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lor muncii, Directivele arată totodată că trebuie dezvoltată mai departe lupta pentru îndeplinirea și dăpășirea planului de producție, a sarcinii de reducere a prețului de cost și a cheltuielilor de circulație, pentru buna întreținere a mașinilor și utilajelor, scurtarea duratei de executare a lucrărilor de investiții, respectarea strictă a disciplinei' contractuale.In Directive se precizează pentru fiecare ramură a economiei naționale criterii corespunzătoare cerințelor și sarcinilor actuale. Astfel, pentru oamenii muncii din industria noastră grea, se stabilesc prevederi precise pri- —s.!.»«—t calității me- și a altor prodùse si- ridicarea performanțelor mașinilor și utilajelor la nivelul celor mai noi realizări ale tehnicii, modernizarea continuă a parcului de mașini și instalații, realizarea de economii și depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii. Muncitorii, tehnicienii și inginerii din industria de bunuri de consum sînt chemați să lupte pentru îmbunătățirea calității produselor și lărgirea gamei de sortimente, pentru a realiza mărfuri trainice, îngrijit finisate în vederea satisfacerii gustului și exigențelor crescînde ale consumatorilor. Proiectanții și constructorii sînt îndrumați să dezvolte în continuare lupta pentru ridicarea nivelului calitativ al construcțiilor industriale și social- culturale, scurtarea duratei de execuție, creșterea gradului de industrializare a lucrărilor și reducerea prețului de cost. îndrumări xxxvx-w VOLXU«, xxxxLxx/wxxwxwx prețioase primesc, de asemenea, de muncitori, tehnicieni și ingi- prin Directivele C. C. al P.M.R., neri din țara noastră.Aceste succese au verificat în practică justețea criteriilor stabilite de Directivele C.G. al P.M.R., marea lor eficacitate și putere mobilizatoare. Bazîndu-se ferm pe prevederile celui de-al III-lea Congres al P.M.R. cu privire la întreaga perioadă a planului de șase ani, aceste Directive nu au un caracter temporar. Dimpotrivă, ele își păstrează în continuare întreaga valabilitate și, ca atare, constituie și pe viitor temelia pe care să se desfășoare întrecerea socialistă.Directivele indică limpede ce trebuie făcut pentru a dezvolta realizările de pînă acum și pentru a obține noi succese în îndeplinirea planului de șase ani. C.C. al P.M.R., prin aceste Directive, îndrumă organele și organizațiile de partid, sindicale și ale U.T.M. să mențină in continuare, ca obiectiv principal al întrecerii socialiste, lupta pentru o calitate superioară a produselor în toate sectoarele economiei naționale. „Lupta pentru o calitate superioară a produselor — se arată în Directive — împreună cu sporirea producției, a productivității muncii șl reducerea cheltuielilor de producție — trebuie privită ca o sarcină centrală in îndeplinirea planului de stat, cu caracter permanent, a cărei înfăptuire are efecte favorabile în toate domeniile activității economice“. Există toate condițiile ca lupta pentru produse de calitate superioară să se ridice în acest an pe o treaptă mai înaltă. Realizările din anul trecut demonstrează convingător ce mari posibilități există in această privință. Dotarea în continuare a întreprinderilor cu tehnică modernă, experiența îmbogățită a colectivelor de muncă din fabrici și uzine, creșterea ca- ! lificării muncitorilor fac posibilă obținerea în 1962 a unor noi succese pe linia ridicării nivelului calitativ al produselor.Subliniind însemnătatea deosebită a îmbunătățirii continue a calității produselor pentru dezvoltarea'economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al oameni-

. In ziarul de ieri au fost republicate Directivele C.C. al P.M.R. care au stat la baza organizării întrecerii socialiste în cinstea celei de-a 40-a aniversări a înființării partidului; completate și- reactualizate în vederea dezvoltării întrecerii pe anul 1962.După cum se știe, în cursul anului trecut oamenii muncii din țara noastră au obținut noi și însemnate succese în înfăptuirea sarcinilor stabilite de cel de-al III-lea Congres al partidului. Planul producției globale industriale pe anul 1961 a fost îndeplinit cu 12 zile mai devreme, sporul de producție realizat anul trecut fiind aproape o dată și jumătate mai mare decît întreaga producție din 1938 a Romîniei burghezo-moșierești. Au fost date în funcțiune noi capacități de producție, a sporit productivitatea muncii, s-au obținut însemnate economii și reducerea în continuare a prețului de cost al produselor. întrecerea socialistă desfășurată în cinstea aniversării a 40 de ani de la crearea partidului a dat cîmp larg inițiativei și spiritului gospodăresc al oamenilor muncii în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plaii. In. cadrul acestei însuflețite întreceri — odată cu îndeplinirea și depășirea sarcinilor cantitative ale planului — s-au obținut progrese simțitoare și în ce privește ridicarea calității produselor. Intr-un șir de întreprinderi din cele mai diferite ramuri ale economiei, calitatea unor produse a marcat o reală îmbunătățire, lupta pentru calitatea superioară a produselor transfor- mîndu-se într-o largă mișcare de masă, într-o cauză a milioanelor

vind îmbunătățirea talului derurgice,

oamenii muncii din agricultură — din G.A.S. și S.M.T.-uri. Fiecare om al muncii, în orice sector al activității economice ar lucra — industrie, agricultură, construcții, transporturi, comerț, cooperație — găsește în Directive o orientare concretă în întrecerea pentru produse de înalt nivel calitativ, pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor planului pe 1962.Directivele cheamă organele și organizațiile de partid să acorde o atenție sporită conducerii și îndrumării organizațiilor sindicale din întreprinderi în vederea dezvoltării continue a întrecerii în acest an, urmăririi operative și popularizării rezultatelor obținute, promovării largi a experienței și a metodelor înaintate de muncă. In același timp, organizațiile de partid sînt chemate să controleze îndeaproape, cu exigență, felul cum se îndeplinesc planurile de îmbunătățire a calității, cum sînt transpuse în viață indicațiile cuprinse în Directive.Popularizînd în continuare prevederile Directivelor, făcîndu-le larg cunoscute și antrenînd pe oamenii muncii la îndeplinirea lor, creăm condiții pentru realizarea exemplară ' a planului pe 1962, pentru dobîndirea de noi succese în înfăptuirea mărețelor o- biective stabilite de cel de-al III-lea Congres al partidului.

„LUNA CÂRTII LA SATE“
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — A 

început „Luna cărjii la safe". Pentru buna 
desfășurare a acestei importante acțiuni, 
în regiunea Oltenia s-au luat o serie de 
măsuri. Astfel, unitățile cooperației de 
consum organizează standuri, expoziții 
de cărți cu vînzare, bazare, unde se vor 
găsi broșuri agrozootehnice, lucrări li
terare și științifice etc. Se vor organiza 
de asemenea numeroase expoziții în co
mune și în unitățile agricole socialiste. In 
școlile medii și elementare vor avea loc 
concursuri literare „Cine citește, foloseș
te". La căminele .culturale se vor orga
niza seri literare, 'discufii pe marginea 
unor cărți, [scenzii. șgri de întrebări și 
răspunsuri,

' BRAȘOV (coresp, țlSc'înfeii"). — în 
comunele Hin raioanele Sibiu, Făgăraș, 
Mediaș, Sf. .Gheorghe șl altele au avut 
loc 'deschideri de bazare speciale. De 
un deosebit Interes se bucură car
tea agrotehnică. Sînt prevăzute con
cursuri ghicitoare „Cine citește, fo
losește", simpozioane, procese literare, 
la'a căror organizare vor participa^ di
rectori al căminelor culturale, învățători 
și profesori etc,

Bugetul local în discuția 
deputatilor

BAIA MARE (coresp. 
„Scînteii"). — Ieri a avut 
loc sesiunea Sfatului 
popular regional Mara
mureș. Deputății au dez
bătut execuția bugetului 
local pe anul 1961 și 
proiectul de buget pe 
1962. In cuvîntul lor, de
putății au arătat că din 
fondurile de la bugetul 
local au fost construite 
anul trecut peste 700 de 
apartamente pentru oa
menii muncii. La sate au 
fost’ construite 59 localuri 
de școli, 20 cămine cul
turale, 16 cinematografe.

18 localități au fost ra- 
dioficate. S-au efectuat 
și alte numeroase lu
crări. La obținerea aces
tor realizări au adus o 
contribuție însemnată ce
tățenii din cuprinsul re
giunii. Bugetul local pe 
anul în curs prevede 
eiectuarea unui volum 
sporit de lucrări. Pentru 
dezvoltarea economică a 
regiunii se vor cheltui 
circa 100.000.000 lei iar 
pentru nevoile social- 
culturale — cu 25.000.000 
lei mai mult decît anul. 
trecut.

Lucrări de modernizare
La sectorul filatură al întreprinde

rii textile „Dacia“ din Capitală au 
Ioc însemnate lucrări de moderniza
re. în atelierul de bataj se instalea
ză lăzi de amestec și mese de trans
port. Se instalează utilaje noi și 
secția de preparație.

Sectorul filatură va fi dotat cu 
număr de peste 80 utilaje noi. 
prezent, peste 60 la sută din ele 
și fost montate.

P entru 
muncitorii 

din 
transporturi

în

un 
în 
au

Cursuri pentru instructorii 
artistici

TIMIȘOARA (coresp. „Scînfeți“). — 
Din inițiativa Sfatului popular al regiu
nii Banat, în orașele Timișoara și Lugoj 
au fost organizate timp de două săptă- 
mîni cursuri de îndrumare a instructo
rilor formațiilor artistice de amatori de 
pe lîngă casele de cultură și căminele

Conferinfe regionale de partidîn zilele de 13 și 14 ianuarie au La conferințe au participat tova- continuat conferințele regionale de rășii Gheorghe Apostol (Banat), partid. în aceste zile au avut loc c ■> -conferințele organizațiilor regionale B°dnăraș (Cluj), AlexandruP.M.R. Banat, Cluj, Ploiești, Bacău Drăghici (Ploiești), Leonte Răutu și Dobrogea. (Bacău), Mihai Dalea (Dobrogea).
.......... ......... ' — - ■—00=------------- ==■-------- •

TELEGRAMAPrimul ministru al Guvernului Revoluționar al Cubei, Fidel Castro Ruz, și președintele Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos Torrado, au trimis președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, o telegramă ca răspuns la felicitările trimise cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Cuba — cea de-a 3-a aniversare a victoriei insurecției poporului cuban.Mulțumim pentru salutul de solidaritate pe care ni l-ați trimis în numele Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Populare Romîne și al întregului popor romîn — se spune în telegramă — și dorim să vă exprimăm profunda noastră mulțumire pentru această valoroasă expresie de solidaritate.Poporul cuban acordă o înaltă prețuire prieteniei și colaborării cu poporul romîn, sprijinului puternic acordat luptei noastre și efortului poporului cuban în lupta sa de construcție socialistă.Vă trimitem urări pentru fericirea dv. personală, pentru fericirea și succesele poporului romîn, exprimînd convingerea ca prietenia dintre popoarele noastre este de neînfrînt și devine din ce în ce mai solidă. ,
O VREDNICA CRESCĂTOARE

culturale. La a- 
ceste cursuri au 
participat peste 
350 de activiști 
culturali.

lncepînd de azi a 
intrat în funcțiune 
un vagon-carava- 
nă de microradio- 
fotografie desti
nat asistenței me- 
dico-sanitare a 
muncitorilor din
transporturi. Vago- 
nul-caravană, 
tat cu 
moderne, 
amenajat 
cit orii și
nil uzinelor 
vița Roșie“ 
Capitală.

do- 
lnstalații 

a fost 
de mun- 
tehnicie- 

,.Gri
din

Mecanizatorii de la S.M.T. 
; Segarcea, regiunea Oltenia, 
; pînă la siîrșitul primei de

cade a lunii ianuarie, au ter
minat reparatul celor 121 semă
nători pentru păioase șl a sa
pelor rotative. Au fost reparate 
de asemenea 72 tractoare, 90 

, pluguri etc.
; In fotografie : un grup de me-
> canizatori fruntași In campa- 
! nia de reparații.

A

-U'
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De cîțiva ani, în viața satelor a devenit o practică obișnuită ca, în lunile de iarnă, țăranii colectiviști și întovărășiții, muncitorii din gospodăriile de stat și S.M.T.-uri să se adune după-a- . miază sau seara la cursurile învăță- mîntului agrozootehnic de masă.

Ileana Croitoru este cea 
mai bună îngrijitoare de 
păsări a gospodăriei co
lective din Cavadinești, 
raionul Bujor. E o femeie 
mai în vîrstă — a împli
nit de curînd 60 de ani 
— și se bucură de multă 
prețuire atît pentru hăr
nicia ei cit și pentru sfa
turile pe care le dă tine
relor crescătoare în ce 
privește îngrijirea și hră- 
nirea puilor.

Cu doi ani în urmă, 
gospodăria colectivă din 
Cavadinești avea păsări 
puține. Mereu noi oameni 
treceau să lucreze în a- 
cest sector, dar treaba 
încă mai șchiopăta. In 
anul 1959 a fost adusă 
la ferma de păsări Ileana 
Croitoru. Nu a venit sin
gură însă, ci a adus cu ea 
și familia : pe băr
batul său — Vasile Croi
toru, și el priceput în a- 
ceastă muncă, pe 
sa și o noră. Ca să le 
vină mai ușor la lucru, 
bătrînii s-au mutat mpi 
aproape de ferma de pă
sări. Familia a urmat 
două ierni la rîrid cursu
rile agrozootehnice, unde 
inginera zootehniciană 
Lidia Malvievschi le-a 
explicat cum trebuie în
grijite și hrănite păsările, 

’ cum trebuie ținută evi- 
■ dența ouălelor etc.

Ileana Croitoru șl cei- 
. lalți membri ai familiei 
• au obținut bune rezultate. 
J' Anul trecut, gospodăria
> a vîndut statului peste
> 11.000 de păsări și un

mare număr de ouă. Toți 
puii au fost scoși la incu
batorul de tip cameră 
construit în gospodărie. 
Ileana Croitoru a reușit 
să crească 3130 pul de 
găină și peste 1000 boboci 
de rață. Condițiile au lost 
destul de grele. Spațiul 
destinat creșterii puilor

DE PÀSÀRI
celorlalți membri ai' fa
miliei, iar ea a luat în 
primire păsările mari. 
Trebuia să obțină ouă cil 
mai multe și să livreze 
păsări tot mai grase. Și

r*La una din rafinăriile regiunii Ploiești.
(Foto : Gh. Vințilă)

• O

„Dezbaterile Consfătuirii reflectă roadele muncii desfășurate de 
partid pentru răspîndirea în mase a cunoștințelor agricole. Această 
acțiune trebuie să capete o mai mare amploare, astfel Incit să cu
prindă practic întreaga masă de țărani colectiviști, acordîndu-se o 
deosebită atenție tineretului. Cadrele de specialiști sînt chemate să 
dea întregul lor sprijin cercurilor de învățămînt agrozootehnic de 
masă, precum și altor forme de răspîndlre a cunoștințelor agricole în 
rîndurile țărănimii".

