G., în calitatea sa de 
membru al sistemului mondial so
cialist rezultă de aci obligația de 
a-și aduce contribuția în această 
luptă care va hotărî soarta pe viitor 
a globului. Această contribuție o va 
constitui planul de șapte ani (1964— 
1970).

Problema centrală a septenalului 
o constituie dezvoltarea economiei 
naționale a R.D.G.

Referindu-se la orientarea prin
cipală a planului septenal, raporto
rul a.citat, printre altele, următoa
rele cifre : volumul producției in
dustriale va trebui să atingă în anul 
1970, -potrivit indicilor preliminări, 
160 la sută față de nivelul pe care 
industria îl Va atinge în 1963. în 
anul 1970 volumul producției anuale 
a întregii industrii va trebui să re
prezinte în expresie valorică 136 mi
liarde mărci, depășind de șase ori 
volumul producției industriale din 
anul creării R. D. Germane. Venitul 
național treb.uie să atingă 135 la 
sută în comparație cu anul 1963. Se 
prevede ca la sfîrșitu] septenalului 
productivitatea muncii în întreprin
derile populare să crească pînă la 
163 la sută în comparație cu 1963.

în continuare. Walter Ulbricht s-a 
ocupat de sarcinile diferitelor ramuri 
ale economiei naționale de care tre
buie să se tină seama în elaborarea 
amănunțită a planului septenal. El a 
subliniat, de asemenea, importanța 
coordonării acestui plan cu planuri
le economiei naționale ale altor țări 
socialiste.

In anii septenalului, a spus rapor
torul, trebuie să dezvoltăm forțele de . 
producție în vederea desăvîrșirii 
construcției socialiste, creării bazei 
tehnice-materiale a socialismului 
fără de care victoria definitivă a so
cialismului este de neconceput.

Un capitol special al raportului 
este consacrat problemei dezvoltării 
continue a agriculturii socialiste. 
Principalul este acum, a spus vorbi
torul. conducerea justă a agricultu
rii în așa fel îneît cunoștințele știin- .. 
țifice și tehnice cele mai avansate să 
se îmbine cu experiența bună a ță
ranilor din cooperative.

în raport și-au găsit o amplă re
flectare sarcinile organelor de pla
nificare și conducere a economiei 
naționale a R. D. Germane în perioa
da desăvîrșirii construcției socialis
mului.

W. Ulbricht a cerut o îmbunătățire 
calitativă simțitoare a muncii tuturor 
organelor sindicale. El s-a pronun
țat în mod deosebit pentru deplina 
egalitate în drepturi a femeii în toa
te sectoarele vieții. A promova ne
încetat în mod conștient acest pro
ces este sarcina tuturor membrilor 
de partid. Pentru aceasta este ne
voie înainte de toate ca un număr 
mai mare de femei să fie promovate ■ 
în funcțiuni medii și de conducere.

Ocupîndu-se pe larg de activitatea 
organelor de stat, W. Ulbricht a spus 
printre altele : într-o măsură mult 
mai mare decît a fost posibil pînă 
acum în centrul activității tuturor 
organelor de stat se află funcțiunea 
economico-organizatorică și cultural- 
educativă, conducerea economiei, ști
inței și culturii. într-o măsură mult 
mai mare decît a fost posibil pînă 
acum, cele mai largi cercuri ala 
populației participă la această acti- ■ 
vitate.

în problemele ideologiei, ale dez
voltării conștiinței si moralei. Walter 
Ulbricht a arătat că după 13 august : 
1961 a urmat un mare avînt ideolo
gic. Au fost clarificate problemele 
luptei dintre socialism și imperia
lism, precum și problema națională 
din Germania. Patriotismul socialist .... 
și hotărîrea de a apăra patria s-au

• întărit.
în legătură cu dezvoltarea pe 

viitor a culturii socialiste Walter 
Ulbricht a arătat că pentru îmbu-. 
nătățirea calității științifice a pre
gătirii în școli este necesar un sis- . 
tem unitar de învățămînt, de la gră
dinița de eonii și pînă la școala su
perioară și la calificarea adulților. 
în anii următori trebuie să se ela
boreze prin eforturile comune ale 
oamenilor de știință și pedagogilor 
un nou program didactic unitar și, ’ 
în cadrul acestuia, programe pentru 
diversele domenii de specializare.

în procesul făuririi unei culturi 
naționale noi, socialiste, relațiile 
dintre muncitori și țărani cu crea
torii de artă s-au transformat ade
sea într-o călduroasă prietenie. Nu
meroși oameni ai muncii au ajuns, 
cu ajutorul oamenilor de artă, Ia 
înțelegerea artei, iar ei, la rîndul 
lor, au dat scriitorilor și artiștilor 
surse de inspirație și i-au ajutat 
să le cunoască viața și munca.

