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SECRETARIATUL FEDERAȚIEI DE
MOCRATE INTERNAȚIONALE A'FE
MEILOR a adresat femeilor ameri
cane o telegramă în care își expri
mă solidaritatea cii lupta lor pentru 
pace și dezarmare. Telegrama a 
fost' trimisă în legătură cu recenta 
demonstrație • din fața Casei Albe 
din Washington în timpul căreia fe
meile americane au cerut guvernu
lui S.U.A. să întreprindă măsuri 
eficace pentru asigurarea păcii.
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traveților, iar la Zimnicea, dezvol- 
tîndu-se tradiția cîștigată se extinde 
cultura cepei. In sprijinul gospodă
riilor colective au fost trimiși nu
meroși specialiști. Intrucît în gos
podăriile colective cultura legume
lor se dezvoltă mult, Comitetul 
executiv al Sfatului popular regio
nal București a organizat școlari
zarea unui mare număr de colecti
viști care vor lucra în acest sector.

Și în alte regiuni ca Galați, Plo
iești, Dobrogea, Crișana există o 
vie preocupare pentru crearea unor 
zone,,, legumicole puternice care să 
satisfacă, prin producția ce se va 
obține.

DOCHERII DIN CRISTOBAL (zona 
Canalului Panama) au declarat gre
vă în urma refuzului „Societății gu
vernamentale nord-americane a 
Canalului Panama" de a le majora 
salariile și de a -satisface alte re
vendicări ale sindicatului doche
rilor.

LUPTA MASELOR POPULARE DIN 
REPUBLICA DOMINICANA pentru 
răsturnarea regimului dictatorial 
spiijinit de S.U.Ă., ia amploare. In 
întreaga țară au avut loc noi cioc
niri «îrigeroase între demonstranți șl 
armată (telegrama în pag. IVa).

KaAs. Organ al Comitetului Central al P.M.R

Uzina de reparații' de aproximativ-200 'de graj* 
duri de cîte 100 vaci.

La alte uzine cu acest! 
profil a început fabricai 
rea de 
gonete 
pentru 
rajelor 
stalații 
electro-încălzitoare 
apă șl alte utilaje ne
cesare mecanizării lu
crărilor tn zootehnie.

. (Agerpraa)’

CLUJ (coresp. 
„Scînteii“). După 
terminarea vacan
tei de iarnă, peste 
800 de elevi din o- 
rașul Dej au reîn
ceput cursurile în- 
tru-un nou local 
de școală. Noua 
clădire, construită 
în piața Lupeni. 
are 16 săli de clasă, 
laboratoare, biblio
tecă ș.a. La con
strucția acestei șco
li au contribuit, 
prin muncă patrio
tică, un mare nu
măr de cetățeni al 
orașului

II se
.. , --------- . Le u-

nește șoseaua care șerpuiește de-a 
lungul Cemei, cățărîndu-s& în 
serpentină spre coamele împă
durite ale munților Poiana Rus- 
că. De la o mină la alta e cale 
de-o jumătate de ceas cu mașina. 
Amîndouă au același specific 
de producție. Sînt mine de ex
ploatare a minereului de fier. Una 
e la Teliuc, cealaltă la Ghelar. Și, 
pentru că nu e lege că surorile tre
buie să semene aidoma între ele, 
desigur și între cele două mine sînt 
unele deosebiri ce se datoresc con
dițiilor specifice diferite de ex
ploatare a minereului. Cu toate a- 
cestea, după cum vom vedea, mun
ca colectivelor celor două mine- 
surori de la Teliuc și Ghelar se a- 
seamănă în multe privințe.

„O problemă cate trebuie să preocupe în permanentă Ministe
rul Agriculturii ți sfaturile populare este dezvoltarea zonelor legu
micole în jurul orașelor șl centrelor muncitorești pentru a asigura 
aprovizionarea cît mai abundentă a populației și a evita transportul 
costisitor de la distante mari".

(Din cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiii-Dej 
ta Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști).

Pe bulevardul 
1848, raionul Tu
dor Vladimirescu 
din Capitală, Ia 
parterul blocului 
nr. 44, s-a deschis 
Ieri după-amîază 
încă un magazin 
alimentar cu au
toservire. Magazi
nul este înzes
trat cu aparatură 
modernă frigorifi
că șl are o su
prafață de 450 
m.p. In afara zile
lor de duminică și 
luni, el va func
ționa în două, 
schimburi. In fo
tografie : Un as
pect de la deschi. 
dere. Și-au făcut a- 
parițla primii cum. 
părători.