(Din cuvmtarea tovarășului Gheorghe Gheorghiti-Dej 
Consfătuirii pe țară a țăranilorla încheierea lucrărilor 

colectiviști).

. cîte 10 lșcțji.-de fiecare cerc.Cu toate aceste rezultate buhe, sînt și raioane unde în desfășurarea învățămîn- tului agrozootehnic se manifestă deficiențe -din cauză :că această acțiune nu se bucură de grifa. cuvenită din partea organelor de par-Popularizînd metodele înaintate de muncă, rezultatele cercetărilor oamenilor de știință, experiența fruntașilor și a unităților care obțin producțiile cele mai bune, învățămîntul agrozootehnic contribuie la sporirea producției agricole.Ce efecte pozitive are răspîndirea în mase a cunoștințelor agrozootehnice s-a vădit cu putere la recenta Consfătuire pe țară a colectiviștilor. în intervențiile lor președinții de gospodării colective, brigadierii, crescătorii de animale și alți colectiviști au arătat pe larg, cu competență, metodele a- grozootehnice care i-au ajutat să obțină producții mari.Transformarea socialistă a satelor, înzestrarea agriculturii cu tractoare și mașini agricole moderne nu numai că au creat condiții, dar pun cu necesitate problema înarmării oamenilor muncii din agricultură cu temeinice cunoștințe a- grozootehnice.A trecut mai bine de o lună de la deschiderea învățămîntului agrozootehnic de masă. Ge constatări se pot face ?Anul acesta, mai mult decît în trecut, organele și organizațiile de partid, sfaturile populare, călăuzin- du-se după indicațiile conducerii partidului, au tratat în majoritatea cazurilor cu seriozitate, cu simț de răspundere problemele învățămîntului agrozootehnic. O mai mare atenție s-a acordat stabilirii tematicii lecțiilor astfel ca să corespundă specificului fiecărei gospodării colective. De asemenea, s-au de

fid și ,a sfaturilor populare. Astfel, în unele locuri a întîrziat deschiderea cercurilor, lecțiile nu se țin cu regularitate sau sînt neinteresante, nelegate dé activitatea practică în producție a celor ce le frecventează.în regiunea Iași s-au organizat un număr mare de cercuri cuprin- zîndu-se astfel în învățămîntul agro- raionul zootehnic masa largă de țărani colectiviști. Cele mai multe dintre cercuri au fost deschise là timp. Organele de partid și de stat nu s-au preocupat însă în coritjnuare ca lecțiile să se țină .cu regularitate, astfel că pînă acum, jn medic, pe regiune s-au ținut. numai 4 lecții de fiecare cerc. în râio

eforturi pen-copcbicereapus mai multe tru atragerea la cestor cercuri a specialiștilor din agricultură. Iii regiunea București, de exemplu, majoritatea comitetelor raionale de partid și sfaturilor populare raionale se ocupă cu grijă de desfășurarea în bune condiții a cursurilor, de ținerea cu regularitate a lecțiilor. în raionul Slobozia s-au deschis din timp cele 189 cercuri ținîndu-se în medie cîte 6 lecții iar în unele gospodării co- • lective ca cele din Căzănești și Muntenii Buzău — cîte 10 lecții. Comitetul raional de partid controlează îndeaproape cum se desfășoară cursurile învățămîntului agro- ... __________ _____ ____zootehnic, luînd operativ . măsuri nul Negrești, de la deschiderea de înlăturare a lipsurilor semnalate, cursurilor învățămîntului agrozoo-De două ori. pe săptămînă, tehnic sfatul popular raional nu s-a aproape 90 de colectiviști din Si- “ai ocupat de această problemă, liștea, regiunea Dobrogea, se pre- Problema organizării învățărriîn- zintă la cursurile învățămîntului tului^ agrozootehnic nu poate fi so- agrozootehnic. Lectorii celor două cotită nici pe_ departe rezolvată cercuri au predat cîte 9 lecții doar prin înscrierea cursanților la după tematica stabilită. La lec- cercuri și ținerea primelor lecții, ția despre felul cum se pot Trebuie să qxiste o preocupareper- obține 5.000 kg. porumb boabe la hectar în cultură neirigată, lectorul a vorbit pe larg despre metodele ce . trebuie aplicate pentru obținerea acestei producții pe cele 200 ha. pe care și-au propus colectiviștii să realizeze o asemenea recoltă. Și în alte gospodării colective din regiunea Dobrogea se țin lecții interesante, strîns legate de cele mai importante probleme ale sporirii producției agricole. în regiunea Ploiești, s-au ținut în medie

a-

mai ocupat de această problemă. Problema organizării învățămîn-
sări, repartizează rațiile 
necesare de cretă furaje
ră, sare de bucătărie, dau 
îndrumări pentru ca trea. 
ba să meargă bine.

■Ileana Croitoru împre
ună cu soțul ei îngrijesc <(■. 
acum cele 1000 de găini 
care formează matca gos
podăriei. Puține încă,.'dar 
anul acesta gospodăria 
din Cavadinești va avea 
mai multe păsări. Rezul
tatele obținute pînă acum 
și Învățămintele desprin
se din Consfătuirea pe 
țară a colectiviștilor l-au 
convins pe membrii gos
podăriei să dezvolte și 
mal mult creșterea păsă
rilor. Ei au prevăzut în 
planul de producție ca în 
acest an să crească peste 
20.000 păsări dintre care 
peste 16.000 găini. De la 
fiecare găină se vor ob
ține cel puțin cîte 150 de 
ouă. Pentru matcă vor 
fi oprite 5000 de păsări 
din care 3500 găini. Pen
tru realizarea planului, în 
gospodărie se fac încă 
de pe acum pregătirile 
necesare. Unii colectiviști 
lucrează la amenajarea 
camerei incubator, Ileana 
Croitoru adună ouă care 
vor ii puse la incubât, 
iar constructorii au în
ceput să înalțe o hală 
mare pentru 10.000 
păsări.

manentă pentru desfășurarea"■ - lor fără întrerupere.Succesul în vățămîn tulul agrozootehnic de masă este liotărît în mare măsură de munca lectorului. Dacă lectorii țin • lecțiile cu. regularitate, la termenul fixat, dacă, ev se străduiesc să predea cunoștințele care interesează pe colectiviști .în- tr-un limbaj simplu și clar, dacă materialul predat e îmbogățit cu exemplificări, grafice, tabele' și însoțit de experiențe și aplicații practice atunci cursanții se ■ vor alege cu mari foloase, însușindu-și cunoștințe cit mai complete.Marea majoritate a specialiștilor din agricultură fac cu dr-agoste a- ceastă muncă, se străduiesc să a- jute pe colectiviști să-și însușească cunoștințele agrozootehnice ce le sînt necesare pentru a smulge pă- mîntului roade tot mai bogate. InIng. agr. I. CUMPĂNAȘU Ing. agr. I. HERȚEG
fiica
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GH. BALTĂ coresp. „Scînteii”

PĂSĂRI

(Continuare in pag. II-a)

LA G.A.C. D/N CAVADINEȘTI

12000
GĂINI DIN CARE 

16000 
GĂINI

era mic. Ea însă supra
veghea tot timpul puii, îi 
hrănea de 8 ori pe zi, 
așa cum scrie la carte.

„Totul — spune eres- 
cătoarea —• ^constă în 
hrană și curățenie. Folo
sim ca hrană brînza, ouă- 
șoarele și în fiecare zi 
curățăm cotețele cu bidi
neaua. Numai așa cresc 
bine puișorii“.

Cină puii au împlinit 
o lună de zile i-a predat

aici ea respectă aceleași 
condiții —> hrana co
respunzătoare și curățe
nia. Odată la 4 zile 
cotețele păsărilor sînt vă
ruite. Din hrană nu lip- 
sesc amestecurile de po
rumb, orz, mazăre și ovăz. 
Nu lipsesc nici furajele 
bogate în vitamine și mai 
ales orzul încolțit. Ingi
nera și brigadierul zoo
tehnic trec în fiecare zi 
pe la crescătoria de pă-

w. « I*
Ulii i

La gospodăria colectivă din 
Hărman, regiunea Brașov,, șe 
acordă o mare atenție desfășu
rării lnvă)ămîntului agrozooteh
nic. Lecțiile teoretice sînt ur
mate de exemplificări practice.

In fotografie: ing. E. Schnei
der explică unui grup de co
lectiviști avantajele folosirii 
semințelor selecționate.

M. Andreescu)
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la sorți 
economii 

cîștiguri Cttitotü scfâii,,Scî^eiL

„ ..... ■

Prima tragere 
a narctcior dc 

cu doDindâ șl
La 15 Ianuarie 1962 a avut loc în Ca

pitală prima tragere la sorți trimes
trială a câștigurilor în obiecte acor
date depunătorilor pe noul libret de 
economii cu dobîndă și eiștiguri. La 
această tragere au ieșit cîștigătoare 
161 librete de economii cu dobîndă și 
cîștiguri, după cum urmează : 10 li
brete ale căror numere ău termina
ția 72.086 ; 10 librete cu terminația 
04.291 ; 10 librete cu terminația 32.307; 
10 librete cu terminația 37.140 ; 10 li
brete cu terminația 75.676 ; 10 librete 
cu terminația 84.292 ; 100 librete cu
terminația 4.095.

Libretul de economii cu dobîndă și 
cîștiguri nr. 767.602 a cîștigat obiecte 
în valoare de 5.000 lei.

Următoarea tragere la sorti trimes
trială a libretelor de economii cu do
bîndă și cîștiguri va avea loc la înce
putul lunii aprilie 1962.

Bucuroși de oaspeți

5ȘS ■ :

Frigul iernii nu împiedică buna desfășurare a lucrărilor la noile blocuri de locuințe. în fotografie : 
Brigada de fierari-befoniști condusă de Alex. Ferentz montează plasele metalice la plaHșeiil siajului 4 al 
unui nou bloc de pe șantierul Giulești-siadion. {Foto : M. Cioc)

„Sfatul gospodinei“
CLUJ (corèsp. „Scîntèii“). — Cônii- 

tetèle raionale dè femei din regiunea 
Cluj au organizat în 
„sfatul gospodinei“. .
nit un viu interes în rîndurile femei
lor. în cele 210 „sfaturi ale gospödi- 
nèi“ care au luât ființă, s-au înscris 
pesté 4.000 féméi. Là „sfatul gospodi
nei“ sé discută probleme aiè gospo
dăriei coleotïvè, dèsprè îngrijirea să
nătății, modul dè prépâràrè a diferi
telor alimenté ètc.

i iarna această 
Acțiunea à Stîf-

Cînd In casă dom
nește înâéstulârèâi 
gazdele slht totdeauna 
bucuroase dé oăspeți. 
Deunăzi am fost oas
petele colectivistului 
Mihai I. Miță din co
muna Cursești, raionul 
Vaslui. M-a primit în 
câsă nouă, luminată 
electric, puntndu-mi 
dinainte tot cè sè cu
vine ca să simt Că mă 
aflu la masa unui bùn 
și înstărit gospodar. 
IȘi cumpătase un apu
rât nöu de radio și 
VOia să-l arate Oaspe
ților. Am stat dè vorbă 
plhă titziu. Gazdă 
mi-ă povestit subiectul

fusésérâ

unei piese ascultată la 
radio. Să1-! fi äuzit cd 

cită înflăcărare mi*a 
vorbit despre ea. $i-a 
amintit apoi de părin
ții iùi Care
pălmași pe moșiă unui 
oarecare Sofronie.

— Dacă nu se schim
bați vremurile, aș fi 
mlncat și eu ca șl 
tata, tot din troacă. 
N-ar fi fost nici casa, 
nid apärätul ăsta de 
radio și glndul numai 
la musafiri nu mi-ar ti 
stat acum, în toiul 
ièrnii...

In comună slht mulți 
țărani colectiviști ca 
el. 375 de lamliil cu

1105 ha. au întemeiat 
aci o gospodărie agri
colă colectivă. Treci 
acum pe uli(l și de-o 
parte și de älta vezi 
case noi. Silit ale ful 
Constantin Munteanu, 
Constantin V. Nica, 
Gheorghe I. Gheronte 
și ale altora. Au In 
case lumină electrică, 
mobilă nouă.