Pentru numeroși artiști construc
ția socialistă, omul muncii, munca 
ca factor educativ și element de 
făurire a conștiinței au constituit 
și constituie încă o lume nouă. Dru
mul către această lume nouă cere 
din partea artistului dragoste față de 
omul muncii, un nivel înalt de cu
noștințe și în primul rînd în ce pri
vește raporturile economice, o con
știință fermă, o bogată experiență de 
viață și firește talent.

In ultima parte a expunèrii sale, 
consacrată problemelor de partid. W. 
Ulbricht a arătat că sarcina princi
pală a partidului constă în dezvolta
rea inițiativei tuturor cetățenilor în 
interesul întăririi continue a orîn- 
duirii sociale socialiste.

Comitetul Central și organizațiile . 
de partid, a subliniat el, au tradus 
neabătut în viață hotărîrile Con
gresului al V-lea al P.S.U.G. în a- 
ceasta un rol important au avut 
hotărîrile Congreselor XX și XXII 
ale P.C.U.S. care ne-au luminat ca
lea. înlăturarea consecințelor cultu
lui personalității lui Stalin și lupta ’ 
împotriva dogmatismului au consti
tuit condiția fundamentală a înde
plinirii de către partid a sarcinilor 
sale. A fost un mare succes faptul ... 
că din momentul constituirii sale, ■ 
partidul a reușit — fără crize inter- ș- 
ne esențiale — să indice. în confor- ■ ■ 
mitate cu scopul urmărit și cu pri
cepere d'in punct de vedere tactic, : 
calea spre orînduirea antifascistă- 
democratică și spre trecerea la 
transformări socialiste, așa cum ne-a 
învățat Lenin. Deși cultul personali
tății lui Stalin a pricinuit pierderi și 
partidului nostru, a declarat W. 
Ulbricht, conducerea noastră de 
partid a rămas închegată și unită. 
Raportorul a relevat necesitatea 
perfecționării continue a conducerii 
și controlului de partid. în încheiere, 
W. Ulbricht a subliniat că P.S.U.G. 
a ținut întotdeauna și va ține sus 
steagul victorios al marxism-leninis
mului.
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Prietenia frățească romino-bulgară

New York I Schimb de păreri sovieto-american
în problema încetării experiențelor nucleare
NEW YORK 15 (Agerpres) TASS. La 

reprezentanța U.R.S.S. de pe lingă 
O.N.U. din New York a avut loc la 14 
ianuarie prima întrevedere între 
prezentanjii U.R.S.S. ți 
tratativele bilaterale în 
cetării experiențelor cu

La întrevederea care 
propunerea S.U.A., au 
partea sovietică N. T. Fedorenko, re
prezentantul permanent al U.R.S.S. la

re- 
ai S.U.A. la 
problema în

arma nucleară, 
a avui loc la 
participai din

Sosirea lui E E Kumetov la Havana
-i

HAVANA 15 (Agerpres). — La 14 
ianuarie a sosit la Havana, răspun- 
zind invitației lui Râul Roa, minis
trul afacerilor externe al Cubei, V. V. 
Kuznețov. prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S.

La aerodrom V. V. Kuznețov a fost 
întîmpinat de Râul Roa, ministrul a- 
facerilor externe al Cubei, Chomon 
Mediavilla, ministrul comunicațiilor, 
și A. I. Alexeev, ambasadorul
U. R.S.S. în Cuba.

★
în drum spre Havana, V. V. Kuz- 

nețov și persoanele care îl însoțesc 
au făcut un scurt popas pe aerodro
mul din Ciudad de Mexico, unde
V. V. Kuznețov a făcut următoarea 
declarație pentru reprezentanții pre
sei :

„Am sosit la Ciudad de Mexico de 
la New York, aflîndu-ne în drum 
spre Havana, unde am fost invitați 
de prietenii cubani.

La New York am participat la tra
tativele dintre părțile direct intere-

Lucrările congresului 
femeilor din America

primită cu mare interes cu- 
de salut a reprezentantei 
sovietice, Zinaida Fedo-

HAVANA. La Havana continuă 
lucrările congresului femeilor din 
America.

în numele Consiliului Mondial al 
Păcii, congresul a fost salutat cu 
căldură de Jüan Marinello, rector al 
Universității din Havana.

O sarcină urgentă a tuturor po
poarelor. a spus Marinello, o consti
tuie realizarea dezarmării generale 
și totale. Acestui tel nobil noi tre
buie să-i consacrăm toate eforturile 
și energia noastră.

A fost 
vîntarea 
femeilor 
rova.

în numele Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor, la con
gres a luat cuvîntul Elena Vîlcoci 
(R. P. Romînă), secretară a federa
ției. Ea a chemat femeile din Ame
rica să se unească și mai strîns în 
lupta pentru pace și fericirea po
poarelor.

Raportul cu privire la situația fe
meilor din Cuba a fost prezentat de 
Vilma Espin de Castro, președinta 
Federației femeilor din Cuba.