Ieri, la întreprinderea textilă 
„Dacia" din București au început 
lucrările consfătuirii de lucru cu 
finisorii din industria bumbacului, 
inului și cînepei. Organizată de 
Ministerul Industriei Ușoare, cons
fătuirea dezbate unele probleme 
privind calitatea finisajului în in
dustria textilă. Referatele prezen
tate privesc tehnologia și tehnică 
nouă în albitorie și mercerizare, în 
vopsitorie, imprimerie, în apreturi 
superioară etc.

La această consfătuire participă 
ingineri și tehnicieni din sectoarele 
de finisaj ale întreprinderilor tex
tile, din serviciile control tehnic de 
calitate, mecanic-șef, precum și 
specialiști de la unele institute de 
cercetări.

mecanic de atelier, 
strungar, D. Frunză,

C. LINTE 
coresp. „Scînteii'^

cu care a foșt dotată noua 
cadrul uzinei.
au lucrat

ductivității muncii, realizată în cea 
mai mare măsură pe baza extinde
rii mecanizării operațiilor grele și 
cu volum mare de muncă, a ridicării 
calificării muncitorilor și aplicării, 
pe scară tot mai largă, a unor me
tode înaintate de muncă. S-au obți
nut în abatajele de aici randamen
te de 10 pînă la 13 tone minereu 
pe post, față de 3 tone cît se rea
liza înainte. Productivitatea muncii 
a crescut în anul 1961 față de cea 
realizată în 1959 cu 31 la sută. Pe 
bazaJ experienței cîștigate, la mina 
Ghelar sînt condiții ca încă din 
anul 1962 să fie realizată și depă
șită productivitatea muncii prevă
zută pentru, ultimul an al planului 
de 6 ani.
.Introducerea și extinderea'unor 

metode noi, avansate, , de exploata
re — prin înmagazinate, prin ga
leriile subetaje, metoda combina
tă prin galerii de subetaje ,și înma
gazinate.— a dus la creșterea pro- 

‘ “,'i muncii și, în același 
timp, a avut urmări pozitive și 
asupra calității minereului. Astfel, 
conținutul de fier în minereu a- 
crescut în abatajele în care se apli-’ 
că metode noi cu 2,8 la sută.

la Năvodari, de exem
plu, a expediat zilele a- 
cestea-, unor gospodării 
de stat și gospodării 
colective 500 de adă
pători automate. In pla
nul pentru acest an al 
uzinei se prevede fabri
carea a 11.000 de adă
pători cu ajutorul că
rora se poate mecaniza 
adăpatul animalelor în

Vara sau toamna, iarna sau pri
măvara, legumele proaspete ori 
conservate sînt nelipsite din ali
mentație. Asigurarea unor cantități 
din ce în ce mai mari de legume și 
zarzavaturi, cît mai de timpuriu și 
în sortimente variate este o condi
ție importantă pentru buna apro
vizionare a populației.

Una din problemele discutate pe 
larg la Consfătuirea pe țară a ță
ranilor colectiviști și căreia parti
dul îi acordă o mare atenție este 
și organizarea producției de legu
me. La Consfătuire s-a subliniat 
necesitatea ca în jurul orașelor și 
centrelor muncitorești să se dez
volte puternice zone legumicole, 
punîndu-se totodată un mare accent 
pe aplicarea măsurilor agrotehnice 
care să ducă la creșterea producției 
la hectar. Nu esté deajuns însă să 
se producă o cantitate corespunză
toare • de legume. Deosebit de im
portant este să se asigure _ popu
lației o aprovizionare ritmică, în 
tot cursul anului, cu un sortiment 
care să satisfacă cerințele de con
sum. Iată de ce, crearea unor zone 

'legumicole puternice și sigure în 
jurul orașelor și centrelor muncito
rești constituie una din sarcinile 
urgente, care trebuie să stea în cen
trul preocupării organelor regiona
le, raionale și orășenești de partid, 
a sfaturilor populare.

Este nevoie ca fără întîrziere să se 
ia măsuri operativo-și concrete de- 
oarecetocmai acum ește perioada în 
care se hotărăște în mare măsură 
producția de legume din acest an. 
în aceste zile are loc definitivarea 
planurilor de producție în G.A.C., se 
stabilește terenul destinat acestor 
culturi și se amenajează răsadnițele 
necesare. Ce s-a întreprins și de 
trebuie șă se mai facă în această 
direcție ?

în multe regiuni, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare re
gionale au luat măsuri ca terenuri
le irigabile și cele corespunzătoare 
culturii legumelor și cartofilor în 
zonele din apropierea orașelor să 
fie folosite pentru aceste culturi, 
dezvoltîndu-se cu prioritate cultu
rile de legume timpurii.