Pe vremuri locul a- 
cesta se numea Valea 
Plingeril. De mult nu 
i se mai potrivește 
numele...

t. DIACONESCÜ 
învățător

La ce nu s-au gindit proiectanțu

(Urmafe din pag. I-â)regiunea Brașov, din 398 de lectori în gospodăriile côlèctive, 366 sînt ingineri și téhnicieni àgrofiorhi. La gospodăria colèctivâ din comuna Àrsâche, raionul Giurgiu, inginerul agronorn Tfaian Pătruț se preocupa nu numai de ținerea cu regularitate a lecțiilor ci sè străduiește, ca èle să fie urmate de demonstrații practice pentru a fi mai bine înțelese de colectiviști. Așa sè explică faptul că aici colectiviștii participă cu mult interes la cursuri.în unele locuri însă există deficiențe în desfășurarea învățămîntu- lui agrozootehnic pentru că nu s-a acordat însemnătatea cuvenită problemei ï cinè • trebuie să fie lector ? Astfel, sînt raioane undè deși există un număr mare de ingineri și tèhnicièni, sarcina conducerii cercurilor agrozootehnice a fôst dată altör cadre. Așa stau lucrurile, de exemplu, în ra- ibriul Strèhaia, regiunea Oltenia ; aiti multe cercuri sînt côndusè de profesori și învățători. în alte löcuri, unii specialiști care au fost încadrați ca lectori nu-și îndepli- nèse conștiincios acèastà frumoasă îndatorire cetățenească.La cursurile agrozootehnice organizate la G.A.C. Drăgănești, raionul Ploiești, lectorul nu se prezintă cu regularitate la ținerea lecțiilor. Sînt și cazuri cînd unii lectori au primit alte sarcini, dar nimeni nu s-a îngrijit de înlocuirea lor.în lupta pentru creșterea producției agricole, partidul nostru acordă o mare însemnătate răspîn- dirii în masele largi de oameni ai muncii din agricultură a cunoștințelor agrozootehnice înaintate. Inginerii și tehnicienii agronomi, zootehnicienii, medicii veterinari și alte cadre de specialitate din G.A.S., G.A.C., S.M.T., sfaturipopulare, institute de cercetări științifice, stațiuni experimentale, școli agricole și din alte unități — iată activul de cadre din agricultură căruia îi revine un rol principal în înfăptuirea acestei însufle- țitoare sarcini trasate de partid.împărtășirea cunoștințelor agrozootehnice unul număr cît mai mare de oameni este nu numai o îndatorire cetățenească și profesională à specialiștilor agricoli în lupta pentru producții agricole cît mai mari, dar prilejuiește totodată satisfacția unei munci îndeplinite cu folos în interesul societății.Pentru ca lectorii să poată da un aport deosebit la buna desfășurare a învățămîntului agrozootehnic dé masă organele de partid au datoria să se pfeôéüpe îndeaproape de îndrumarea lor. Participarea lor la cursuri nü trebuie însă să-i sustragă dè la sarcinile curente privind desfășurarea lucrărilor agricole : pregătiri pèntru înâămînțările dè primăvară, Selecționarea semințelor, folosirea îngrășămintelor etc.Condiția principală a asigurării eficacității învățămîntului àgfôzôô- tehnic de masă o constituie asigurarea unor lecții de calitate, care să răspundă problemelor esențiale alè creșterii producției agricole în gospodăriile respective. Esté necesar să sè predea àsèménea lecții incit fiecare colectivist să-și însușească acele cunoștințe dè care arè nevoie pèntru a obține bune rezultate îh producție. Trèbuiè spus că în mare .măsură Succesele Obținute de gospodăriile colective frun-

tașe și raportate Ia Consfătuirea pe țâră a țăranilor colectiviști sînt rezultatul făspindirii cunoștințelor agrozootehnice, în aceâstă privință un rol important revenind învăța- mîntului agricol de masă.Pèntru à asigura învățămîntului agrozootehnic o cît mai mare eficacitate este necesar ca în centrul predării să stea concluziile ce se desprind pentru fiecare gospodărie din lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, popularizarea imensei experiențe pe care fruntașii agriculturii noastre au înfăți-pèntru fiecare colectivistșat-o în consfătuire. Pèntru fiecare lector, care urmează cursurile învățămîn- tului agrozootehnic este de cea mai mare însemnătate studierea temeinică a cuvîntării tovarășului Gh. sebîtă Ghèorghiu-Dej, a Chemării și a recomandărilor comisiilôf consfătuirii.Una din principalele problema care trebuie dezbătute în cadrul învățămîntului àgrozôotèhnic este sporirea producției de cereale — baza dezvoltării întregii producții agricole. Pentru aceasta e necèsàr să se predea cunoștințe nice ale solului, folosirea rațională a îngrășămintelor organice și chimice, precum și a semințelor din soiuri și hibrizi de mare producti-
tèmèi- despre lucrările ■ de bază solului,mice, precum și a semințelor din soiuri și hibrizi de mare productivitate, executarea mai multor pra- șile etc. O deosebită atenție trebuie acordată însușirii metodelor științifice și experienței fruntașilor în sporirea recoltei de porumb. Aceasta va ajuta pe colectiviști în realizarea pe suprafețe cît mai mari a unei producții de 5.000 kg. porumb boabe la hectar.La cursurile agrozootehnice, miile de participanți trebuie să-și însușească cunoștințe temeinice în domeniul creșterii animalelor, pu- nindu-se un mare accent pe sporirea efectivelor de animale și a producției de carne, lapte, lînă, ouă. 

O atenție deosebită trebuie dată cunoașterii și însușirii metodelor înaintate de creștere a păsărilor. Acest lucru va ajuta gospodăriile colective să realizeze sarcina trasată de partid de a se crește 500—600 păsări la suta de hectare.Tratînd pe larg problemele consfătuirii ca și experiența celor Care au luat cuvîntul cu acest prilej, în- vățămîntul agrozootehnic va deveni o tribună a răspîndirii cunoștințelor agricole Și a metodelor înaintate. Se cere însă ca organèle raionale și regionale de partid, sfaturile popularé $i orgànélé agricole să urmărească tratarea problemelor ridicate dè consfătuire în condițiile fiecărei unități agricole socialiste. Trèbuiè spus că nu Se poate vorbi despre eficacitatea îiîvățămîntului agrozootehnic îh acele locuri unde programul cercurilor respective nu èste adaptat condițiilor locale. în plănui unor Cercuri din raionul Giurgiu figurează lecții Care nu au nici în clin nici în mînecă cu specificul gospodăriei. La gospodăria Colèctivâ din Slobozia, de exemplu, urma să se țină lecții despre agrotehnică pe terenurile în pantă pentru a se preveni eroziunea solului deși gospodăria nu are teren în pantă, lecții dèspre pomicultură deși gospodăria nu arè un asemenea sector.îtivățămîntul agrozootehnic va avèà o înrîurire și mai màrë asupra sporirii producției agricole dacă Cunoștințele predate la lecții vor fi aplicate practic. De mare ajutor în aceâstă direcție sînt Càséle-labora- tor din gospodăriile colective.

Cursahții organizați pe grupe vor trebui să facă aici lucrări practice, să experimenteze cèle învățate și apoi să lè aplice larg în producție.Prezintă măre însemnătate ca lectorii și îndèosèbi conferențiarii de la căminele culturale să arate că aplicarea diferitelor metôdê a- grozootèhnicè dă cele mai bune rezultate numai în gospodăriile colective. De acèeà, în câdriil lecțiilor și conferințelor, să se pună un puternic àccènt pe popularizarea ă- vantajelor gospodăriilor colective, a realizărilor lor. Aceste realizări înseamnă pènti-u țăranii carè au mai rămas la gospodăria indivi- duălă un putèrnic îndemn de a se uni în gospodării colective.Ținînd seama de importanță deo- a îmbogățirii cunoștințelor agricole alë masèi dè oamèni ai muncii de la sate pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor privitoare là creșterea producției àgricôle, este îïecesàr ca organele și organizațiile de partid să considéré buna ôrganizàrè Și desfășurare à învățămîntului agrozootehnic drept una din cele mai de seamă probleme ale muncii de partid în această perioadă. Printr-o îndrumare și un control sistematic, ele trebuie să asigure ținerea cu regularitate à tuturor lecțiilor, buna funcționare à cursurilor.Cu cît în satele noastre vor fi mai mulți oameni care să stăpî- nească temeinic cuceririle științei agricole, tehnica nouă pusă de statul nostru la dispoziția lucrătorilor de pe ogoare, cu cît aceste cunoștințe vor fi aplicate pe o scară mai largă, cu atît vor fi puse mai deplin în valoare marile posibilități și resurse pe care le oferă agricultura socialistă pentru sporirea continuă a producției vegetale și animale.

gospodăriile colective.
...... ........OlO

Mâse pSâstsce m loc
Constructorii de uti

laj petrolier, că și 
metălurgiștii din _ în- 
trèprinderile regiunii 
Ploiești, continuă să 
desfășoare o largă ac
țiune tn. scopul econo
misirii metalului. Para
lel cu introducerea 
unor procedee tehno
logice noi de turnare, 
forjare etc., la fabrica

rea pieselor ei folosesc 
Cu succes masele plas
tice în locul metalului. 
Utilizarea maselor plas
tice în locul metalului 
a permis metalurgiști- 
lor din întreprinderile 
regiunii Ploiești să rea
lizeze anul trecut eco
nomii de metal în 
valoare de aproape 
5.300.000 lei.

de met^I
Anul acesta în între

prinderile metalurgice 
ale regiunii, și îndeo
sebi în uzinele cons
tructoare de utilaj 
petrolier vor fi realiza
te din mase plastice 
circa 80 de repere. O 
bună parte din acestea 
sînt produse la fabrica 
de mase plastice din 
Buzău.

Despre butelii de aragaz, 
veselă și abajururi

Infr-UR arti
col publicat în 
„Scîhteia" nr. 
5358 éra criticat 
modul cum sé face desèrvlrea cu bute
lii dè aragai într-o serie dè löcälitSfi 
din jară. în răspunsul adrésàf ziarului 
de către Ministerul Industriei Petrolu
lui și Chimiei, semnat da föv. I. Dumi
tru, adjunct al ministrului, se arată, în
tre altele : „în primul trimestru ăl 
acestui ah Va intra în produejie, cu 
toată capacitatea prevăzută, ihstălajiâ 
dé la Brazi, céèa cè va înlesni aprèvi- 
zionarea consumatorilor, al éarôr nu
măr crește continuu.

Esté adevărat că, datorită fnoditică- 
rilor survenite în planurile de aprovi
zionare, unéle băze de aprôviziônare 
și desfacerè h-au réÈpècfaf 
întotdeauna zilele și orele 
dé distribuire a buteliilor 
înfr-ă serie de locâlităji 
unde buteliile sînt aduse 
cu mașinile. Ih legătură cu 
acéasfa s-ä àfràs din nôu 
atenjia conducerii bazelor 
de desfacere ca atunci cînd 
survin astfel de modificări, 
să'anunfe din timp conîitètele execu
tive ale sfaturilor populare respective 
pentru ca acestea, la rîrtdul lor, să în- 
șfiinjeze pe consumatori,

Au fost luate măsuri dè îmbunătă
țire a aprovizionării consumatorilor și 
prin construirea de noi Centre dè dép
lacera permanente — din barăci me
talice — instalate în 15 localităfi din 
fără : Budeșfi; Slobozia, Fèfè$ti, Urzi- 
ceni, Sf. Gheorghe, R. Sărat, R. Vîlcea, 
Tr. Măgurele etc. De asemenea, s-au 
făcut expedieri de vagoane cu butelii 
în principalele centre muncitorești ca: 
Reșița, Hunedoara, Brașov etc., Care nu 
fuseseră aprovizionate corespunzător 
de stafiile de îmbuteliere locale.

Pentru anul 1962 — cînd este pre
văzută obfinerea unei produefii sufi
ciente de aragaz — se vor examina 
o serie de cereri de deschidere de 
noi centre în mediul rural...“

★
In legătură cu articolul Intitulat 

„Pete pe email“, publicat în „Scînteiă"

Răspund ministerele
nr. 5359, în care 
erau semnalate 
o série de defi
ciențe privind 

I răspuns Ziarului 
Ușoare.

Munca cu pionierii, muncă cu a- 
devărat interesantă și frumoasă, me
nită să formeze și Să educe încă 
din anii copilăriei pe viitorii cetă
țeni ai patriei socialiste — dispune 
de o mare diversitate de metode și 
posibilități. Ea urmărește să facă 
educația patriotică și intematlona- 
listă a tinerei generații, să dezvol
te devotamentul nemărginit fată de 
partid, să cultive respectul fată 
de muncă și de oamenii muûcii, pa
siunea pentru învățătură, Setea de 
cunoștințe. în întreaga noastră 
muncă ne străduim să găsim me
todele cele mai potrivite, atractive 
și tinerești prin care să îndrumăm 
în direcțiile cele mai folositoare e- ' 
nergia copiilor, inepuizabila 1er 
sete de cunoaștere — trăsături 
deosebit de caracteristice ale ce
lei mai tinere generații.

Organizația de pionieri din școala 
noastră are peste 5Ö0 de membri, 
copii între 9 și 14 ani. în activita
tea pe care o desfășoară, ea pri
mește un ajutor prețios din partea 
organizațiilor U.T.M. 
„Grivița Roșie“ și 
nr. 4. învățători și 
miști din școala 
fost repartizați ca _________
detașamentelor de pionieri pe clase. 
Experiența a dovedit că la organi
zarea activității pionierilor este bine 
să participe, alături de membri 
de partid și de utemiști, toate 
cadrele didactice, toți diriginții. De 
aceea, am considerat 
ca fiecare învățător și profesor 
să cunoască cît mai bine sarcinile 
organizației de pionieri pentru a 
putea ajuta concret instructorii de 
pionieri și activul de conducere al 
detașamentelor în munca de edu
care a pionierilor și elevilor, 
metode 
vință î

Intr-o adunare de partid deschisă 
la care 
didactice din școală, lnstrucioarea 
superioară de pionieri a prezentat 
un leferat privitor la sarcinile or
ganizației de pionieri, iar secretarul 
organizației U.T.M. a vorbit despre 
unele metode bune de muncă ale

de la uzinele 
Școala medie 

profesori ute- 
noastră au 

instructori ai

am necesar

ce
am folosit în această pri

au participat toate cadrele

tatii apartamentelor de 
pe seära B, avem de 
Suferit, zgomotul mă- 
toârèiôr ne tulbură in 
permanență liniștea : 
nu putëm citi in tihnă 
o carte, nu ne putem 
odihni ca lumea. La 
acestea nu s-ău gindit 
prôièctàntii..

In iună aprilie a a- 
nulul trecut am adus 
cele de mai sus là cu-

noștinfa sfatului popu
lat orășenesc, Cetină 
să sè fă măsurile ne
cesare. Am făcut și 
unele propuneri meni
te să remedieze situa
ția actuală. Dar siatul 
popular nu ne-a ajutat 

această privință.

ta subsolul blocului 
în Căre locuim funcțio
nează centrala termică 
și hidroiorul Care de
servesc toate cèle 10 
blocuri noi situate pe 
strada MilCOv din Plo
iești. Din pricină Că 
prOiectahții n-âu pre
văzut nici un tèl dé 
Izolare ionică in Stare 
să amortizeze cit de 
cît zgomotele produse 
de motoare, noi, loca-

Locatarii blocului nr. 9, scara B din str. Milcdv— Ploieștivasele emailate, a 
Ministerul Industriei I

Sesizarea privind néréalizarea pla
nului dè calitate la vaséle emailate de 
către fabrica „Emailul Roșu“-Mediaș 
este justă, se arată în răspuns. Această 
situație se datorește ajîf unor lipsuri té 
s-au manifestât în activitatea colectivu
lui fabricii, caré nu a luat la timp mă
surile organizatorice netésarè pentru 
àplitaréa noului standard de calitate, 

i eu 
calitate superioară. Articolul 
ziar a fost prelucrat cu în
tregul personal al fabricii. 
S-au luat, „totodată, măsuri 
pentru ferirea vaselor de 
lovire : paiele pentru arh* 
balaj au fost înlocuite Cu 
fâlaș, a fost mecanizat 
transportul Vaselor din- sec
ția dé execuție specială la 
sortàj etc.“.

La aceste măsuri trebuie

CÎf și insuficientei aprovizionări 
tablă dé 
apărut îh

«Wittig

MATERIALELOR
Vpublicate

diriginților cu detașamentele de pio
nieri, Pe baza dezbaterilor din adu
nare, biroul organizației de partid 
a luat o serie de măsuri pentru ri
dicarea nivelului activității instruc- 
tiv-educative în rîndurile pionieri
lor : analiza periodică a felului cum 
U.T.M.-ul stimulează inițiativa pio
nierilor și se îngrijește de atrage
rea întregii unități la organizarea 
diferitelor manifestări educative,

Din experiența noastră 
în munca cu pionierii

îmbogățirea activității de pregătire 
a școlarilor merituoși pentru a de
veni pionieri, extinderea metodelor 
bune de coidborare ale unor diri- 
ginți cu activul pionieresc pentru 
ridicarea nivelului la învățătură al 
claselor respective..