Vilma Espin a subliniat că ajuto
rul frățesc, oportun al țărilor lagă
rului socialist și în primul rînd al 
Uniunii Sovietice a zădărnicit in
tențiile perfide ale imperialiștilor de 
a înăbuși revoluția cubană.

Delegatele țărilor Americii, care au 
luat cuvîntul la congres, au salutat 
politica de pace a Uniunii Sovietice, 
a celorlalte țări socialiste, a statelor 
neutre și au subliniat marea însem
nătate a ajutorului și sprijinului a- 
cordat Cubei revoluționare.

Mesajul președintelui Kennedy 
„Cu privire la

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
La 14 ianuarie președintele S.U.A., 
John Kennedy, a citit, în ședința 
comună a celor două camere ale 
Congresului S.U.A., mesajul „Cu 
privire la starea Uniunii”. Potrivit 
tradiției, la începutul fiecărui an, 
președinții americani întocmesc în 
aceste mesaje bilanțul anului care 
a trecut și trasează, în linii gene
rale, orientarea politicii lor interne 
și externe pe anul în curs.

Mesajul afirmă că anul trecut 
s-a caracterizat prin succese ale 
așa.zisei „lumi libere”. Statele Unite, 
a spus președintele Kennedy, „au 
menținut granițele libertății din 
Vietnam pînă în Berlinul occiden. 
tal” (terminologie folosită de Ken
nedy pentru a desemna sfera de 
dominație a lumii capitaliste — n.r.). 
Totodată el a avertizat că „simpla 
absență a războiului nu înseamnă 
pace. Probleme periculoase rămîn 
pretutindeni — din Cuba pînă la 
Marea Chinei de sud“.

Referindu-se la N.A.T.O., preșe
dintele Kennedy a făcut elogiul a. 
cordurilor încheiate cu Macmillan 
la Nassau privind crearea unei forte 
nucleare „multilaterale” și a susținut 
cunoscuta teză americană că țările 
N.A.T.O. trebuie să aducă o contri
buție mai mare în ce privește inten
sificarea înarmării cu armament 
convențional. Recunoscînd că „di
vergențele de păreri din cadrul 
N.A.T.O. vor continua”, el a căutat 
să atenueze gravitatea lor. în legă
tură cu aceste divergențe Kennedy a 
avertizat că dacă „Piața comună s-ar 
îndrepta spre protectionism sau res
tricții, aceasta ar submina propriile 
sale principii fundamentale”. Se știe 
că conducătorii S.U.A. sînt alarmați 
de barierele vamale ridicate de țări
le Pieței comune în fața importului 
de produse agricole americane, ceea 
ce contribuie la agravarea deficitu
lui balanței de plăți a S.U.A., fapt 
care, după cum se spune în mesa
jul prezidențial, „rămîne o proble
mă spinoasă și de durată".

Referindu-se la perspectivele păcii

O.N.U., și S. K. Țarapkin, reprezentan
tul U.R.S.S. în Subcomitetul pentru in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară; din partea americană a parti
cipai William Foster, directorul Agen
ției pentru dezarmare și control asu
pra armamentelor.

In cursul întrevederii a avut loc un 
schimb de păreri în unele probleme 
referitoare ia încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

sate, cu participarea secretarului ge
neral al O.N.U.

Problemele discutate s-au refe
rit la reglementarea recentei cri
ze din regiunea Mării Caraibi
lor. Tratativele s-au încheiat prin 
expedierea la 7 ianuarie a unei 
scrisori comune a guvernelor 
U.R.S.S. și S.U.A. către secretarul 
general O.N.U., precum și prin ex
pedierea documentelor respective 
către guvernul Republicii Cuba. în 
cunoscuta scrisoare comună a fost 
confirmat acordul cu privire la re
glementarea crizei din regiunea Mă
rii Caraibilor, obținut în timpul 
schimbului de mesaje dintre pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și președintele S.U.A.

Dar la tratativele de la New York 
nu au putut fi rezolvate o serie de 
probleme de mare însemnătate pen
tru asigurarea unei păci trainice in 
regiunea Mării Caraibilor. Trebuie 
să regretăm că guvernul S.U.A. nu 
a consimțit să accepte, propunerile 
guvernului Republicii Cuba din 28 
octombrie 1962, care urmăresc întă
rirea păcii și normalizarea continuă 
a situației din această regiune și co
respund întru totul principiilor Car
tei O.N.U. Guvernul sovietic spri
jină fără rezerve aceste propuneri 
ale guvernului Republicii Cuba și 
consideră că ele trebuie să fie tra
duse în viață.

După declarațiile lui de Gaulle

Nemulțumire și iritare în capitalele 
occidentale

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
Marți au continuat la Bruxelles tra
tativele între miniștrii reprezentînd 
guvernele țărilor Pieței comune și 
delegația britanică în legătură cu 
aderarea Angliei la acest organism 
economic vest.european. Corespon
dentul agenției Reuter relatează că 
actuala fază a discuțiilor este domi
nată de declarațiile fățiș ostile ade
rării Angliei formulate de președin
tele Franței, de Gaulle, la conferința 
sa de presă din 14 ianuarie. „în 
ciuda rezervei manifestate de dele
gați, scrie corespondentul, domnește 
impresia că conferința de presă a lui 
de Gaulle reprezintă un obstacol 
în calea spre intrarea Angliei în 
Piața comună”.