Sub îndrumarea Comitetului re
gional de partid Banat, comitetul 
executiv al sfatului popular regio
nal, avînd sprijinul a numeroși 
specialiști, desfășoară o largă ac
țiune în vederea creării unei puter
nice zone pentru producerea legu
melor. Paralel cu definitivarea 
planurilor de producție în gospodă
riile colective, s-a trecut la delimi
tarea terenurilor care urmează să 
se cultive cu legume, se amena
jează răsadnițe pe suprafețe de mii 
de metri pătrați. Pentru reușita 
acestei acțiuni, în raionul Arad, de 
pildă', colective de specialiști se de
plasează în gospodăriile colective 
și împreună cu consiliile de condu
cere identifică terenurile, analizea
ză necesarul de materiale : cheres
tea, gpamuri, cît și de semințe.

în jurul Capitalei se află una din 
cele mai mari zone legumicole din 
țară. Pentru a se remedia unele 
lipsuri manifestate anul trecut în 
producția de legume, s-a trecut la 
zonarea producției legumicole, în- 
drumîndu-se gospodăriile colective 
ca pe baza condițiilor de^ care dis
pun să dezvolte această ramură. 
Gospodăriile colective din apro
pierea Capitalei au fost îndrumate 
să cultive legume care nu rezistă 
la transport pe distanțe mari ca 
roșii, ardei, vinete etc. ; în raionul 
Răcari se extinde producerea cas-

Hn timp ce la Ghelar cuceresc 
teren și. se extind metodele 
noi de muncă, la numai 16 km. de

părtare, adică în sectorul II de la 
mina Teliuc se merge, în continuare, 
pe linia vechilor , metode. S-a încer
cat și aici înaintea celor de la Ghe
lar, e adevărat, extinderea unor me
tode noi, dar fără o pregătire minu
țioasă, fără să se facă un studiu 
temeinic al condițiilor de zăcămînt, 
Incit încercările n-au reușit și... au 
lost abandonate. 1

Nu mai puțin se deosebesc reali
zările obținute de cele două mine 
în ce privește vitezele de avansare 
la lucrările de deschidere și pre
gătiri. Là Ghelar, vitezele de avan
sare au crescut lună de lună, me
dia trimestrului IV al anului 1961 
fiind de 63,18 m. Aceasta este o 
viteză aproape încă o dată mâi mare 
decît cea obținută în anul anterior. 
Acum, -numeroase brigăzi, avînd în 
frunte mineri iscusiți, cum sînt, 
de pildă, comuniștii loan Moroșan, 
Dumitru Chelban, Stere Dodu și 
alții se străduiesc ca la lucră
rile ■ de pregătire a galeriilor de

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). La uzinele „Hidrome
canica“ din Brașov a intrat zilele trecute în producție 
o nouă hală de fabricație. Această construcție mărește 
spațiul de producție și asigură condiții din cele mai 
bune de lucru. Ea este prevăzută cu instalații moderne 
de aerisire,

O parte 
hală au fost

Muncitorii

lor colective. Se acordă o mare a- 
tenție stabilirii măsurilor pentru ob
ținerea a 5.000 kg. porumb boabe 
la hectar în teren neirigat pe eu-, 
prafețe însemnate, pentru dez> 
voltarea creșterii animalelor și <t 
legumiculturii. La gospodăria colec
tivă din comuna Fărcașele, raionul 
Caracal, suprafața cultivată cu le
gume sporește în acest an de la 
35 la 72 ha ; gospodăria colectivă 
din comuna Ișalnița, de la margi
nea Craiovei, mărește grădina dei 
legume de la 12 ha., cît a avut anul 
trecut, la 65 ha.

In gospodăriile colective din ia* 
ionul Segarcea se iau măsuri pen
tru extinderea retribuției după pro* 
ducția obținută și acordarea mcți 
multor avansuri în bani colectiviș
tilor?

Delegații și invitații din regiunea 
Oltenia, care au participat la Cons
fătuirea pe țară, continuă să albă 
întîlniri ca \ colectiviștii. și ceilalți 
țărani din comunele respective sau 
din alte comune, unde fac expu
neri și răspund la întrebările asctil* 
tătarilor.

■ In urma popularizăriij documente* 
lor consfătuirii, crește numărui ță
ranilor care fac cerere pentru trans* 
formarea întovărășirilor în goepo* 
dării colective sau pentru a intrai 
în gospodăriile, existente.

Gospodăria colectivă „Timpuri Noi“ Dudeștl- Cioplea — București produce In fiecare an cantități 
Însemnate de legume timpurii. Ac! s-au șl amenajat răsadnițe pe suprafețe întinse. In fotografie : Briga
dierul Stoian Carosorov explică colectivistelor cum trebuie să se facă replcarea răsadurilor.