Un copil se pregătește să devină 
pionier. E un bun prilej pentru a-1 
ajuta să înțeleagă că el are înalta 
îndatorire de a deveni cetățean de 
nădejde al țării, un constructor 
aciiv al socialismului ; iar pentru 
aceasta principala sa obligație de 
școlar și pionier este conștiincio
zitatea și sîrguinta la învățătură. 
Cu ajutorul instructorilor de pio
nieri, al profesorilor, detașamen
tele de pionieri au organizat în a- 
cest scop manifestări interesante. 
Astfel, au fost invitați în școală co
muniști, membri de partid din ilega
litate, care au vorbit despre tre
cutul glorios de luptă al parti
dului, despre luptele muncitori
lor ceferiști, 
pionier s-a 
solemn. Cu prilejul unei vizite 
la Doftana, 
acolo o adunare festivă, în care 
au primit în rîndurile lor cîțiva 
elevi din clasa III-a. Asemenea a- 
dUnărl festive s-au mai organizat 
la Muzeul de istorie a partidului, 
la uzinele „Grivița Roșie" în fața 
monumentului muncitorilor ceferiști 
căzuți în luptele din 1933.

Primirea fiecărui nou 
făcut într-un cadru

pionierii au tinut

s8 sê Adauge și sprijinul Organelor de 
resort din Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini în ce privește 
asigurarea întreprinderilor producătoa
re tu materiile prime Și coloranfii ne
cesari.

*
Ministerul Industriei Uçôarè à rSs- 

puns ziarului și cu privire la problema 
abajururilor de rezervă, semnalată în 
„Scînfeia" nr. 5367. lată ce măsuri 
s-au luat în această privinfă :

„S-a indicat fabricii „Guban“ din 
Timișoara să livreze comerfului lustre 
și lămpi de masă cu abajururi de re
zervă. De asemenea, s-a asigurat ca 
fabricile de sticlă din industria ușoară 
să livreze fabricilor aparfinînd indus
triei elecfrotehnice abajururile de re
zervă necesare. Penfru anul acesta, 
rérea de abajururi a beneficiarilor 
fost satisfăcută integral, urmînd să
livreze comerțului și piesele de rezer
vă cerute de consumatori".

ce-
a

Se

SAL/T SPRÉ GLORÏE : Patria (9; 11,30 ; 
14; 16,30; 19; 21,15), I. C. Frimu (10; 12; 
14,15; 17; 19,15; 21,30), Alex. Sahia (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), ,N.. Bălcesou (10; 12; 
15; ri; 19; 21). TOM DEGEȚELUL: Repu
blica (8; 10,15; 12,30; 14,30; 17,15; 19,45; 22), 
București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Gh. Doja (9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), 
Libertății. (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,S0).
CINCI ZILE ȘI CINCI, NOPȚI: rulează la 
cinematografele Màghéru (10; 12; 14,15; 16,30 
18,45; 21), Elena Pavel (10; 12; 14,15;. 16,30; 
18,45; 21), Volga (15; 17; 19; 21). NU E LOC 
PÈNTRU ANIMALE SĂLBATICE: rulèaza 
la cinematografele V. Alecsandri (10; 11,30;

■ 13,15; 15; 17; 19; 21), Alex. Pàpov (9,30; 11,10 
12,50; 14,30; 16,10; 17,50; 19,30; 21,10) și
Dônçà Simo (15; 17; 19; 21). AGENTUL X 
25 — cinemascop: Lumina (rulează în conti
nuare de Ia ôrelê 10 pină la orele 14,după 
amiază 16; 18,15; 20,30), 30 Decembrie (15; 

■17; 19; 21). SECERIȘUL VERDE: Mâxifn 
Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30); 
FLĂCĂRI iN ȚAÎGA: Central (10,30; 12,80; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), înfrățirea între po
poare (1Ș;17;19;21). 16 Februarie (16; 12; 20). 
PÔRTÔ-FRANCO: Victoria (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), V. Roaită (10; 12,15; 16; 12, 
15; 20,30). ULTIMUL MEU TANGO: Tinere
tului (10; 12,15; 16; 18,30; 21). CASTELUL 
DIN BASME: Timpuri pöi (rulează în conți- 
nuâre de la orele 10 pînă la orele 21). PRO
GRAM SPECIAL PENTRU COPII: 13 Sep
tembrie (rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 15). FATA CU CHITARA: 13 
Septembrie (16; 12,15; 20,30). SOSEȘTE
CIRCUL: Cultural (16; 18,15; 20,15), M.
Eminescù (15,30; 18; 20,30). INTILNIRE PE 
CABLU; 8 Martie (15,30; 18; 20,30), Mio
rița (10; 12; 16,30; 18,45; 21). VÎNTUL S-A 
OPRIT ÎN ZORI: Grivița (15; 17; 19; 21). 
CIRCUL FÄRÄ CUPOLA: C.tin David 
(15,30; 18; 20,30). POVESTE DESPRE O 
FÀTA: Unirea (16; 18; 20), Munca (16; 
18,15; 20,30), Olga Bancic (15,30; 18; 20,30). 
CAIDUL: Flacăra (15; 17; 19; 21). PENTRU 
100.0000 DE MĂRCI: rulează la cinemato
graful T. Vladimirescu (16; 18; 20). RAIDUL

VARGAT: Popular (15; 17; 12; 21). ÎN
VIEREA: Moșilor (1Ç; 18; 20). AUSTER
LITZ — ctoemșscop: 23 August (9; 12; 15; 18; 
21). ZECE PAȘI SPtlE RĂSĂRIT: ratează lă 
cinematograful Ilie- Pihtilié (16; 18; 20).
CAZUL GLEIWITZ: 8 Mai (15; 17;
19- 21). VIRSTA DIFICILĂ: Fioreasca (19). 
PlNZE PURPURII: G.. Coșbuc (15; 17; 19; 
21). COPILUL TRUPEI rulează la cinèmà- 
tdgraful G. Bacoviă (16; 18; 20). DOCTO
RUL DIN BOTHENOW: Dramul serii (16; 
18,15; 20,30). ALÉXANDR NEVSKI: rulează 
la cinematograful Aurel Vlaictî (15,30; 18; 
20,30). DOUĂ VIEȚI — ambele serii: ratează 
Ia cinematograful B. Delavrancea (16; 19,30).

TELEVIZIUNE. Orele 16,00 - EMISIU
NEA pentru Cluburile din între
prinderi. Din cuprins: Telejurnalul săp- 
tămîhii; „Cufn realizăm economii". „Metode 
dé vopsire în industria constructoare de ma
șini. Protecția muncii. în exploatărilfe fores
tiere. Muzică ușoară intèrpretàtâ de forma
ția instrumentală condusă de Petre Munteanu. 
Soliști: Svetlana Petrescu, Gabi Pascu, Ale
xandra Popescu, George Btihèâ, Mihai King- 
sburg și NiCôlae Nlțescu și muzică pôpu- 
lară rornînească în execuția formației don- 
duse de Victor Predescu. Soliști : Eléùa Si- 
rnionescu, Tùdot .Hèica și C. Codriș.

Timpul probabil pèntru zilele de ÎS, 19 
și 20 Ianuarie; Vremea se va răci, mai ac
centuat în nordul țării. Cerul va fi variabil. 
Precipitații locale vor cădea la începutul in
tervalului în sud-estul țării. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura tn scădere. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 2 șl minus 
12 grade, iar maximele Intre minus 4 și plus 
6 grade. Local ceață.

Intrînd în rîndurile pionierilor, 
școlarii rostesc un angajament 
solemn. Respectarea acestui anga
jament este pentru fiecare pionier o 
chestiune de onoare. în anul școlar 
trecut, în detașamentul de pionieri 
al clasei a VlI-a E s-a făcut 0 ana
liză mai amplă a rezultatelor obți
nute la învățătură, a felului cum își 
îndeplinesc pionierii angajamentul 
pionieresc. Pionierii fruntași au ob
servat că în clasă situația de an
samblu la învățătură nu e mulțu
mitoare. Cu prilejul acestei adu
nări, forța opiniei publice a colecti
vului de pionieri s-a dovedit deo
sebit de eficace, multi dintre ei au 
avut o atitudine exigentă fată de 
colegi, fată de propria lor com
portare. în adunare, pionierii au 
rugat-o pe instructoare și pe di
rigintă să-i sfătuiască cum să-i a- 
jtite pe colegii lor 
urmă la învățătură, 
sei i-a 
zeze grupe de studiu 
nierii fruntași să-și 
lecțiile împreună cu 
orientîndu-i totodată spre 
Cea mai folositoare. în planul de 
muncă al detașamentului pionie
rii au prevăzut adunări tema
tice cu conținut literar și științific 
legat de disciplinele de studiu. 
Biroul Organizației de bază a 
recomandat profesorilor de mate
matică și limba romînă de la acea- ■ 
stă clasă să se ocupe mai intens 
de organizarea orelor de meditație, 
de îmbunătățirea metodelor de pre
dare. La serbarea din luna iunie, 
pe copii t-a bucurat în mod special 
faptul că întreaga clasă a luat exa
menul de sfîrșit de an.

Este știut că pregătirea tinerei 
generații pentru viață, pentru o 
muncă folositoare societății impune 
un contact cît mai strîns al elevi
lor cu viata, cu oamenii muncii, cu 
întreprinderile și șantierele cons
trucției socialiste. In această pri
vință sînt foarte folositoare și edu
cative vizitele în întreprinderi. Or
ganizația noastră de bază a ajutat 
instructorii de pionieri să organizeze

îadïtimctt

rămași în 
Diriginta cla
să organi- 
în care pio- 
pregăteăscă 
colegii lor, 

lectura

ghează cd toți pionierii șl elevii 
să-și îndeplinească sarcinile ob
ștești legate de păstrarea ordine! și 
de îngrijirea școlii. Este de la sine 
înțeles că asemenea acțiuni educa
tive cu caracter practic influențea
ză în bine comportarea elevilor și 
în afara școlii.

Organizațiile de partid din școli 
sînt chemate să acorde o atenție 
deosebită educării tinerei generații 
în spiritul patriotismului socialist și 
al internaționalismului proletar, să 

predat lecția „Să ne cunoaștem dezvolte mîndria pentru marile rea- 
cartierul", ea a mers cu elevii în 
vizită la constructorii de locuințe de 
pe Calea Griviței. Cu sprijinul or
ganizației U.T.M., detașamentul de 
pionieri a ținut apoi o aduna
re ‘ cu tema : „Din ce se cons
truiește o casă“; la adunare au 
participat și tineri constructori de 
pe șantier, care au răspuns la di
ferite întrebări ale pionierilor, le-au 
vorbit despre frumusețea mese
riei lot în zilele noastre, cînd cons
trucțiile de uzine și de locuințe cen
tru oamenii muncii au luat în în
treaga tară o mare amploare.

Contactul direct cu realitatea în
conjurătoare. cu oamenii muncii 
exercită o influență binefăcătoare 
și asupra modelării caracterului co
piilor. întîlnirile și discuțiile cu mun
citorii dezvoltă la copii simțul dato
riei, exigenta fată de ei înșiși și fată 
de colegii lor, stimulează într-ajutora-, 
rea tovărășească la învățătură. Vi
zitele în întreprinderi^ pe șantiere, 
în gospodării agricole colective ne 
ajută, totodată, să dezvoltăm la 
elevi deprinderi practice de muncă.

. Oaspeții care vizitează școala noas
tră sînt plăcut impresionați de cu
rățenia și ordinea din clase șl la
boratoare. de pe coridoare, din sala 
de gimnastică. Florile și plantele 
ornamentale creează Un cadru plă
cut. Un muncitor întreba într-o zi pe 
pionierul de serviciu :

— Cum faceți ca școala să fie 
atît de curată ?

— Noi înșine ne îngrijim de cu
rățenia ei S-ar putea să nu respec
tăm locul în care învățăm 7

In fiecare dimineață, pionierii 
stropesc florile din ghivece, se în
grijesc de spațiul verde din turul 
școlii, de curățenia aparatelor din 
laboratoare. Săptămînal, un detașa
ment de pionieri. îndrumat de ins
tructorul său șl de diriginte, ve-

de cîteva ori vizite la uzinele „Gri- 
vita Roșie“. Pionierii au văzut trans, 
formările petrecute în uzină în anii 
noștri, au stat de vorbă cu ute- 
miștii și cu muncitorii care învață 
la școala serală, s-au Interesat de 
specificul muncii lor, au văzut efor
turile care se depun pentru o mun
că de calitate cît mai înaltă. Co
piilor li s-a explicat și rolul mare 
pe care îl joacă în viata uzinei în
trecerea socialistă. Atunci cînd în
vățătoarea clasei a III-a a avut de 
predat lecția

lizări ale socialismului, pentru 
munca creatoare a poporului. Cu
noașterea frumuseților patriei, a 
locurilor istorice, a marilor reali
zări obținute de popor are o mare 
valoare educativă. Noi am observat 
că pionierii sînt dornici să-și cu
noască orașul, iubesc călătoriile 
prin locurile pitorești ale tării. De 
aceea, organizația de bază a în
drumat sfatul pionierilor, întreg co
lectivul școlii, comitetele de părinți 
să ajute detașamentele de pionieri 
să organizeze excursii prin Capi
tală și împrejurimile ei, pe litoral 
și pe Valea Prahovei, la Călugă
reai. In excursii, fiecare pionier a 
primit din partea conducerii deta
șamentului o sarcină precisă: unii 
au întocmit albume cu fotogra
fii șl desene ale unor localități pi
torești, ale unor mari obiective in
dustriale. După ce s-au întors aca
să, numeroși pionieri au trimis scri
sori constructorilor de pe unele 
șantiere pe care le-au vizi- 

succesele 
„Năzuința“ — qa- 

orqanizatlei pio-

constructorilor
Pe care 

felicitîndu-i pentru 
lor în muncă 

literară a 
din școală — a publicat

tat,

zeta 
nlerilor 
versuri inspirate din cele văzute în 
excursii. Drumeția a cuprins și dife
rite sarcini practice, menite să dez
volte în rîndurile pionierilor cura
jul, tenacitatea, voința de a învinqe 
unele greutăți, să contribuie la că- 
lirea orqanismului.

întregul nostru colectiv este ho- 
tărît să-și consacre toată pricepe
rea și experiența pedagogică pen
tru a crește și educa cu înalt spirit 
de răspundere pe pionierii de azi — 
constructorii de mîine ai socialis 
mului și comunismului.