*
într-o declarație făcută presei marți, 

un purtător de cuvînt al delegației 
vest-germane la tratativele de la 
Bruxelles a lăsat să se înțeleagă că 
această delegație este în dezacord 
cu aprecierile negative formulate de 
președintele Franței, de Gaulle. în 
ce privește aderarea Angliei la Piața 
comună. A doua zi după ce de Gaulle 
își exprimase părerea că Anglia „nu 

starea Uniunii"
Kennedy a recunoscutîn anul 1963, 

importanța rezolvării problemei de
zarmării. „Noi nu considerăm dezar
marea ca un vis zadarnic, întrucît 
avem convingerea că, în ultima ins
tanță, ea este singura cale de garan
tare a securității internaționale fără 
a primejdui interesele cuiva", a spus 
Kennedy, subliniind că ,,a duce tra
tative onorabile nu constituie o gre
șeală”. Totuși Kennedy a prezentat 
lucrurile ca și cum statornicirea pă
cii ar depinde numai de Uniunea So
vietică.

în legătură cu problemele Interne 
ale S.U.A. președintele Kennedy a 
spus că „recesiunea economică este 
de domeniul trecutului”, dar că „sim
pla lipsă a recesiunii nu înseamnă 
dezvoltare”. „Trebuie să ne îndrep
tăm pe calea spre un ritm mai înalt 
de dezvoltare și deplină folosire a 
brațelor de muncă”. El a atras aten
ția că „timp de 61 de luni, dintr-un 
total de 62 de luni, șomajul s-a men
ținut la 5 la sută sau mai mult” din 
totalul brațelor de muncă și că tre
buie îmbunătățită „viața celor 32 mi
lioane de americani, care trăiesc încă 
în pragul sărăciei”.

Pentru asanarea economiei ameri
cane președintele Kennedy a propus 
în mesajul său „o reducere substan
țială și revizuirea impozitelor pe ve
nituri”, propunere pe care a califi
cat-o drept „cea mai urgentă sarcină 
căreia Congresul trebuie să-i facă 
față în 1963“. Totodată Kennedy arată 
că această reducere va avea ca ur
mare creșterea deficitului bugetar, 
în ciuda acestui fapt Kennedy a 
anunțat sporirea cheltuielilor „pen
tru apărare și în domeniul cosmic”. 
Peste 15 miliarde de dolari vor fi 
cheltuiți numai pentru arma nu
cleară. Totodată se prevede „reduce
rea sau amînarea îndeplinirii multor 
programe necesare”.

Problema respectării drepturilor 
cetățenești ale populației de culoare 
este amintită în mesaj mai mult sub 
formă declarativă fără însă a se 
menționa măsuri concrete.
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SITUAȚIA DIN CONGO
O manevră de ultimă oră a lui Chombe

LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres). — 
Agenția U.P.I. anunță că podul peste 
rîul Lufira, aruncat în aer de mer
cenarii lui Chombe, a fost recon
struit, iar forțele O.N.U. au trecut 
acest rîu și au ocupat poziții de atac 
în apropierea orașului Kolwezi, ulti
mul punct de sprijin al secesioniști- 
lor katanghezi. între timp, instala
țiile industriale ale societății „Union 
Minière“ din acest oraș, au fost mi
nate pentru a fi aruncate în aer.

Dîndu-și seama că atacul împotri
va orașului Kolwezi este iminent și 
că în acest caz aruncarea în aer a 
instalațiilor industriale l-ar lipsi 
complet de posibilitatea de a mai 
duce tratative cu guvernul central 
congolez, Chombe a recurs la o ma
nevră de ultimă oră. Și-a adunat 
imediat „miniștrii" săi refugiati la 
Kolwezi și a adoptat hotărîrea de a 
capitula în fata trupelor O.N.U. în 
comunicatul dat publicității după 
întrunire, anunță agenția France 
Presse, se arată următoarele : „Noi 
sintern gata să proclamăm în fata 
lumii că secesiunea Katangăi a luat 
sfîrșit. Sintern gata să permitem tru
pelor O.N.U. libertatea de mișcare 
în întreaga Katangă și să ne reîn
toarcem la Elisabethville pentru a

Puternică demonstrație la Leopoldville
LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres). — 

în dimineața de 15 ianuarie sute de 
studenți congolezi au organizat o 
demonstrație în fața clădirii amba
sadei Marii Britanii din Leopoldville 
în semn de protest împotriva politi
cii guvernului britanic de spri
jinire a secesionistului Chombe. De
monstranții care purtau pancarte și 
scandau lozinci în care condamnau 
actuala politică britanică în pro
blema congoleză au aruncat cu pie
tre în geamurile clădirii și, după 
ce au pătruns în incinta ei, au a- 

ar fi în măsură să adere în mo
mentul de față“ la Piața comună, a- 
genția France Presse relatează că 
delegația vest-germană, care — sub
liniază corespondentul — este prezi
dată de însuși ministrul de externe 
Schroeder, „a confirmat că poziția 
Republicii federale rămîne ne
schimbată și că această țară conti
nua să considere necesar ca Anglia 
să devină membru deplin al Pieței 
comune”.