După cum s-a anunțat, 
fostele centre mecanice 
subordonate Ministeru
lui Agriculturii s-au 
transformat în uzine, 
care au sarcina de a re
para tractoare și alte 
mașini agricole, pre
cum și de a produce u- 
nele utilaje necesare a- 
griculturii. O serie din
tre aceste uzine au și în
ceput fabricarea acestor 
utilaje,

. •• ■ y..:-

|O)e bună dreptate, 
ir spune „mine-surori“

In satele regiunii 
nuă să se dezbată 
documentele Consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști și în spe
cial cuvîntarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej și Chemarea Consfă
tuirii. Formele de popularizare sînt 
multiple și variate : citirea și discu
tarea acestor documente în adunări 
ale colectiviștilor și întovărășiți- 
lor, ale lucrătorilor din G. A. S. și 
S.M.T., la cursurile agrozootehnice, 
căminele culturale și cercurile de 

‘citit, popularizarea lor prin emi
siuni la stațiile de radioficare, ar
ticole scrise la gazetele de; pere
te, conferințe etc. La adunările or
ganizate în unitățile agricole și la 
cămine culturale iau cuvîntul par
ticipantă din regiune la consfătuire, 
împărtășind învățămintele cîștigate.

La multe cămine culturale, odată 
cubcitirea Chemării, s-au făcut cal
cule comparative între veniturile co
lectiviștilor și ale țăranilor întovără
șiți și. cu gospodărie individuală.

In raionul Segarcea, membrii bi
roului comitetului raional de partid 
și membrii comitetului executiv al 
sfatului - popular raional au ținut 
pînă acum, în cadrul căminelor cul
turale, un ciolu de 5 lecții despre 
învățămintele consfătuirii și ce tre
buie făcut pentru traducerea lor în 
viață.

învățămintele consfătuirii sînt un 
îndrumar prețios în întocmirea pla
nurilor de producție ale gospodării-

incubatoare, va* 
și cărucioara 

transportul fu- 
în grajduri, in* 
de dezinfecție, 

de

Tn satele 
regiunii Oltenia

„I. L Caragiale" în raionul 
Odorhei

ODORHEl (coresp. „Scînteii“). — 
La căminele culturale și cluburile din 
raionul Odorhei, se lac pregătiri pen
tru festivalul „1. L, Caragiale". Pînă 
acum au anunțat participarea la în
trecerea culturală 116 echipe de teatru 
ale căminelor culturale și 21 echipe de 
teatru din întreprinderi și institufii, 
cu un număr de peste 1.400 de artiști 
amatori, precum și 131 recitatori și 8 
echipe, de mîhuitori de păpuși.

Prima fază a concursului va începe

nevoile locale de consum.
Trebuie spus însă că în unele 

regiuni ca Iași, Bacău, Maramureș, 
Cluj, Argeș, care n-au zone legu
micole corespunzătoare, această 
problemă nu se bucură nici acum 
de atenția cuvenită.

Să ne referim, de pildă, la regiu
nea Cluj. Oare în jurul orașelor 
Turda, Cluj, Dej și altele nu există 
terenuri suficiente pentru aceste 
culturi ? Din contră ! Pe văile rîu- 
rilor Arieș și Someș sînt foarte 
multe terenuri bune pentru cultura 
legumelor. Dar gospodăriile colec
tive, deși au brațe de muncă îndea
juns, n-au fost îndrumate să ex
tindă cultura legumelor. Astfel, la 
G.A.C. Mihai Viteazu, situată la 
numai 4 km. de Turda, în planul 
de producție s-a prevăzut să se 
cultive doar 15 ha. cu legume, iar 
la G.A.C. Luna doar 16 ha. Nici în
cheierea contractelor între unitățile 
comerciale și cele producătoare nu 
se desfășoară cum trebuie în 
această regiune.

O situație asemănătoare există și 
în regiunea Bacău. Organele locale, 
aidom^ unor copii răsfățați, cer 
înțr-una legume din altă parte pe 
motiv că centrele muncitorești din 
regiune sînt tinere. într-adevăr, 
aceste centre sînt tinete, dar pro
blema creării în regiunea ■ Bacău a 
unei zone legumicole proprii este 
destul de „bătrînă". Lîngă Bacău 
între Bistrița și Șiret s-au termi
nat încă în 1956 lucrările pentru 
irigarea unei suprafețe de 2.000 ha. 
teren. Ce cantități mari de legume 
s-ar putea produce aici ! Din pă
cate, numai 500 ha. din această su
prafață se exploatează de către 
G.A.S. Letea, dar și aceasta mai 
mult pentru culturi cerealiere. De 
asemenea, sistemul de irigare de 
la Homocea-Ploscuțeni nu este fo
losit pentru cultivarea legumelor. 
Deși comitetul executiv al sfatului 
popular regional a stabilit unele 
măsuri în această problemă, ele nu 
sînt duse la îndeplinire.