TEODORA TÄULEA secretara organizației de b-”* P.M.R. de Ia Școala de opt ani nr. 175 București ~



extiiis pe o distanță 
aproape 3 km.

va- 
ar
io- 
ac-

Primarii Odorheiului 
de pe vremuri s-au inte
resat doar de pavarea 
centrului, pentru că aco
lo locuiau bogătașii.

ftp. 84rt

EXTER NETELEGRAME
IN PARTIDELE COMUNISTE $1 MUNCITOREȘTI

Rezoluția C.C. al P.C. din Algeria

Declarația președintelui Braziliei

De mîine, în Capitala

En Su djn Coreea de sud (post- președintelui Uniunii din R.D.G., Georg ...................... i de

UN ORAȘ ÎNTINERIT
lo locuiau bogătașii. De 
cartierele mărginașe nu
~ ...

era 
al-

s-au sinchisit cîtuși 
puțin. Odorheiul 
un tîrg ca multe 
tete de pe atunci, cu u- 
lițe desfundate și case 
mici, sărăcăcioase, î.. 
mare parte lipsite de lu
mină electrică. „Indus
tria" era reprezentată de 
cîteva mici ateliere meș
teșugărești.

Ca și celelalte orașe 
ale patriei, Odorheiul a 
cunoscut și cunoaște în 
anii puterii populareV mari schimbări în bine. în 

>< fiecare dimineață, mii de 
>> muncitori se îndreaptăV spre fabricile înființate 
a îri anii din urmă. Nu 
>> departe de centrul orașu-V lui, pe malul stîng al >5 Țîrnavei, pe o suprafață

de aproape 25.000 m. p. 
se întinde fabrica de 
confecții, aflată în plină 
dezvoltare. La cealaltă 
întreprindere mare a o- 
rașului. se produc insta
lații frigorifice de diferi
te tipuri. Sînt cunoscute 
și produsele fabricii de 
mobilă „Steaua Roșie'1 
din Odorhei.

Cutreierînd orașul în
tinerit, te întîmpină noi 
blocuri și așezăminte 
social-culturale. Pe stra
da Lenin s-au dat în fo
losință pentru oamenii 
muncii peste 100 de a- 
partamente. Alte blocuri 
se află în curs de con
strucție.

Odorheiul este și un o- 
raș al școlilor. Aici a

luat ființă un centru șco- policlinică șt trei cir- 
■coală pe- cUmscripții sanitare.

Spiritul gospodăresc 
al sfatului popular și al 
cetățenilor s-a 
simțit și în schimbarea 
aspectului străzilor. în 
fiecare an mii de 
muncitori, elevi, func
ționari participă la dife
rite acțiuni de folos ob
ștesc. Ei au o însemnată 
contribuție ta moderni
zarea străzilor, la ame
najarea celor 7 parcuri ale 
orașului. Pentru amena
jarea străzilor și pentru 
alte lucrări, pe lingă 
1.700.000 lei cît s-a chel
tuit din bugetul sfatului

Iar agricol, o-sc 
dagogică, școala medie 
sanitară și altele. S-a con
struit și o casă de cultu
ră. Cercurile dé muzică 
sau de artă plastică sînt 
frecventate de un mare 
număr de muncitori, 
gospodine și țărani co
lectiviști din împreju- 

în rimi. La casa de cultură 
se dau spectacole 
riale, cu participarea 
tiștilor amatori din 
calitate sau a unor 
tori din alte orașe.

Astăzi, cetățenit orașu
lui au la dispoziție un 

o

popular numai în anul 
1961, cetățenii orașului 
au contribuit prin mun
că patriotică, a cărei va- 

■făcut loare în bani este de a- 
proape un milion lei.

A fost rezolvată pro
blema electrificării în
tregului oraș, prin ra
cordarea lui la sis
temul energetic națio
nal. Recent, pe străzile 
Lenin și Kossuth a fost 
introdus iluminatul fluo
rescent, care continuă să 
fie 
de

A
încheierea lucrărilor sesiunii 

Comitetului Executiv al O. I. Z.HAVANA 16 (Agerpres). — La 15 ianuarie și-a încheiat, aici lucrările Sesiunea Comitetului Executiv al Organizației Internaționale a Ziariștilor (O.I.Z.). Timp de trei zile, participanții ia sesiune au discutat
Șeful delegației sovietice, redactorul șef al ziarului- „PRAVDA” P. A. Satiukov, întîmpinat cu căldură de participanții la sesiune, a vorbit despre activitatea Uniunii Ziariștilor din U.R.S.S. și a făcut problemele actuale ale mișcării zia- propuneri concrete pentru întărirea ristice internaționale. în dezbate- contactelor dintre organizațiile de- rile pe marginea rapoartelor , pre- mocratice ale ziariștilor.1 Comitetul Executiv al O.I.Z. a

lut au la dispoziție 
spital cu 340 paturi,

iilü«
raională de cultură din Odorhel

L. DEAKI coresp. „Scînteli"
zentate de secretarul general al Comitetul Executiv al O.I.Z. a ^.eijner (asuPra activi- hotărît în unanimitate să acorde tații O.I.Z.) Și de profesorul Juana prernii internaționale ziaristului Cio Onorato din Chile (despre obiecti- “vitatea și veridicitatea informării), • mörtern) reprezentanții organizațiilor ziariș- Ziariștiio’r ților din diferite țari au .subliniat Krauss, profesorului facultății de Ziaristică de la Universitatea din Santiago (Chile), Jüan Onorato.Comitetul Executiv al O.I.Z. a hotărît să convoace cel de-al V-leă Congres ăl O.I.Z. în septembrie 1962 Ia Budapesta.Sesiunea Comitetului Executiv al O.I.Z. s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere deplină între delegați și a fost o dovadă puternică a trăiniciei rîndurilor frontului internațional al presei democrate.

<t>«O------------

O.I.Z. în rîndul lucrătorilor din presă și radio din întreaga lume.Totodată ei au demascat organele reacționare de presă care publică informații false în scopul ațî- țării „războiului rece”, intensificării încordării internaționale.Delegații la sesiune au condamnat cu o deosebită putere propaganda calomnioasă anticubană dusă de presa imperialistă și și-au exprimat protestul hotărît împotriva persecutării ziariștilor cinstiți,. progresiști într-o serie de țări.

muniste și muncitorești internaționale și a lagărului1 socialist.Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.— se spune în rezoluție — a de- monstrat superioritatea sistemu- lui socialist, „regimul democrației pentru masele cele mailargi’ a- supra faimoasei democrații burgheze — unealtă de asuprire și exploatare a maselor celor mai, largi de către o minoritate de exploatatori capitaliști.în rezoluție se arată că în opoziție cu partidele burgheze imperialiste, care au trecut totdeauna sub tăcere crimele monstruoase ale regimului secular de exploatare și asuprire sîngeroasă a oamenilor muncii și a popoarelor coloniale, P.C.U.S. și-a exprimat în mod curajos și îndrăzneț hotărîrea de a lichida definitiv o dată și pentru totdeauna urmările cultului personalității, zdrobind definitiv grupul antipartinic, care apăra concepții conservatoare și nefaste.Partidul Comunist din Algeria— se spune în rezoluție — cheamă oamenii muncii Și patrioții să se

RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția United 
Press International, președintele 
Braziliei, Joao Goulart, s-a adresat 
muncitorilor cerîndu-le să sprijine 
politica externă a guvernului său, 
bazată pe principiile neintervenției 
și pe dreptul popoarelor la autode
terminare. El a cerut, de asemenea, 
să fie sprijinit proiectul de lege 
care prevede restrîngerea ieșirii 
din țară a profiturilor Tealizate de 
societățile străine din Brazilia.

Desemnarea candidaților 
în alegerile prezidențiale 

și parlamentare 
din Finlanda

Comitetul Central al Partidului Comunist din Algeria a adoptat rezoluția cu privire la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.Subliniind excepționala importanță a lucrărilor și hotărîrilor a- doptate de Congres pentru mișcarea de eliberare a popoarelor asuprite, rezoluția arată că patrioții algerieni constată în practică teza din Programul P.C.U.S. potrivit căreia „P.C.U.S consideră ca datoria sa internaționalistă de a ajuta popoarele care pășesc pe calea .cuceririi și întăririi independenței naționale". Aceasta — se spune în rezoluție — va îndemna pe patrioții algerieni să-și întărească și mai mult alianța de luptă cu lagărul socialist.Poporul algerian — arată în continuare rezoluția — împărtășește năzuința nobilă a popoarelor Uniunii Sovietice, a întregii omeniri, de a se interzice definitiv războiul ca mijloc de reglementare a conflictelor dintre state.în rezoluție se relevă că Congre- ..........................  v. r_____ (sul al XXII-lea al P.C.U.S. a făcut alăture în număr* șf mai mare rîn- un mare serviciu unității mișcării ' " ' ' 'comuniste internaționale, condam- nînd în mod public politica dogmatică și aventuristă a conducătorilor Partidului Muncii din Albania. Aceștia — arată rezoluția — încalcă Declarația a 81 de partide comuniste și muncitorești, acceptată de ei, răs- pîndesc cele mai mîrșave calomnii la adresa U.R.S.S. și subminează, în felul acesta, unitatea mișcării co-

durilor sale pentru a conferi o forță sporită unității în jurul guvernului provizoriu al Republicii Algeria, al Frontului de eliberare națională și Armatei de eliberare națională și pentru a conferi o bază și mai trainică speranțelor lor în crearea unei Alierii democratice și pașnice care, eliberîndu-se de colonialism, va păși pe calea care duce spre socialism.
O® O------------

Acest proiect de lege, elaborat de 
grupul parlamentar al Partidului 
Muncii, al cărui conducător este pre
ședintele Goulart, și care se bucură 
de sprijinul tuturor cercurilor pro
gresiste din țară, a iost adoptat de 
către Camera Deputaților și urmea
ză să fie adoptat și de către Senat. 
După cum relata ziarul brazilian 
„LUTA DEMOCRATICA", referin- 
du-se la declarația unui membru 
al Congresului Braziliei, ambasado
rul S.U.A. în această țară a inter
venit pentru a împiedica adoptarea 
acestui proiect de lege, care ar 
aduce prejudicii societăților ameri
cane ce dețin poziții importante in 
economia Braziliei.

In cuvîntarea sa, președintele 
Goulart a declarat: „Nu există.nici 
o justificare pentru ca țara noastră 
să fie stoarsă in numele unor inte
rese străine chiar pe teritoriul el“.

împotriva teroriștilor O. A. S.
Manifest semnat de 100 de personalități din Franța

PARIS 16 (Agerpres). — Un număr z suri energice de reprimare a bănde- 
de aproximativ 100 de personalități 
din viața politică și culturală a Fran
ței, foști membri ai rezistenței și 
participanți la lupta împotriva fas
cismului, au dat publicității un ma
nifest -în care condamnă cu toată 
asprimea atentatele teroriste puse la 
cale de organizația ultracolonialistă 
O.A.S.

lor fasciste.
Printre semnatarii manifestului fi

gurează Emanuel d'Astier de la Vir 
gerie, generalul Billotte, André Phi
lip, foști miniștri, profesorul René 
Capitant, Pierre Cot, cunoscut frun
taș al vieții publice din Franța, scrii
torii François Mauriac de la Acade
mia Franceză, laureat al Premiului 
Nobel pentru literatură, și Jean Cas- 
sou, ziaristul Claude Bourdet, redac- 
tor-șef al revistei „France Observa
teur“ și alții.

★PARIS 16 (Agerpres). — La 15 ianuarie, 2.000 de persoane au luat parte la un mare miting de protest organizat în orașul Lille împotriva acțiunilor ultracolonialiștilor care au făcut să explodeze o bombă in fața Casei studenților din acest oraș.După încheierea mitingului, asistența s-a încolonat și a parcurs străzile orașului scandînd: „O.A.S. —ucigași!” și „Pace în Algeria“.

HELSINKI 16 (Agerpres).—TASS transmite : La 15 și 16 ianuarie s-a desfășurat în întreaga Finlandă desemnarea electorilor care, la 15 februarie, îl vor alege pe președintele republicii pe următorii șase ani. Pentru cele 300 de locuri în colegiul electorilor au fost propuse peste 1.500 de candidaturi.Lupta electorală s-a desfășurat în ultima vreme între patru candidați la postul de președinte. Primul vicepreședinte al parlamentului, P. Aitio, a fost propus de Uniunea democratică à poporului finlandez. Actualul președinte, U.K. Kekkonen, este candidatul Uniunii agrare, care candidează în multe circumscripții în bloc cu partidele populare finlandez și suedez, și cu alte cercuri burgheze.Partidul social-democrat Se prezintă în alegeri cu candidatul R. Paasio, care va fi sprijinit de unii candidați-electori de extremă dreaptă, din partea partidului de coaliție și a Partidului popular suedez. Al patrulea candidat, E. Skug, este propus de Uniunea social-de- mocrată a muncitorilor și micilor agricultori (opoziția social-demo- crată).Problemele de politică externă domină alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare care urmează să aibă loc în curînd în Finlanda în condițiile unei lupte ascuțite între adepții actualei politici teme și adversarii ei fățiși și muflați.

și cer autorităților să ia mă-SCHI. — Activitatea schiorilor noș
tri fruntași continuă prin participarea 
lor la două competiții; „Cupa Voința“ 
și „Cupa Olimpia“.

întrecerile din cadrul „Cupei Vo
ința“ se vor disputa în două locuri. 
Astăzi și mîine, probele alpine vor fi 
găzduite de pîrtia de la Paring, iar 
fondul va avea loc la Predeal pe pîr
tia Poliștoacă.

La sfîrșitul săptămînii vor începe 
întrecerile din „Cupa Olimpia“, care 
programează — tot la Paring si Pre
deal — probele alpine și respeotiv 
fondul.

derului clasamentului general — aler
gătorul Lothar Appier din echipa R.D. 
Germane. Pe locul doi a sosit Stanis
lav Krolak (R. P. Polonă), urmat de 
compatriotul său Scibiorek. Primii trei 
clasați au fost cronometrați cu timpul 
de 5h 28’18”.