*
Deși purtătorul de cuvînt al De

partamentului de Stat al S.U.A. a 
refuzat să comenteze declarația lui 
de Gaulle, corespondentul din Wa
shington al agenției americane Asso
ciated Press consemnează nemulțu
mirea produsă în cercurile oficiale 
din S.U.A. de refuzul opus de pre
ședintele de Gaulle propunerii ame
ricane privind rachetele Polaris și 
de menținerea sa pe vechea poziție 
privind înarmarea nucleară a Fran
ței. Oficialitățile de la Washington, 
arată această agenție, au declarat că 
„poziția adoptată de generalul de 
Gaulle Ia conferința sa de presă a 
îngropat probabil planul Kennedy- 
Macmillan în vederea formării unei 
forțe nucleare multinaționale“.

De asemenea, modul cum a pus 
generalul de Gaulle problema ade. 
rării Angliei la Piața comună a pro
dus mai ales la Londra, așa cum re
latează agenția France Presse, „o a- 
dîncă nemulțumire și iritare“. Ju
decind după reacția britanică, co
respondentul din Londra al aceleiași 
agenții consideră că „în mod teore
tic aderarea Angliei la Piața comu
nă a devenit cu neputință după con
ferința de presă de luni a genera
lului de Gaulle“. 
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In ciuda gerului și a zăpezii, la Londra a avut Ioc recent o demon
strație a femeilor pentru pace. Ele au cerut încetarea imediată a expe
riențelor cu arma atomică, exprimîndu-și totodată dorința ca anul 1953 
să devină un an al păcii.

de aplicare 
U Thant“, 
amnistierea 
din ordinul 
o condiție

pe

reglementa modalitățile 
integrală a planului 
Chombe cere totodată 
oamenilor săi, arestați 
guvernului central, ca
pentru punerea în aplicare a acestui 
plan,

Referindu-se la comunicatul lui 
Chombe, agenția U.P.I. relatează că 
în cercurile politice și diplomatice 
„se manifestă serioase îndoieli în le
gătură cu validitatea capitulării lui 
Chombe, întrucît este bine știut că 
liderul katanghez a mai făcut ase
menea promisiuni și în trecut 
care tot el nu le-a respectat".

La numai 30 de minute de la 
nunțarea capitulării, Chombe

a- 
a 

plecat cu avionul de la Kolwezi spre 
orașul Kitwe, situat la granița cu 
Rhodesia de nord. în același timp, 
rasistul Roy Welensky, premierul 
Federației Rhodesiei și Nyassalan- 
dului, pretextînd „o inspecție a tru
pelor de la granița federației“, a 
plecat tot spre orașul Kitwe, desi
gur pentru a se întîlni cu Chombe. 
Scopul acestei întîlniri secrete nu a 
fost dezvăluit. însă, după cum este 
și de așteptat, aici se vor pune 
cale noi manevre menite să ducă 
menținerea secesiunii Katangăi.

Ia 
la

runcat pe ferestre hîrtii și documen
te găsite în diferitele încăperi.

Demonstrația a luat sfîrșit numai 
după intervenția personală a con
ducătorului operațiunilor O.N.U. în 
Congo, Robert Gardiner.

O declarație a P,C. din Marea Britanie

din 
în
noi

LONDRA (Agerpres). — Comitetul 
Executiv Național al Partidului Co
munist din Marea Britanie a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că întărirea unității mișcării 
comuniste internaționale este o da
torie imperioasă a fiecărui partid 
marxist-leninist. în acest document 
al comuniștilor englezi se subliniază 
că baza unității partidelor frățești 
o constituie cele două declarații a- 
doptate în unanimitate la consfătui
rile de Ia Moscova din anii 1957 și 
1960.

Situația care s-a creat în prezent 
în mișcarea comunistă internațio
nală, se arată în declarație, stîrnește 
îngrijorarea serioasă a tuturor co
muniștilor. Subliniind că unitatea 
este o cerință. pregnantă a mișcării, 
conducerea Partidului Comunist 
Marea Britanie propune să se 
ceapă pregătiri în vederea unei 
consfătuiri internationale.