Un rol de seamă în producția de 
legume îl au gospodăriile colective. 
La Consfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști numeroși delegați au a- 
rătat ce izvor de venituri constituie 
această cultură. Traian Andea, pre
ședintele G.A.C. Macea, regiunea Ba
nat, a arătat că în 1961 gospodăria 
a cultivat 132 ha. cu roșii timpurii. 
Recoltarea a început încă de la 22 
iunie, iar pînă la 1 iulie s-au livrat 
15 vagoane cu roșii. Producția to
tală de roșii a fost de 343 vagoane 
pentru care gospodăria a încasat 
8.400.000 lei. în regiunea Banat sînt 
și alte gospodării colective ca Ara
dul Nou, Curtici, Tomnatec etc. care 
au dezvoltat acest sector. Venituri 
mari și care au intrat cu regulari-

în raion duminică, 21 ianuarie, cu 
participarea artiștilor amatori de Ia 
centrele comunale Ocna de Jos, Co- 
rund, Lupeni și Bisericani.

REPARATUL MAȘINILOR 
AGRICOLE TREBUIE GRĂBIT
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 

Multe S.M.T.-uri și gospodării de 
stat din regiunea Ploiești, organi- 
zîndu-și bine lucrul, sînt pe punc
tul de a termina reparațiile. Meca
nizatorii de la S.M.T. Duda au reu
șit să repare pînă acum 93 la sută 
din totalul mașinilor agricole.

Rezultate bune au obținut și 
mecanizatorii din S.M.T. Stîlpu, 
Pogoanele, Bărcănești și altele.

Dar nu peste tot lucrurile merg 
la fel. Datorită slabei organizări a 
muncii și lipsei unor piese de 
schimb la S.M.T. Șmeeni, de pildă, 
s-au reparat, pînă în prezent, doar 
45 la sută din mașinile planificate. 
La S.M.T. Inotești, calitatea unor 
reparații lasă de dorit. Aspecte a- 
semănătoare pot fi întîlnitc și la 
S.M.T. Poșta Cîlnău, Ziduri, Comi- 
șani, Mihăilesti.

Timpul este înaintat, 
popular regional are datoria să 
ia măsurile ce se impun ca revi
zuirea și repararea mașinilor agri
cole să se termine în toate S.M.T.- 
urile și G.A.S. în cel mal scurt 
timp.

La Teliuc, ca și la Ghelar, oame
nii muncesc cu multă dragoste. Do
vadă sînt realizările frumoase din 
anul trecut. Și unii și alții sînt ho- 
tărîți să muncească cu hărnicie 
pentru ca sarcinile noi, sporite, pe 
care le au în anul 1962, să .fie .înde
plinite exemplar. Amîndouă’minele 
își îmbogățesc „zestrea“, sînt do
tate, în continuare, cu utilaje noi, 
de înaltă productivitate, menite să 
facă munca mai spornică, mai u- 
șoară.

Neîndoielnic, amîndouă colective
le au făcut pași mari înainte. Pri- o...... .....
vind înapoi, la rezultatele din. anul., ductivității 
trecut ale întrecerii, colectivul de la ' ‘
Ghelar are satisfacția de a fi acu
mulat mai multe puncte, cîști- 
gînd-o. Dar aceste puncte — note 
lapidare ale „examenului" de sfîr- 
șit-de an de la cele două mine — 
vorbesc prea puțin despre fe
lul cum a fost organizată și s-a 
desfășurat întrecerea.-Sînt temeiuri 
să'se considere că nu -s'-a făcut tot 
ce trebuia. Nu-i vorba de faptul 
că la un moment dat „cores
pondența“ dintre minerii din Te
liuc și cei din Ghelar, ținută pri,n 
intermediul graficelor din curtea 
minelor, a fost întreruptă. Rezulta
tele întrecerii dintre cele două co
lective nu s-au mai cönfruntat în 
văzul tuturor, ci numai în scripte.

Mai important este de reținut 
up alt aspect. După un an de între
cere, la. Teliuc nu poți afla prea 
multe lucruri despre, ceea- ce se . în-, 
tîmplă la vecinii de la Ghelar, tot 
așa cum nici cei de la Ghelar nu 
pot vorbi despre ceea ce realizează 
tovarășii lor de la Teliuc. într-un 
cuvînt, din cauză că cele două co
lective surori nu se cunosc îndea
juns, n-au fost scoase la lumină 
însemnate rezerve interne care ar 
fi putut spori rezultatele obținute.