★

HOCHEI PE GHEAȚĂ.—Pe patinoa
rul Sokolniki din Moscova s-a dispu
tat întîlnirea amicală de hochei pe 
gheată între echipele selecționate de 
tineret aje orașului Moscova și R. S. 
Cehoslovace. Hocheiștii sovietici au re
purtat victoria cu scorul de 7—2 (3—0, 
2-2, 2-0)

o*o-

AeÿiMÎ care intensifică încordarea internaționalăLONDRA 16 (Agerpres). TASS transmite: După cum relatează presa engleză, în conformitate cu programul „Operation Longtrust“ prevăzînd noi aplicații mili'tareale N.A.T.O., după 15 ianuarie 6000 de soldați și ofițeri ai trupelor americane vor fi transportați cu avioanele din Statele Unite în Germania occidentală.La sosirea în R. F. Germană trupele vor trece sub comanda generalului Norstad și pînă la 2 februarie vor participa la aplicații tactice

împreună cu forțele armate unite ale comandamentului N.A.T.O. din zona centrală a Europei.Thomas, comentatorul ziarului „NEWS OF THE WORLD", care apare intr-un tiraj masiv, scoate în evidență caracterul provocator al dizlocării de către Statele Unite „a trei grupuri de luptă întărite în Europa“. „Americanii denumesc această operație verificare a capacității de manevrare. Eu o denumesc exercițiu de demență militară și diplomatică".
o® o -

Opf echipe 'de hochei pe gheață 
— și anume Steaua-București, Ști- 
Infa-Bucureșfi, Steagul Roșu-Brașov, 
Știinfa-Cluj, Voinfa-Miercurea Ciuc, 
Metalul-Rădăufi, Surianul-Sebeș și 
Tîrnava-Odorhei — vor lua parte, 
cu începere de mîine, la turneul fi
nal al campionatului republican. 
Alai Thfîl, echipele se vor întîlnl 
fiecare cu flecare, urmînd a se face 
un clasament. Primele patru clasate 
vor juca apoi sistem tur-retur, in 
joc fiind titlul de campion. Cele
lalte patru echipe vor susține și ele 
meciuri pentru locurile 5—8 ale 
clasamentului final.

Partidele campionatului — patru 
pe zl — vor avea loc pa patinoa
rul „23 August" din Capitală — 
două dimineafa și două după-*, 
miaza.

★

PATINAJ. — Patinoarul de mare alti
tudine, Medeô, de la Alma Ata găzduieș
te un concurs al celor mai buni viteziști 
sovietici. O remarcabilă, performanță 
à obținut în prima zi campionul olim
pic Evgheni Grlșin, care a parcurs 600 
m în 40” 5/10.

Acesta este cel mai bun rezultat 
din lume înregistrat în actualul 
zon. Al doilea timp după Grișin 
realizat Rafail Graci (41” 1/10),

★

BASCHET. — Echipa feminină
baschet Slavla Sofia a cîștigat și me- 
clul-retur susținut în compania echi
pei israeliene „Hapoel" din cadrul 
„Cupei campionilor europeni“. Jucînd 
la Tel Aviv, baschetbalistele bulgare 
au obținut 
45—20

se-
1-a
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Conferințe
la căminele culturale victoria au scorul de

Programul din flecare miercuri al 
căminului cultural din comuna Al
bești, raionul Sighișoara, este con
sacrat problemelor de politică inter
națională. Sătenii, veniți în număr 
mare, ascultă conferințele ținute de 
profesori, învățători, ziariști, membri 
ai colectivelor de conferențiari al 
S.R.S.C., pun întrebări despre cele 
mai importante evenimente petre
cute în viața politică internațională. 
A devenit o obișnuință pentru săte
nii de aici să participe la aseme
nea întîlniri.

Interesul pentru problemele inter
naționale la sate se manifestă pe 
o scară din ce în ce mai largă. 
Pentru a răspunde acestor cerințe, 
S.R.S.C.-ul trimite în mediul rural 
numeroși conferențiari, brigăzi știin
țifice, organizează consultații, cu 
care prilej sînt dezbătute probleme 
ale situației internaționale. în cursul 
anului trecut, la cele 24.200 confe
rințe și expuneri pe teme de poli
tică internațională organizate de 
S.R.S.C. au asistat peste 3.300.000 
de săteni.

★
Disputată Intre ora-CICLISM.

șele Minia și El Fayum (165 km), cea 
de-a patra etapă a Ttlrului ciclist al 
Egiptului s-a încheiat cu victoria 11-

*
FOTBAL. — Potrivit săptămînalu- 

lui sportiv italian „Calcio e ciclismo 
illustrâto“, clasamentul celor mai bune 
echipe europene de fotbal pe anul 
1961 ar avea următoarea configurație: 
1—2: U.R.S.S., Austria; 3. Anglia; 4—5 
R. S. Cehoslovacă, Spania; 6. Iugo
slavia; 7. R. P. Ungară; 8. Italia; 9. 
R. F. Germană; 10. Elveția.

Cea de-a 3-a ediție a „Cupei Afri- 
oli“ la fotbal a început la Addis Abeba 
cu disputarea întîlnirii dintre echi
pele Etiopiei și Tunisiei. Fotbaliștii 
etiopieni au cîștigat cu scorul de 4—2 
(2—2). Joi în cel de-al doilea meci, 
R.A.U. va juca cu Uganda,

★

NATAȚIE, — Argentineanul Carlos 
Larriera a cîștigat pentru a doua 
oară maratonul nautic de 61 km. dis
putat pe rîul Parana între orașele 
Santa Fe și Coronda. El a- parcurs dis
tanța în llh 20’. Cunoscuta înotă
toare daneză Greta Anderson s-a cla
sat pe locul doi — 20h 15’, iar argen
tineanul Gifungl. pe locul trei.

Scumpirea tarifelor poștale în S. U. AWASHINGTON , 16 (Agerpres). — Congresul S.U.A. a început la 16 ianuarie dezbaterile asupra unei legi privind scumpirea tarifelor poștale. După cum transmite agenția United Press International, președintele Camerei Reprezentanților, John W. McCormack, a declarat la
15 ianuarie că este convins că legea va fi adoptată. Potrivit acestei legi, tarifele poștale se vor scumpi cu 4—5 cenți pentru o scrisoare și 7—8 cenți pentru poșta aeriană, suma totală prevăzută a fi obținută în acest fel ridicîndu-se la' 550 milioane dolari.
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Noi crime sin^eroase 
ale uifratoioniaHșfilor 

în Algeria
PARIS 16 (Agerpres). — Situația 

din Algeria continuă să rămînă în
cordată, datorită fărădelegilor ban
delor fasciste din cadrul „Organiza
ției armata secretă" care continuă 
în mod nesiingherit, sub privirile to
lerante ale autorităților franceze a- 
tacurile lor fasciste asupra 
lației pașnice alqeriene.

. Ca și ziua precedentă, ziua 
ianuarie s-a soldat la Algei, 
Constantine și Bone cu peste
atacuri cu bombe și focuri de armă 
ale ultracolonialiștiloi, atacuri care 
s-au soldat cu moartea a 17 per
soane și rănirea qravă a altor 40 
de persoane.

Paralel cu aceste atacuri ale te- 
roriștiloi din O.A.S., la 15 ianuarie 
fasciștii au ucis în plină zl la Oran 
pe directorul general al Poștelor șl 
Telecomunicațiilor, Victor Demare.

popu-

ds 15 
Oran, 
30 de

Declarația generalului Kong Leex- ca-
Oameni fără pămînt

și pămînt fără oameni

circa

lingă 
și o

Masuri pentru protejarea 
vînatului

Lunile de iarnă sînt luni de bogată 
activitate pentru vînători. Ei cutreieră 
cimpiile și pădurile pe urmele lupi
lor, vulpilor, rîșilor pentru a stîrpi 
acești dăunători. Ajutați de silvicul
tori și săteni, ei au instalat din vreme 
capcane și acum organizează vînători 
colective. Potrivit unor date furnizate 
de Ministerul Economiei Forestiere, 
anual se stîrpesc mii de răpitoare. în 
ultimele două luni, de pildă, numărul 
răpitoarelor omorîte se ridică la 
40.000.

In anotimpul zăpezilor pe 
combaterea răpitoarelor se iau
serie de măsuri menite să protejeze 
și să ajute înmulțirea unor specii de 
vînat (cerbi, căprioare, capre negre, 
mistreți, iepuri, fazani etc.). La cele 
cîteva mii de hrănitori și sărării ame
najate din toamnă, vînătorii pun nu
trețuri. grăunțe și sare pe care apoi 
le împrospătează. In regiunile unde a 
căzut zăpadă abundentă, vînătorii des
chid poteci pentru ca vînatul să se 
poată deplasa ușor la hrănitori.

Săptămînalul francez „FRANCE 
OBSERVATEUR" publică un arti
col al ziaristei Elène de la Sou- 
chère în cate se relatează des
pre situația „peonilor" (munci
torilor rurali) din America La
tină.

„In totalitatea lumii ibero-ame- 
rlcane, condițiile de viață ale 
proletariatului rural sînt cît se 
poate de prielnice contagiunii 
revoluționare. America Latină 
este un butoi cu praf de pușcă, 
care așteaptă numai o scînteie...

în total, 59 la sută din latino- 
americani trăiesc în zonele ru
rale. Marea lor majoritate ve
getează în mizerie... Expertul 
columbian Oscar Delgado a de
monstrat în luna mai anul trecut, 
cu prilejul unei conferințe ținute 
la Madrid, că 110 mil de mari 
proprietari, care posedă In me
die peste 4.000 de hectare fle
care, monopolizează 64,9 la sută 
din suprafața cultivată a Ame
ricii Latine (469 milioane de hec
tare)... Cinci milioane șl Jumă
tate de mici agricultori totali
zează numai a 17-a parte din 
suprafața ocupată de 
menii (3,7 la sută din 
pralețel cultivate).

Prima consecință a 
fii agrare este crearea unei pu
teri feudale, fie că este națio
nală, ca în cea mai mare parie 
din țările Americii de Sud sau 
străină, ca în cele șapte țări din 
zona Caraibilor, în care „United 
Fruit Company" (trust nord-ame- 
rlcan n.r.) posedă în total 
2.500.000 de hectare. Această 
forță feudală este suficient de

puteinlcă pentru a domina pu
terea politică. Numai această 
dominație poate explica marele 
paradox al lumii ibero-amerl- 
cane : existența a milioane de 
oameni fără pămînt pe un conti
nent în care există din belșug 
pămînturi fără oameni. Așa, de 
pildă, în Columbia și Peru, pă- 
mînturile cultivate nu reprezin-
.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli,.

marile do- 
totalul su-

concentră-
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tă decît 7,5 la sută șl respectiv 
10 la sută din suprafața țării 
respective, 
nesc la 
lor pămînt 
îmbuibată 
de stat și 
publice o 
nistă, împofrivlndu-se marilor 
investiții necesare valorificării 
pămînturilor virgine, mecanizării 
agriculturii și ridicării nivelului 
de trai al țăranilor...

Țăranilor nu le rămine altă so
luție decît să-și împartă foamea 
între ei. Dar foamea latino-ame- 
ricană este lucrul cel mai prost 
împărțit din lume. Așa, de pildă, 
în Brazilia, o anchetă oficială 
asupra condițiilor de viață ale 
țărănimii, care a fost făcută în 
2.000 de comune situate în di
verse regiuni ale țării, a ajuns 
la concluzii dezolante, care sînt 
valabile pentru cea mai mare 
parte din țările acestui conti
nent. Renta impusă fermierilor 
este cămătărească și anumițl 
proprietari cer în fiecare an o

Dar oamenii nu por- 
oucerirea propriului 
din cauză că o castă 
a acaparat aparatul 
impune autorităților 
politică malthusia-

sumă echivalentă cu valoarea 
domeniului. Salariul foarte mic 
nu permite nici un fel de econo
mii, Dizenteria și paludismul 
bîntuie în permanență. Procentul 
de mortalitate Infantilă ajunge 
la 17 la sută, iar media de viață 
nu depășește 39 de ani pentru 
bărbați și 45 de ani pentru fe
mei.

în țările în care predomină 
populația de origine indiană, ce 
se întind de la frontiera mexica
nă pînă la canalul Panama și 
pe povîrnișurile munților Auzi, 
condițiile de viață ale proleta
riatului rural sînt și mai grele. 
Această Americă indiană, care 
totalizează 9 națiuni și 40 mili
oane de locuitori, este în gene
ral considerată drept zona cea 
mai aptă pentru contagiune re
voluționară.

în această regiune, pe anul 
(muncitorul rural) primește, de 
regulă, o parcelă minusculă pe 
care o cultivă pe socoteala sa 
și pentru care plătește dijmă în 
zile de muncă. Datorită sistemu
lui „habilitacion“, dugheana lo
cală, care aparține patronului, 
avansează țăranului 
și hainele de care 
voie. Dar cele trei 
ale tîrgului — arenda, 
și prețul furniturilor — 
iei calculate încît datoria peo- 
nului se mărește cu fiecare zi de 
viață și de muncă“.

Deși prezintă într-o lumină ten
dențioasă influența pe care o 
exercită revoluția cubană asupra 
popoarelor Americii Latine, zia
rista franceză nu subestimează 
totuși marea ei putere de a- 
tracție asupra popoarelor sud- 
americane.

XIENG KUANG 16 (Agerpres). — Generalul Kong Le, președintele Consiliului militar suprem, a declarat la 15 ianuarie că poporul laoțian urmărește cu vigilență e- voluția evenimentelor din Laos și este gata să zădărnicească orice complot al dușmanului.„După zădărnicirea tratativelor de la Vientiane ale celor trei prinți laoțieni, a declarat el, clica Fumi Nosavan-Boun Oum, sprijinită de imperialismul american, a intensificat operațiunile militare împotriva regiunilor eliberate.Clica rebelă continuă să lanseze din avioane grupuri de bandiți și diversioniști în spatele frontului trupelor noastre din provinciile Xieng Kuang, Sam Nea și în alte regiuni eliberate. în felul acesta ea creează o situație care poate duce la reluarea războiului civil“.„Noi sprijinim propunerea privire Ia ducerea de tratativecătre cei trei prinți la Geneva și sperăm că va fi în sfîrșit creat un guvern de coaliție în frunte cu prințul Suvanna Fumma".

XIENG KUANG 16 (Agerpres). — 
După cum se anunță din Laos, la 12 
ianuarie trupele patriotice laoțiene 
și-au restabilit controlul asupra im
portantului punct militar Muong Boun 
din provincia Luang Prabang și au 
lichidat două batalioane ale trupelor 
rebele în această regiune.