„Problema cea mai importantă, se 
spune mai departe în declarație, este 
problema menținerii păcii. Nu este 
vorba dacă imperialismul s-a modi
ficat, ci de faptul dacă s-a modifi
cat raportul de forte în lume în așa 
măsură incit imperialismul nu mai 
poate acționa după cum crede de 
cuviință. Prin politica sa, P.C.U.S. a 
demonstrat că își dă seama de ca
racterul imperialismului, politica 
P.C.U.S. a fost întotdeauna un mo
del pentru toți comuniștii.

Un loc însemnat în declarație este 
rezervat analizării evenimentelor 
petrecute în regiunea Mării Carai
bilor. Criza din regiunea Mării Ca
raibilor, subliniază Comitetul Exe
cutiv, a fost cea mai primejdioasă 
criză mondială de la 1945. Lumea 
s-a aflat în pragul unei catastrofe 
termonucleare. Țelul politicii sovie
tice în problema Cubei era să preîn- 
tîmpine un război nuclear, să împie
dice o invazie în Cuba. Războiul nu
clear a fost preîntîmpinat. Nu a a- 
vut loc invazia în Cuba. Și pentru 
aceasta omenirea trebuie să fie re
cunoscătoare în primul rînd Uniunii 
Sovietice. Cuba a rămas un bastion 
al socialismului în emisfera occiden
tală. Rezolvarea crizei cubane a 
constituit o victorie pentru Cuba și 
pentru cauza păcii.

Referindu-se la problema răboiu- 
lui termonuclear, Comitetul Execu-

superioară 
și a cola- 
noastre, a 
principiile

Se împlinesc astăzi 15 ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre Republica Populară Romînă si 
Republica Populară Bulgaria. După 
cum se arată în preambulul trata
tului, la baza acestuia se află „do
rința de a consolida legăturile prie
tenești existente între cele două țări 
cu scopul de a asigura dezvoltarea 
generală și progresul popoarelor lor 
intr-un spirit de colaborare interna
țională“.

în istoria relațiilor de prietenie 
frățească romîno-bulgare semnarea 
acestui tratat a constituit un eveni
ment de seamă. Adine înfipte în 
trecut sînt rădăcinile legăturilor de 
prietenie dintre popoarele romîn și 
bulgar. Consfințind aceste rela
ții tradiționale. Tratatul de priete
nie. colaborare și asistentă mutuală 
a marcat o etapă nouă, 
în dezvoltarea prieteniei 
borării dintre popoarele 
relațiilor lor bazate pe 
marxism-leninismului și ale interna
ționalismului proletar. El exprimă 
năzuința celor două popoare ale 
noastre ca, împreună cu celelalte 
popoare ale comunității țărilor so
cialiste, să pășească mereu înainte 
pe drumul construirii socialismului, 
al apărării și menținerii păcii.

în anii care s-au scurs de la sem
narea tratatului, relațiile de priete
nie, colaborare și întrajutorare fră
țească romîno-bulgare s-au dezvol
tat necontenit. în ultima vreme au 
fost adoptate noi măsuri menite să 
adîncească legăturile economice din
tre cele două țări. Astfel, în februa
rie anul trecut, la Sofia, au avut loc 
convorbiri între reprezentanții celor 
două țări în legătură cu problemele 
colaborării economice între R.P. Ro
mînă și R.P. Bulgaria în perioada 
de perspectivă pînă în anul 1980. 
Cu acel prilej au fost stabilite o 
serie de măsuri care vor permite 
dezvoltarea multilaterală a colabo
rării economice și în special crește
rea însemnată 
lor reciproce 
R. P. ~ 
Relațiile 

a volumului livrări- 
de mărfuri dintre 

Romînă și R. P. Bulgaria, 
de colaborare se desfă-

tiv arată ca un asemenea război va 
duce la desființarea imperialismu
lui, însă va cauza totodată o pier
dere uriașă omenirii. în ceea ce pri- 
vește Anglia, războiul nuclear poate 
însemna pentru ea desființare na
țională.

Comitetul Executiv a subliniat din 
nou în declarația sa că partidul co
munist este de părere că în Anglia 
este posibilă trecerea pe cale paș
nică la socialism.

Ocupîndu-se de problema luptei 
împotriva revizionismului și dogma
tismului, Comitetul Executiv subli
niază intensificarea primejdiei pe 
care o prezintă dogmatismul în miș
carea comunistă internațională. E- 
xemplul cel mai grăitor pentru 
ceasta îl constituie poziția politică a 
Partidului Muncii din Albania și ac
tivitatea scizionistă generată de a- 
ceastă poziție. Comitetul Executiv 
subliniază că lupta împotriva dog
matismului în mișcarea comunistă 
internațională are o importanță 
practică și politică deosebită. De . în
cheierea ei cu succes depinde juste
țea orientării politice a partidelor.