Ce s-a pierdut de pe urma faptu
lui că, în mod greșit, întrecerea 
între aceste mine s-a limitat la ur
mărirea scriptică a rezultatelor ?

Să vedem ce ne spun faptele, 
în anul trecut, la mina Ghelar, 

76,6 la sută din sporul producției a 
fost obținut pe seama creșterii pro-

( Aspect interior de la noua 
( filatură a întreprinderii textila 
| Pitești.
(
L

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — La 
stafia de incubație a gospodăriei agri
cole de sfat loșia, din regiunea Crișana, 
a (ost scoasă prima serie de pui din 
acest an. Cei 20.000 pui de o zi și-au 
luat „zborul“ spre 
five din Borș, Mădăras și Salonta. 9,000 
pui din această serie au fost livrafi gos
podăriei agricole de stat Caleașca,, din 
regiunea Argeș.

In prezent se selecționează și se pre
gătesc ouăle pentru cea de a doua se
rie de pui. Incubatoarele de aici vor 
scoate în acest an peste 320.000 pui.

cu însuflețire la 
montarea mași
nilor, pentru în
deplinirea ritmi
că a planului de 
producție pe lu
na ianuarie.

MECANIZATORI FRUNTAȘI
BÎRLAD (coresp, „Scînteii“) Orga- 

nizîndu-și bine munca, mecanizatorii 
de la S.M.T. Zorleni-Bîrlad au reușit 
să fie fruntași la reparatul tractoare
lor și mașinilor agricole. Din cele 131 
de tractoare, ei au reparat pînă în 
prezent 115 și fot atîtea pluguri de 
tractor. Totodată au terminat de re
parat toate mașinile agricole ce vor 
fi folosite în campania de însămîn- 
jări.

S-au evidențiat la aceste lucrări 
Galan Sterian și Leonte lordache, 
șefi de brigadă, Olaru Gheorghe, 

Țaga Ștefan, 
tractorist etc.

TORONTO
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite un cald 

și frățesc salut delegaților la cel de-al XVII-lea Congres național al 
Partidului Comunist din Canada.

Partidul vostru, care își ține congresul în preajma celei de-a 40-a 
aniversări a întemeierii sale, își închină activitatea înfăptuirii celor mai 
nobile aspirații ale clasei muncitoare, luptei pentru apărarea interese
lor naționale ale poporului canadian.

Urăm din toată inima comuniștilor canadieni noi succese în întă
rirea rîndurilor partidului sub steagul marxism-leninismului, în lupta 
pentru făurirea unității de acțiune a clasei muncitoare și a tuturor 
forțelor patriotice în interesul păcii, democrației și progresului social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN



Conferința regională de partid Banat

• • •

aici un bo- 
colecțli de 
și ultimele 

ziare și re-
Una dintre

Biblioteca centrală regională 
din Brașov este vizitată de mulți 
cititori care găsesc 
gat fond de cărți, 
publicații, precum 
noutăți editoriale, 
viste. în fotografie :
sălile de lectură ale bibliotecii.

(Foto : M. Andreescu)

se înlocuiește

Veriiți de la Reșița și Sînnicolau 
Mare, de la Oravița și Orșova, din 
toate raioanele regiunii, delegații 
comuniștilor din Banat s-au întîlnit 
la conferința regională de partid, 
care și-a desfășurat lucrările în zi
lele de 13—14 ianuarie 1962.

Dezbaterile asupra dării de sea
mă a comitetului regional, precum 
și asupra expunerii cu- privire la 
lucrările plenarei C.C. al P.M.R. 
din 30 noiembrie—5 decembrie 
1961, au constituit o manifestare a 
hotărîrii comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din regiunea Ba
nat de a da viață mărețelor sar
cini trasate de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R. și de plenarele Co
mitetului Central, o demonstrație 
a unității de monolit a organizații
lor de partid în jurul Comitetului 
Central al partidului, în frunte cu 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.

Conferința a subliniat însemna
tele realizări obținute de oamenii 
muncii din regiunea Banat în dez
voltarea industriei, agriculturii, și 
culturii Planul producției globale 
industriale a fost îndeplinit în pro
porție de 102,8 la sută ; în prezent, 
gospodăriile colective dețin 94 la 
sută din suprafața arabilă co- 

. lectivizabilă a regiunii ; au intrat 
în funcție numeroase noi obiective 
industriale și construcții social-cul- 
turale ; a crescut nivelul de trai al 
oamenilor muncii de la orașe și sate.