■0*0-

Călăi naziști în fața justiției sovietice

cu de

TALLIN 16 (Agerpres). — TASS: „Arestați! erau așezați în flanc cîte unul cu fața spre șanțul anti-tanc. Linnas le ordona să se așeze în genunchi. în spatele fiecărui arestat se afla un soldat cu arma încărcată. Comanda „foc“ era dată mai ales de Linnas. Aici au fost împuș- câți în anii ocupației peste 12.000 de oameni".„Copii mici erau ridicați de un picior, împușcați în cap și aruncați în groapă".Acestea sînt numai cîteva din mărturiile depuse de peste 100 de

martori, dovedind, fără putință de tăgadă, crimele monstruoase comise în anii ocupației naziste la lagărul de concentrare de la Tartu de Johann Juriste, fostul comandant al lagărului, Karl Linnas, ofițer, și Erwin Wiex, locțiitorul șefului „secției speciale" a acestui lagăr.Procesul împotriva acestor criminali începe la 16 ianuarie la Tartu, în fața_ Tribunalului Suprem al Linnas, aflîn- fi judecat înR.S.S. Estone. Karl du-se în S.U.A contumacie.

uneltele 
are ne- 
elemente 

salariul 
sînt ast-

Această carica
tură a cunoscutu
lui desenator da
nez Herluf Bids- 
trup a fost pu
blicată In ziarul 
„Land og Folk". 
Ca și majorita 
tea lucrărilor a- 
cestui maestru al 
satirei, caricatura 
de față nu nece
sită nici un fel de 
explicație.
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Colonialiștii portughezi
Lucrările sesiunii Adunării Generale a O. N. D

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI In întreaga Americă Latină

din nou pe banca acuzațilorNEW YORK 16 (Agerpres).Delegații la cea de-a 16-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. au trecut la dezbaterea problemei a- supra situației din Angola chiar în prima zi după reluarea lucrărilor sesiunii. Dșlegaților li s-a prezentat spre examinare raportul subcomitetului O.N.U. privind situația Angola. Din acest subcomitet parte reprezentanții Boliviei, homey, Malaiei, Sudanului și landei.Cauza principală a răscoalei Angola, se spune în raport, adevărata nemulțumire larg pîndită, precum și naționalismul crescînd. Din cauza dezordinilor serioase, a măsurilor represive, crunte, și a încălcării drepturilor omului, situația din Angola este apreciată ca o amenințare serioasă pentru pacea și securitatea internațională. în raport se subliniază că populația băștinașă a Angolei este lipsită de drepturi elementare, că ea trăiește în condiții de mizerie și sărăcie și nu are nici măcar apă potabilă. în țară bîntuie boli groaznice, în special lepra, tuberculoza, malaria și boala somnului. Cu toate acestea în Angola există numai 270 de medici là o populație de 4.500.000 oameni.în raport se arată, de asemenea, că guvernul Portugaliei a ignorat

din fac Da- Fin-din este răs-

Patrioțil angolezi sînt supuși 
celor mai sălbatice represiuni. 
Nimic însă nu poate infringe vo
ința lor de luptă împotriva co
lonialiștilor portughezi.

• Raportul unui subcomitet al 
O.N.U. dezvăluie situația tragică 
a poporului din Angola • Pro
iectul de rezoluție buigaro-polo- 
nez cere Consiliului de Securi

tate să aplice sancțiuni 
Portugaliei

toate hotărîrile precedente ale Adunării Generale și Consiliului de Securitate al O.N.U. în problemele legate de situația din Angola.în încheiere subcomitetul recomandă măsuri destul de blinde pentru „rezolvarea pașnică a problemei Angolei“. Aceste recomandări propun să se realizeze „o reformă radicală a legislației și administrației” și „să se elaboreze planuri în vederea pregătirii teritoriului pentru autoconducere și pentru înfăptuirea dreptului la autodeterminare”.Reprezentantul Braziliei, Alfonso Arinos, care a luat cuvîntul după delegatul Portugaliei, a sublimat că situația în Angola este critică și se înrăutățește pe zi ce trece. El și-a exprimat dorința ca Portugalia să recunoască dreptul poporului Angolei la autodeterminare, pe care

delegația braziliană o sprijină în totul.La ședința din 16 ianuarie a Adunării Generale a O.N.U. delegațiile Bulgariei și Poloniei au depus un proiect de rezoluție cu privire la situația din Angola. Rezoluția condamnă în mod hotărit „exterminarea în masă a populației băștinașe a Angolei și alte represiuni sălbatice ale autorităților coloniale portugheze împotriva poporului Angolei”.Rezoluția confirmă în mod solemn dreptul poporului Angolei la autodeterminare și independență, cere încetarea represiunilor și recomandă tuturor țărilor să nu acorde guvernului Portugaliei nici un fel de sprijin și ajutor, inclusiv ajutor în armament și materiale de război.Rezoluția recomandă ca Consiliul de Securitate să examineze urgent problema aplicării sancțiunilor împotriva Portugaliei care „duce un război colonial în Angola, creează o amenințare pentru pacea și securitatea internațională”, încalcă rezoluția Consiliului de Securitate și a Adunării Generale în problema Angolei.Delegatul Portugaliei, Garin, a părăsit sala de ședințe, refuzînd în mod ostentativ să participe la a- ceste dezbateri ale Adunării Generale.
O® O-------------

Guyana britanică 
va deveni independentăLONDRA 16 (Agerpres). — Ministerul Coloniilor din Anglia a a- nunțat că în luna mai a.c. la Londra va avea Ioc conferința în problema acordării independenței Guyanei Britanice.
Comentînd această știre, observa

torul politic al ziarului „DAILY EX
PRESS' arată că aceasta reprezintă 
o victorie a tacticii lui Cheddi la
gan, primul ministru al Guyanei 
Britanice. După cum se știe, cu o 
lună în urmă, Cheddi Jagan a fost 
la Londra pentru a cere ca țării 
sale să i se acorde independența la 
31 mai 1962. Ministrul Coloniilor, 
Maudling, a respins această cerere. 
Atunci Jagan, în pofida protestelor
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WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
La 15 ianuarie peste 2.000 de fe
mei din New York, Philadelphia și 
Baltimore au sosit la Washington 
pentru ca, împreună cu femeile din 
capitala S.U.A. și împrejurimile ei, 
să manifeste în favoarea asigură
rii păcii. Lor li s-au alăturat femei
le din California, Ohio, Massachu
setts și din alte state.

In fața Casei Albe au trecut mult 
timp coloane de demonstrante în 
care se aflau femei — mame, tine
re, studente și mulți copii. Demon
strantele purtau pancarte cu lo
zinci : „Dezarmare generală în anul 
1962“, „Pacea este singura noastră 
salvare", „Statele Unite și Rusia tre
buie să înceapă tratative“, „Nu vom 
îngădui repetarea celor de la Hi- 
roșima", „Energia nucleară în slul- 
ba păcii“.

Participantele la demonstrație au 
cerut președintelui Kennedy ca gu
vernul S.U.A. împreună cu celelal
te guverne să reînceapă tratativele 
„cu privire la dezarmarea generală, 
progresivă și controlată".

După demonstrație a avut loc un 
miting.

minster s-au adunat peste 2.000 de fe
mei — luptătoare pentru pace, militan
te pe tărîmul 
în parlament, 
muncitoare și

Angliei, a transmis această proble
mă Comitetului de tutelă al O.N.U. 
Un număr de 15 țări, mai ales din 
Africa și Asia, au pregătit un pro
iect de rezoluție care cere guverne
lor Marii Britanii și Guyanei Bri
tanice să reia imediat negocierile 
pentru a fixa data acordării inde
pendenței acestui' teritoriu.

Comitetul de tutelă a hotărit să 
recomande Adunării Generale să 
amine examinarea proiectului
rezoluție pînă la reluarea sesiunii, 
la .15 ianuarie.

Guvernul englez a acceptat să 
reia negocierile fără să mai aștepte 
reluarea, sesiunii.

de

șiiinței și artei, membre 
pensionare și casnice, 
studente.

Crește mișcarea de solidaritate 
cu revoluția cubană f

HAVANA 16 (Agerpres), — în Cuba 
se fac pregătiri intense în vederea 
celei de-a doua Adunări naționale ge
nerale a poporului cuban — răspunsul 
său la complotul anticuban pus la cale 
în legătură cu conferința de la Punta 
del Este. In întreaga țară au loc mi
tinguri în vederea pregătirii acestei 
adunări. Pretutindeni au apărut inscrip
ții care cheamă pe toți cetățenii la 
adunare. Au fost organizate trenuri 
speciale pentru transportarea cetățeni
lor din provinciile Pinar del Rio, Ma 
fanzas, Las Villas etc. Centrul revolu
ționar sindical al oamenilor muncii din 
Cuba și a|fe organizații din țară au 
dat publicității declarații care cheamă 
la vigilență împotriva planurilor 
perlalismului S.U.A.

Reprezentanți din diferite țări 
Americii Latine sosesc la Havana 
vederea Conferinței reprezentanților 
popoarelor latino-americane în apăra
rea Cubei. Zilnic ziarele cubane pu
blică declarații de solidaritate ale 
acestor delegații. „A apăra Cuba în
seamnă a apăra Mexicul. Nu vom ră- 
mîne niciodată indiferenți față de încer
cările imperialiștilor S.U.A. de a ataca 
Cuba“ — se spune înfr-o declarație a 
lui Manuel Terrazas, membru al con
ducerii Partidului Comunist din Mexic.

în ARGENTINA diferite organizații

publicităfii 
conferința

politice continuă să dea 
declarații care condamnă 
de la Punta del Este — „o mîrșavă ma
nevră contrarevoluționară a imperialis
mului S.U.A. Împotriva suveranității și 
independenței Cubei", cum o califică 
declarajia Uniunii civice radicale a 
poporului.

în CHILE, după cum relatează zia
rul „EL SIGLO“, au loc mitinguri ale 
studenților sub lozincile : „Cuba — da, 
yankeii — nu I“ și „Trăiască revoluția 
cubană“. O organizație populară, al
cătuită din locuitori ai suburbiilor mun
citorești ale orașului Santiago și ale 
altor orașe a dat publicității o decla
rație în care condamnă apropiata con
ferință de la Punta del Este.

în ECUADOR, Victor Zunig\ pre
ședintele Confederației muncitorilor 
din Ecuador, a declarat că organizația 
pe care o conduce sprijină principiul 
neintervenției și al autodeterminării și 
se opune conferinței de la Punta del 
Este. în declarația Uniunii tineretului 
revoluționar din Ecuador se arată că 
guvernul ecuadorian și poporul din 
Ecuador și-au exprimat în mod limpe
de poziția în sprijinul principiilor 
autodeterminării și neintervenției.

Și în COLUMBIA, guvernată de 
marionete imperialiste, poporul își 
spune cuvîntul în sprijinul Cubei. Fe-

------------O® O------------

Reluarea lucrărilor Conferinței 
de ia Geneva

lm-

ale
în

l'Agerpres). — TASS 16 ianuarie, la Pala- sub președinția re- Marii Britanii, Mi- a avut loc cea de-a a Conferinței celor
GENEVA 16 transmite : La tul Națiunilor, prezentantului chael Wright, 350-a ședință trei puteri în problema încetării experiențelor cu arma nucleară.Primul,a luat cuvîntul șeful delegației S.U.A., Charles Steéle. Delegatul american a expus răspunsul oficial al guvernelor S.U.A. și Marii Britanii la propunerile Uniunii Sovietice din 28 noiembrie 1961.Sensul răspunsului anglo-ameri- can se rezumă la aceea că propunerile sovietice sînt inacceptabile

derația muncitorilor din construcții șl 
din industria cimentului, înfr-o decla
rație dată publicității subliniază : „Po
porul cuban, cu sprijinul tuturor po
poarelor din America Latină sl al ce
lorlalte popoare din lume, va respinge, 
în mod sigur, orice agresiune".

Ziarul „Revolucion“ al organizației 
de tineret „Mișcarea națională revo
luționară“ din Bolivia publică un arti
col în care scrie că „revoluția cubană 
reprezintă steagul glorios al mișcării 
pentru eliberarea națională a țărilor 
latino-americane, sub care trebuie să 
lupte curajos și neobosit toți revolu
ționarii bolivieni“. Articolul îndeamnă 
la mobilizarea „împotriva adversarii«* 
externi și interni ai dreptului sfînf dl 
poporului cuban de a-și hotărî singur 
soarta sub conducerea guvernului re
voluționar“. „Revolucion“ publică me
sajul de salut adresat de oă‘ enii 
muncii din La Paz Cubei revoluții^ /e, 
în care 
terizafă 
întregii

revoluția din Cuba este carac- 
ca „o mîndrie a Americi' și a 
lumi“.

Uneltirile S. U. A. 
împotriva Cubei 

sînt sortite eșecului

Carlos PrestesDeclarația Iui LuisBRASILIA 16 (Agerpres). — A- genția Prensa Latina anunță că Luis Carlos Prestes, președintele conducerii naționale a Partidului Comunist din Brazilia, a declarat- în cadrul unei conferințe de presă că mișcarea democratică din țară devine tot mai puternică și tot mai largă.Luis Carlos Prestes a subliniat că Partidul Comunist din Brazilia se pronunță pentru apărarea industriei naționale, pentru ridicarea nivelului de trai al maselor populare și pentru o reformă agrară radicală, ca și pentru o politică; externă independentă și stabilirea de relații de către Brazilia cu toate țările lumii.Referindu-se la apropiata conferință a miniștrilor Afacerilor Externe ale statelor americane, Prestes a subliniat că uneltirile imperialiștilor nord-americani împotriva independenței și libertății Cubei sînt sortite eșecului. „Guvernele marilor țări latino-americane nu pot să nu țină seama de faptul că opinia publică . mondială se pronunță în favoarea revoluției cubane, care este avangarda revoluției sociale în America Latină".

pentru Occident. Reprezentantul a- merican a prezentat apoi două variante ale propunerilor anglo-ame- ricane.Reprezentantul Uniunii Sovietice, S. K. Țarapkin, și-a exprimat regretul că guvernele S.U.A. și Marii Britanii au respins, fără a discuta, propunerile constructive și realiste ale guvernului sovietic și, îndeosebi, propunerea referitoare la sistemul de control asupra încetării experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă cu ajutorul mijloacelor naționale de care dispune fiecare țară. Res- pingînd această propunere S.U.A. și Marea Britanie au confirmat temerile popoarelor lumii că, refuzînd să discute propunerile sovietice, puterile occidentale intenționează să continue cursa înarmărilor nucleare, în încheiere reprezentantul sovietic a arătat că Uniunea Sovietică este gata să continue tratativele pentru a se pune capăt odată pentru totdeauna experiențelor nucleare și cursei înarmărilor nucleare.

HMMmM

LONDRA 16 (Agerpres). — „Nu — 
cursei înarmărilor nucleare I", „Nu — 
războiului nuclear catastrofal I" — 
au declarat cu hofărîre femeile din 
Anglia la mitingul de masă care a avut 
loc în seara zilei de 15 ianuarie, orga
nizat de „Mișcarea pentru dezarmarea 
atomică". în sala centrală din West-

Berlinul occidental astăzi

In Italia a avut ioc recent un mare marș al păcii la care au participat zeci de mii de persoane, 
în fotografie : Manlfestanțli pe străzile Romei.

Multe s-au întîmplat în ultima 
vreme în Berlinul occidental.