în încheierea declarației se repetă 
încă o dată chemarea către toate 
partidele frățești de a-și îndeplini 
obligația Și datoria — de a întări 
unitatea internationalistă a mișcării 
comuniste pe baza marxism-leninis
mului.

a-

„Marte-l” își continuă zborul

va avea următoa- 
astronomice : ascen-
Bh22’, deolinația —

15 Ianuarie a sosit la 
sovietică condusă da

MOSCOVA 15 (Agerpres).—TASS : 
Intre 8 și 15 ianuarie s-au stabilit 
din nou legături prin radio cu stația 
interplanetară „Marte-l*. S-au efec
tuat măsurători ale traiectoriei și 
s-au primit informații telemetrice. In 
timpul legăturii, distanța de la Pă- 
mînt la stație a fost de 33 484 000 km.

La 16 ianuarie, ora 8, stația auto
mată „Marte-l“ 
rele coordonate 
siunea dreaptă 
36 grade 53’.

LONDRA. La 
Londra delegația
S. K. Romanovski, președintele Comi
tetului de Sfat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru legături cultu
rale cu țările străine, Delegația va duce 
tratative pentru semnarea unui acord 
de colaborare culturală și tehnico-știin- 
fifică între Uniunea Sovietică și Anglia 
pe anii 1963-1965.

HELSINKI. La 11 ianuarie, Asocia
ția Finlanda—Romînia a deschis în 
orașul Kemi din nordul Finlandei o 
expoziție cu tema „15 ani de la pro
clamarea Republicii Populare Ro
mîne". Expoziția conține fotografii și 
grafice care prezintă diverse as
pecte ale realizărilor obținute de 
țara noastră în domeniul economic 
și social.

O nouă ciocnire armată 
la granițele Yemenului

CAIRO. După cum relatează ziarul 
„Al-Ahram“, la granija de răsărit a 
Yemenului a avut loc o nouă ciocnire 
armată, în urma încercării- unor deta
șamente, conduse de ofițeri ai fostei 
armate regale yemenite, de a se infil
tra în această regiune. Ziarul amintit 
arată că detașamentele republicane 
yemenite au capturat mari cantități de 
arme și muniții și au provocat dușma
nului importante pierderi în oameni. 
(65 de mo.'fi și 30 de rănifi). Ziarul 
subliniază că armele și munijiile cap
turate erau în cea mai mare parte de 
proveniență engleză și americană.

PRAGA. La 14 ianuarie a sosit în 
regiunea Ostrava grupul de partici- 

șoară multilateral. In iulie 1962 
a avut loc la București o întîl- 
nire între delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Romine, con
dusă de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, și delegația de partid și 
guvernamentală a R.P. Bulgaria, con
dusă de tovarășul Todor Jivkov. Cele 
două delegații au făcut un schimb 
de păreri și au hotărît accelerarea 
lucrărilor de proiectare a importan
tului nod hidroenergetic pe Dunăre 
în sectorul Izlaz-Somovit, ținînd sea
ma de utilizarea complexă a apelor 
Dunării interesînd cele două țări, 
pentru producția de energie elec
trică, îmbunătățirea navigației, iri
gațiilor și altele.

Schimburile economice, culturale, 
de experiență. care se desfășoară în
tre cele două țări slujesc intereselor 
ambelor popoare, cauzei construirii 
socialismului în cele două țări, întă
ririi lagărului socialist.

Poporul romîn se bucură din toa
tă inima de succesele obținute de 
poporul-frate bulgar în făurirea 
vieții sale noi. Datorită eforturilor 
oamenilor muncii bulgari, strîns u- 
niți în jurul partidului lor comu
nist, în R.P. Bulgaria se dezvoltă 
continuu economia națională, crește 
nivelul de trai material și cultural 
al poporului. Oamenii muncii bul
gari muncesc cu hărnicie pentru tra
ducerea în viață a directivelor e- 
laborate de cel de-al VIII-lea Con
gres al P.C. Bulgar, pentru desăvîr- 
șirea construcției socialismului. Rea
lizările R. P. Bulgaria sînt indisolu
bil legate de colaborarea și întraju
torarea frățească cu țările socialiste,

Aspect al șantierelor navale „Gh. Dimitrov“ din Varna, unde se con
struiesc nave cu un tonaj de 3 200—5 000 de tone.

TELEGRAMA
Cu prilejul celei de-a 15-a aniver

sări a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Populară Bulga
ria, tovarășul Corneliu Mănescu, mi- 

panțl la Marșul păcii Hiroșima— 
Oswiecim, organizat de luptătorii 
pentru pace din Japonia.

ROMA. In librăriile italiene a apărui 
romanul „Dulăii“ de Zaharia Stancu. Tra
ducerea în limba italiană a romanului 
este semnată de prof, Giovanni Baldari.

MOSCOVA. Noul film „Primii 
pași’’, după scenariul scris de 
Vera Panova, este apreciat ca 
una din cele mai importante pro
ducții ale cinematografiei sovieti
ce din ultimul timp.

Filmul a fost realizat în stu
dioul „Mosfilm” în regia lui 
Igor Talankin, care a debutat, 
împreună cu Gheorghi Daneli. cu 
filmul „Serioja".

El este consacrat generației 
care a pășit în viață în anii ce
lui de-al doilea război mondial. 