„Ceea ce a caracterizat activita
tea organelor și organizațiilor de 
partid din regiunea noastră în con
ducerea economiei, se spune în da
rea de seamă prezentată de tov. 
Petre Blajovlci, prim secretar al co
mitetului regional de partid, a fost 
cunoașterea mai temeinică a proble
melor de producție, economice și 
financiare ale întreprinderilor și 
luarea unor măsuri organizatorice 
și politice mai concrete și eficace, 
exercitarea unui control mai siste
matic și mai calificat asupra înde
plinirii hotărîrilor partidului și gu
vernului și asupra propriilor noas
tre hotărîri".

Mai mulți tovarăși, printre care 
Iile Făsui, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Reșița, Constantin 
Gorgan, secretar al Comitetului oră
șenesc Oțelul Roșu, Ilie Săcară, di
rectorul uzinei de mașini-unelte din 
Arad, și alții au vorbit despre efica
citatea muncii de partid în produc
ție, atunci cînd ea este dusă cu 
competență și pasiune, cînd se ana
lizează sistematic problemele prin
cipale și se iau operativ măsurile 
necesare. Ei au subliniat importan
ța controlului de partid asupra acti
vității tehnico-administrative, a tri
miterii în întreprinderi și pe șan
tiere de brigăzi și colective formate 
din activiști și cadre tehnice care 
studiază și dau soluții într-o serie 
de probleme importante, 

orășenesc de partid — a spus tov. 
Ilie Făsui — a constatat că la unele 
lucrări de la furnale au loc rămî- 
nèfi în urmă. Comitetul orășenesc 
a analizat în ședință de birou cum 
se ocupă I.C.M.M.R. de buna orga
nizare a muncii pe șantier. Lucru
rile nu au fost simple, dar s-au gă
sit soluții potrivite. S-a recoman
dat, de pildă, să se treacă la lucru 
pe trei schimburi și să se intensi
fice controlul muncii pe fiecare 
schjrhb, precum și asupra îndepli
nirii fază cu fază a graficului lucră
rilor la furnalul de 700 m.c.

Aprecierea dată de conferință cu 
privire lâ îmbunătățirea sub toate 
aspectele a muncii de partid în 
conducerea și îndrumarea activită
ții economice își află confirmare în 
realizările dobîndite în industria 
siderurgică și constructoare de ma
șini, în cea extractivă și energetică, __ ___ _ „____ „_____
în industria ușoară și alimentară furajere și sporirea producției de 
din Banat. Odată cu îndeplinirea și furaje, 
depășirea planului de către marea -- • • 1 - • --
majoritate a întreprinderilor, au 
fost asimilate în producție noi ma
șini și utilaje de înaltă tehnicitate 
cum sînt : motorul Diesel-electric 
de 2.100 C.P., noi tipuri de strunguri, 
vagoane, motoare electrice ; s-au in
trodus numeroase procedee tehno
logice avansate.

Politica partidului și guvernului 
de dezvoltare cu precădere a indus
triei grele își găsește expresia 
și în marile obiective ridicate 
în regiunea Banat. Numai în 
1961 au fost date în producție 
furnalul nr. i de 700 m.c., fabrica 
de aglomerare, hala de utilaj greu, 
turnătoriile de precizie și de nefe
roase de la C.M. Reșița, noi hale de 
producție la uzinele de vagoane și 
la cèa dé strunguri din Arad, noi 
capacități lă uzinele mecanice Timi
șoara, linii dé înaltă tensiune și 
altele. Zilele acestea se fac pregă
tiri pentru intrarea în funcție a ce
lui de-al doilea furnal de 700 m.c. 
— o nouă și remarcabilă realizare a 
harnicilor constructori reșițeni, a 
industriei noastre socialiste.

Subliniind cu legitimă mîndrie 
însemnătatea realizărilor obținute, 
numeroși vorbitori, printre care 
Aürèl Barna, pfirri-fufhâlist, Constan
tin Gancea, directorul I.C.M.M.R., 
Iosif Opriș, directorul Uzinelor me
canice Timișoâra, și alții au atras 
atenția asupra unor deficiențe care 
au ieșit la iveală în cursul îndepli
nirii sărcinilor de producție și a 
planului de investiții, propUnînd o 
serie dé ntăsuri menite să ducă la 
îfnbtinătățirea muncii.

între numeroasele probleme ale 
producției, un loc deosebit în dez
bateri 1-a ocupat lupta pentru folo
sirea cit mai gospodărească a me
talului. Interesantă și instructivă 
a fost în acest sens intervenția to
varășului Ghaorghe David, de la 
uzineje de vagoane din Arad. „Uzi
na noastră — a spus vorbitorul — 
face parte din întreprinderile mari 
consumatoare de metal. Iată de 
ce organizația de partid a uzinei 
a dat și va da o atenție deosebită 
luptei pentru reducerea consumului 
specific de metal". După ce a arătat 
cum a organizat și condus comite
tul de partid această acțiune, vor
bitorul a subliniat că uzina a consu
mat în 1961 cu 3.000 tone metal mai 
Euțin față de aceeași producție a

nului 1959.