Ne amintim cum, pînă nu de mult, 
cercurile reacționare de la Bonn și 
Washington au pompat la maximum 
balonul vest-berlinez, neprecupețind 
nici o cheltuială pentru a-i da o 
falsă strălucire. Astfel a fost 
creată acea așa-zisă „vitrină 
a lumii libere", în spatele că
reia operau zeci de organizații mi
litariste și revanșarde, uniuni neo
fasciste, aproape 100 organizații de 
spionaj, oficine de propagandă, 
centre ale „războiului rece“ îndrep
tate împotriva R.D. Germane și a 
altor țări socialiste'. Berlinul de vest 
fusese transformat într-un „oraș de 
front".

Poleiala sclipitoare a bulevarde
lor centrale, cu decorurile sale de 
operetă, nu putea amăgi decît pe 
cei neinițiați. întreaga această 
montare se desfășura pe un fond 
nestabil și șubred, caracterizat, pe 
plan economic, printr-un uriaș și 
permanent deficit bugetar, sprijinit 
în cîrjele unui „ajutor" financiar 
provenit din diferite surse occiden
tale. Aceasta pentru a nu mai 
vorbi de milioanele de dolari 
investiți în această afacere te
nebroasă. Intr-adevăr, întreținerea 
acestui centru de diversiune poli
tică și spionaj s-a dovedit o între
prindere extrem de costisitoare. 
Contribuabilul din R.F.G., ca,și cel 
din S.U.A., era silit să plătească cu 
bani grei și administrația hipertro
fiată din Berlinul occidental și di
ferențele de preț la mărfurile vîn- 
dute pe piața vest-berlineză, și min
ciunile difuzate de postul R.I.A.S. 
precum și salariile spionilor aciuiți 
în birourile secrete din Charlotten
burg, Tempelhoff sau Zehlendorf. El 
era pus să plătească pentru ca aici, 
pe Sprea, N.A.T.O. să aibă un a- 
vanpost militar, iar revanșarzii vest- 
germani să-l folosească drept o tri
bună a manifestărilor belicoase.

De la corespondentul 
nostru la Berlin

„Vitrina a fâcut picioare“
Propunerile sovietice cu privire 

la înlăturarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial prin 
încheierea Tratatului de pace ger
man și normalizarea, pe această

bază, a situației din Berlinul occi
dental, au constituit o lovitură dată 
susținătorilor „orașului de front“.

13 august 1961, ziua în care gu
vernul R.D. Germane a luat măsuri 
hotărîte la frontiera dintre cele două 
Berlinuri, a retezat tentaculele spio
najului și diversiunilor regizate de 
Berlinul occidental. Bandele de 
spioni, jefuitori, traficanți de tot 
soiul și-au pierdut terenul de ma
nevre și sursele de profituri, între
gul lor eșafodaj a fost- zdruncinat 
din temelie. Totul arată așa cum se 
exprimă ironic ' ziarul „Christian 
Science Monitor“ : „vitrina a făcut 
picioare".

In dosul ușilor capitonate de la 
senatul din Schönberg, în birou
rile concernelor s-a ridicat întreba
rea : Ce-i de făcut acum ? Cui îi 
mai folosește acest .balon dezum
flat 7 în rîndul zecilor de mii de 
aventurieri— mari și mici — s-au 
strecurat teama și neliniștea,-ideea 
de a se pune la adăpost și a-și 
transfera averile. Pămîntul le ardea 
sub picioare ; a început fuga spre 
Occident. Pînă acum au plecat 
65.000. de oameni, printre care și 
unii oameni creduli, induși în eroare 
de psihoza războinică creată de re- 
acțiune. La punctul de control Dre
witz se numărau zilnic 80—90 de 
transporturi făcute de firmele de ex
pediție.

Viața economică a orașului a în
ceput să stagneze. Uzinele Siemens, 
A.E.G., Eternit și altele transferă ne
încetat fonduri și utilaj, creînd noi 
sucursale la Stuttgart, Selingenstadt, 
lîngă Frankfurt pe Main, la Heidel
berg și Braunschweig. în 4 luni au 
fost transferate din Berlinul occiden
tal 19 întreprinderi complete, 23 par
țial, iar 24 și-au anunțat dizolva
rea.

în această perioadă, în Berlinul 
occidental au survenit cîteva cra
huri bancare de mare senzație. Pri-

ma a dat faliment filiala vest-berll- 
neză a băncii „August Thyssen“, 
prin intermediul căreia erau efec
tuate importante operațiuni valu
tare, îndreptate spre subminarea 
sistemului valutar al R.D. Germane. 
Fonduri mari erau astfel pompate 
anual din R.D. Germană. La 13 au
gust și aceste uneltiri au fost 
curmate. După filiala lui Thyssen, a 
dat faliment Banca Neumann von 
Massenbach, iar alte întreprinderi 
bancare, ca Deutsche Ueberseeis- 
che Bank, Berliner Bank, Disconto 
Bank etc., se pregătesc să-și replie
ze filialele vest-berlineze spre 
R.F.G.

Lamentări regizate
Ca la o comandă, psihozei răz

boinice create în Occident pe tema 
așa-zisei „crize a Berlinului“ 1 s-au 
adăugat lamentări menite a inten
sifica această psihoză. Presa vest- 
berlineză a început să biciuiască 
nervii cetățenilor cu articole pline 
de enervare și furie. „Mai bine morți, 
decît așa" — țipau redactorii ga- 
zetelor-pistol, avînd valizele pregă
tite pentru... transferarea în Vest. 
Brandt, pe care îl aștepta un avion 
gata de a-1 transporta la noua lo
cuință din Bonn, agita mai intens 
ca oricînd așa-numitul „bumerang 
al ultimului risc“.

„Berlinul (occidental —• N.R.)-moa
re", se lamentează propaganda 
vest-germană. Oare așa stau lucru
rile în lealitate ? Răspunsul îl dă 
însăși presa apuseană, precizînd 
că este vorba doar de latura „oraș 
de front“. Astfel, „New York Times" 
scrie : „...El a încetat să fie lo-cul 
cel‘mai comod de rendez-vous al 
agenților spionajului vestic și al o- 
ficiilor de propagandă. Putem apre
cia cu siguranță că nimeni nu se 
va - grăbi să umple golurile for
mate“. •

Dar chiar șl în aceste condiții, 
militariștii de la Bonn mai încearcă 
să tragă foloase de pe urma situa
ției din Berlinul occidental. Pentru 
ei aceasta constituie un mijloc de 
a poza, pe de o parte, în „victime", 
iar, pe de altă parte, de a inten-

aifica psihoza războinică, de a ne
tezi calea spre măsuri ultrareacțio- 
nare, de a accelera înarmarea Bun- 
deswehrului, adoptarea legii de 
„stare excepțională“, de a arunca 
pe umerii populației noi și noi po- 

— ------- i — spun ei
occidental — iie și mort 
să aparțină, pasămite

veri militare. De aceea
— Berlinul
— trebuie 
vestului.

★
oricărei manevre a pro-în ciuda oricărei manevre a pro

pagandei înșelătoare care nu înce
tează o clipă, tot mai mulți sînt 
vest-berlinezii cărora le devine clar 
importanța încheierii Tratatului de 
pace german și transformării Berli
nului occidental în oraș liber, pen
tru dezvoltarea orașului pe o cale 
pașnică. O 
pune capăt regimului 
pațiș și o administrație

asemenea soluție ar 
de ocu- 

_,, . ___ _,_j aleasă
în mod liber se va putea ocupa

de nevoile efective ale populației 
pașnice. Agențiile de spiona), pro
vocatorii de tot felul, organizațiile 
paramilitare și revanșarde, institu
țiile guvernului vest-german oploși
te ilegal în oraș, vor trebui, e adevă
rat, să dispară. Eliberat de aceste 
plăgi, orașul își va putea orienta 
producția spre satisfacerea cerințe
lor reale ale populației. Berlinul oc
cidental, cu industria sa puternic 
dezvoltată, va avea largi posibili
tăți de a-și alege partenerii 
merțul său exterior. Iar un 
mai intens ar putea asigura 
rea deplină a capacităților

conferința de presă a președintelui KennedyWASHINGTON 16 (Agerpres). - După o întrerupere de o lună și jumătate, în seara zilei de 15 ianuarie la Washington a avut loc o nouă conferință de presă a președintelui S.U.A., J. Kennedy.La începutul conferinței de presă, președintele a făcut o declarație în care s-a ocupat de lipsa de cadre științifice și tehnice în Statele Unite.Pe cînd în anul 1951 facultățile de fizică ale universităților din S.U.A. au fost absolvite de 19.600 de studenți, în anul 1960, deși populația țării a crescut considerabil în ultimii zece ani și deși a. crescut enorm nevoia de oameni calificați în acest domeniu, numărul persoanelor care au absolvit aceste facultăți s-a redus la 17.100. în anul 1951

științele biologice erau studiate de 22.500 stddenți, iar în anul 1960 — abia de 16.700 studenți. începînd din anul 1957, numărul celor înscriși la instituțiile de învățămînt superior pentru științele tehnice s-a micșorat mereu și a ajuns de la 269.000 la 240.000 persoane.Răspunzînd unei întrebări, președintele Kennedy a recunoscut că numărul medicilor, rămîne de asemenea cu mult în urma necesităților populației americane.în ce privește situația economică a Statelor Unite, răspunzînd întrebărilor puse, președintele Kennedy și-a exprimat îngrijorarea în legătură cugrevei muncitorilor1958, care a durat 116
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eventualitatea repetării oțelari din zile.
SCURTE ȘTIRI

BAMAKO. Răspunzînd invitației 
guvernului Republicii Mali, Ia 16 ia
nuarie A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., a sosit la Bamako, venind 
de la Accra.

Externe, Home, și cu alte oficialități 
engleze.

LONDRA. Comunistul Ronksley a 
fost ales, cu majoritate covîrșitoare de 
voturi, membru al Comitetului Execu
tiv al Sindicatului unificat al munci
torilor și fochiștilor de locomotive, pe 
termen de trei ani.

TOKIO. în afară de cei 120.000 de 
mineri concediați în conformitate cu 
așa-zisul plan pe patru ani (1959-1962) 
de raționalizare a industriei miniere, 
Ministerul Industriei și Comerțului al 
Japoniei intenționează să reducă cu 

în pc-

în co- 
comerț 
folosi- 

... . indus
triale ale orașului' liber, fără a 
avea nevoie de comenzile militare 
ale Bundeswehruliii.

Încetînd numeroasele cheltuieli 
parazitare, ca acelea destinate 
spionajului, uneltirilor la frontieră, 
subvenționării unui aparat de stat 

umflat la maxi
mum, suspendînd 
pensiile acordate 
foștilor naziști, 
bugetul vest-ber- 
linez ar putea de
veni echilibrat.

Iată 
mari, 
vele 
Berlinului 
dental. Faptele a- 
rată că afirma
țiile despre „moar
tea lentă și inevi
tabilă“ a Berlinu
lui occidental nu 
sînt decît gogori
țe. în spatele lor 
se ascunde, în 
fond, teama mili- 
tariștilor 
mani de 
definitiv 
de pod 
împotriva țărilor 
socialismului, de 
a scăpa din mîini 
un instrument de 
ațîțare a spiritului 
revanșard, teama 
că și oamenii ne- 
inijiați în politică 
se vor trezi la 
realitate de înda
tă c9 
treținute 
artificial 
16 ani se 
trăma cu

A.
„De închiriat", un afiș frecvent întîlnit pe clădirile 

multor întreprinderi falimentare din Berlinul occidental.

i : / ' •■x >
W

în linii 
perspecti- 

reale ale 
«> Gei

vest-ger- 
a pierde 
un cap 

îndreptai

iluziile în- 
în mod 

timp de 
vor des- 
totul.
VELA

LISABONA. France Presse anunță 
că Nikias Skapinakis, fost candidat al 
opoziției în alegerile legislative care 
au avut loc recent în Portugalia, a ce
rut azil la ambasada Braziliei unde se 
află și alți șase refugiați politici.

LONDRA. Marți au sosit la Londra, 
într-o vizită de două zile, premierul 
italian Fanfani și ministrul de Ex
terne, Segni. Ei vor duce tratative în
tr-o serie de probleme internaționale 
ou premierul Macmillan, ministrul de

încă 110.000 numărul minerilor 
rioada 1962—1967.

DUBLIN. La 15 ianuarie, în 
blica Irlanda au fost majorate 
rile la pîine.

o® o---------

Repu- 
prețu-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Atac aeronava! olandez împotriva 
unor nave indoneziene 

Declarația președintelui Sukarno
DJAKARTA 16 (Agerpres). — O for

ță aeronavală olandeză compusă din- 
tr-un distrugător, o fregată și un nu
măr de avioane a lansat la 15 ianua
rie un atac neprovocat împotriva unei 
unități a marinei Republicii Indonezia, 
cuprinzînd cifeva torpiloare care efec
tuau o misiune obișnuită de patrulare 
în drepful Insulelor Aru, la sud de 
Irlanul de vest. într-un comunicat dat 
publicității de generalul Ahmed Jani, 
șeful statului major al grupului de tru
pa indoneziene pentru eliberarea Iria
nului de vest, se arată că navele indo
neziene „s-au apărat cu dîrzenie". Nu 
se cunosc încă rezultatele ciocnirii 
care a avut loc.

Tn comunicat se precizează că 
ultimele cîteva zile forțele navale 
doneziene au întîlnit de mai multe
în cursul patrulărilor lor unități ale ma
rinei olandeze fără însă ca să se fi pro
dus vreo ciocnire, „Acum, ctnd am fost 
atacați prin surprindere de către olan-

tn 
in- 
ori

dezl, vom ști să dăm riposta cuvenită", 
se subliniază în comunicat.

înfr-o declarație făcută ziariștilor, ge
neralul Jani a arătat netemeinicia afir
mațiilor din sursă olandeză că unită
țile indoneziene escortau o forță de in
vazie. El a scos în evidență că aceas
ta constituie o încercare sfîngace de 
a masca o acțiune ostilă premeditată 
și a comunicat că guvernul indonezian 
va depune o plîngere la O.N.U.

Luînd cuvîntul în fața comisiei însăr
cinate cu transpunerea în viață a or
dinului pentru eliberarea Irianului de 
vest, președintele Sukarno a declarat 
că. In lumina atacului neprovocat al 
forțelor aéronavale olandeze, vor fi 
luate măsuri pentru a se urgenta la 
maximum constituirea unei puternice 
forțe de eliberare.

Postul de radio Djakarta, care a di
fuzat declarația președintelui Sukarno, 
a declarat că peste trei milioane de in
donezieni s-au oferit să facă parte 
din corpul de voluntari pentru elibe
rarea Irianului de vest.
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