PEKIN. După cum anunjă agenjia 
China Nouă, la Katmandu a fost sem
nat protocolul construirii unei șosele 
nationale între Katmandu și Lhassa, în 
conformitate cu acordul încheiat la 15 
octombrie 1961 la Pekin între guvernul 
R. P. Chineze și guvernul Nepalului.

BERLIN. Comitetul permanent al 
conferinței muncitorilor din țările 
baltice, din Norvegia și Islanda a 
examinat la ședința sa, care a avut 
loc la Külungsborn (R.D.G.), proble
mele pregătirii și ținerii celei de-a 
Vl-a conferințe a muncitorilor din

LOME 15 (AgerpresȚ — Comite
tul insurecțional din Togo a avut 
luni o ședință în cursul căreia au 
fost luate hotărîri în vederea nor
malizării situației în tară după vic
toria loviturii de stat și răsturnarea 
guvernului lui Sylvanus Olympio. 
După ședință, locotenentul Kongo, 
secretarul Comitetului insurecțional, 
a anunțat că acest comitet a hotărît 
să ceară lui Nicolas Grunitzky să 
formeze noul guvern togolez. Gru
nitzky este unul din conducătorii

de ajutorul internaționalist al Uniu
nii Sovietice.

Pe plan extern Republica Popu
lară Romînă și Republica Populară 
Bulgaria, împreună cu Uniunea So
vietică și celelalte țări socialiste. , 
promovează cu consecvență o poli- " 
tică de pace și coexistență pașnică. 
Ele se pronunță cu hotărîre pentru 
rezolvarea prin tratative a tuturor ț 
problemelor litigioase, luptă pentru 
zădărnicirea uneltirilor cercurilor 
imperialiste agresive, pentru destin
derea încordării internationale. Ță
rile noastre, ca și celelalte țări so
cialiste, militează cu consecvență 
pentru reglementarea pașnică a pro
blemei germane, prin încheierea 
tratatului de pace german și trans
formarea, pe această bază, a Berli
nului occidental într-un oraș liber, 
demilitarizat. Ele desfășoară eforturi 
susținute pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale, sub un 
strict control international, interzi
cerea experiențelor nucleare, lichida
rea bazelor militare. Țările noastre " 
militează pentru dezvoltarea unor re
lații de bună vecinătate în Balcani 
și crearea unei zone denuclearizate 
în această parte a lumii, își aduc 
contribuția la dezvoltarea colaborăm 
rii internaționale și a prieteniei în
tre popoare.

La aniversarea unui deceniu și 
jumătate de la semnarea tratatului 
romîno-bulgar, poporul nostru adre
sează un călduros salut poporului 
frate bulgar și îi urează să obțină 
noi și mari succese în opera de con
strucție socialistă, în lupta pentru 
cauza păcii.

nistrul afacerilor externe al' Repu
blicii Populare Romine, a trimis o 
telegramă de felicitare tovarășului 
Ivan Bașev, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Bulga- 

tarile Europei de nord. Conferința 
va avea loc în timpul săptăminil 
păcii în țările baltice, care 'se va 
desfășura la Rostock între ;8 și 12 
iulie.

PARIS. Cel 10 000 de docheri din 
portul Marsilia au declarat luni o 
greva 'de 24 de ore. Muncitorii cer 
încheierea unui nou contract de 
muncă, care să prevadă sporirea sa
lariilor.

Populația Irianului de vest
cere alipirea imediată 

la Indonezia

DJAKARTA. La 14 ianuarie a a- 
vut loc o mare demonstrație la Kota- 
baru (Hollandia) în fața clădirii mi
siunii Organizației Națiunilor Unite, 
care exercită în mod temporar tu
tela asupra Irianului de vest. De
monstranții au cerut reprezentantu
lui misiunii să transmită la sediul 
O.N.U. revendicările populației d; 
Irianul de vest cu privire la fap, 
ca acest teritoriu să fie transr«g 
imediat și fără rezerve Indonezw 
La demonstrație au participat api 
ximativ 2 000 de persoane.

ROMA. La 14 ianuarie, cei 70 000 
de muncitori din construcțiile edili
tare din capitala Italiei au declarat 
din nou grevă. Această nouă grevă 
se datorește nerespectării de către 
patroni a contractului <țe muncă în
cheiat în toamna anului trecut cu 
sindicatele muncitorilor constructori.

partidului de opoziție — Uniunea 
democrată a populațiilor din Togo—și 
a fost prim ministru al tării pînă în 
1958 cînd a venit la putere Sylvanus 
Olympio. El s-a aflat în ultima vre
me în emigrație în Dahomey. Gru
nitzky a sosit luni la Lome și a a- 
vut întrevederi cu membrii Comite
tului insurecțional, precum și cu 
oameni politici de frunte ai Togo- 
ului. Componența noului guvern, 
care are un caracter provizoriu, ya 
fi anunțată ulterior.