Darea de seamă, discuțiile și pla- șeful secției știință ți cultură a 
nul de măsuri adoptat de Conferin- •■ ■ ■ • . •
ță oglindesc grija, înalta răspunde
re și hotărîrea organelor și organi- Iul 
zațiilor de partid de a asigura în- 
deplimrea la toți indicii a planu
lui de stat pe anul 1962, care este 
cu 13,5 la sută mai mare față de 
cel din anul 1961-,

★
Conferința regională de partid a 

dezbătut pe larg problemele legate 
de munca pentru încheierea proce
sului de colectivizare a agriculturii 
în regiune, de întărire economică 
a G.A.S. și G.A.C., de îmbunătă
țirea muncii în S.M.T., de sporirea 
producției de cereale, a numărului 
de animale și păsări, a producției 
de lapte, carne, lînă, ouă, legume 
și fructe.

Deși condițiile climaterice din 
anul 1961 au fost mai puțin favora
bile, producția de cereale a crescut 
cu 8 la sută față de 1960, efectivul 
de taurine din G.A.C. aproape s-a 
dublat. Volumul vînzărilor prin 
contracte a crescut cu 20 la sută 
față de anul 1960. Gospodăriile a- 
gricole de stat au reușit să obți
nă o producție globală cu 51 la 
sută mai mare decît în anul 1959.

Dar, din dezbateri a reieșit și un 
alt aspect al lucrurilor. în timp ce 
zeci de gospodării de stat și gos
podării colective obțin în mod cu
rent producții de peste 2.500 kg 
grîu la hectar și între 3.000—5.500 
kg porumb boabe la ha, o serie de 
gospodării, mai ales din raioanele 
Deta, Lugöj, Făget și Oravița reali
zează producții sub 1.200 kg grîu la 
ha și sub 2.000 kg porumb boabe 
Ja ha. Despre cauzele producției ne
satisfăcătoare în aceste unități socia. 
liste a vorbit printre alții și tov. 
Emilian Telescu, prim secretar al 
Comitetului raional de partid Lugoj. 
„Deși am luat unele măsuri bune, a 
spus vorbitorul, din cauza slabului 
control, ele au fost tărăgănate, iar 
altele nici nu au fost puse în apli
care“. El a criticat trustul Gostat 
Timișoara pentru slabul control^ și 
sprijin ce-1 acordă acestor unități. 
„La noi în raion sînt 4 G.A.S. nou 
înființate și care au nevoie de aju-. 
tor și îndrumare tehnică din partéa 
trustului. Consider însă că stilul de 
muncă al unor tovarăși de la trustul 
Gostat este greșit. Tov. Covrig, ingi
nerul șef al trustului, a fost de cîteva 
ori în raionul nostru, dar foarte pu
ține lucruri s-au văzut în urma lui. 
Cînd a fost la Nițchidorf acest to
varăș spunea că „e suficient să-și 
lase mașina la poarta G.A.S. pentru 
ca acea gospodărie să facă treabă".

.- - ... . . .. , Bineînțeles că după un astfel < de
j-a un .moment dat, comitetul ajutor nit te poți aștepta ca treaba

să meargă mai bine".
Regiunea Banat oferă condiții 

deosebit de prielnice pentru crește
rea considerabilă a numărului de 
taurine și porcine, de oi cu lină 
fină și semifină, precum și a pă
sărilor. Această apreciere făcută 
la Consfătuirea pe țară a țăra
nilor colectiviști a fost susținută 
de numeroși vorbitori la conferința 
regională de partid. Au fost citate 
multe gospodării de stat și colec
tive, care și-au dezvoltat un puter
nic sector zootehnic, realizînd un 
număr sporit de animale la 100 ha.

Succesele obținute în creșterea 
producției de cereale ne-au ajutat 
să sporim simțitor în anul 1961 
efectivele de animale — a spus tov. 
Aurel Mihuț, prim-secretar al Comi
tetului raional de partid Sînnico- 
lau Mare. El s-a oprit apoi asupra 
sarcinilor privind asigurarea bazei

comitetului regional de partid, 
a spus între altele : ;yPrincipa-

1 rezultat al învățămîntului 
ideologic constă în faptul că 
marea majoritate a intelectualilor 
și-au însușit în bună măsură te
zele de bază ale marxism-leninis- 
mului, hotărîrile și alte documente 
de partid, au înțeles locul pe 
care-1 ocupă propria lor activitate 
în lupta pentru înfăptuirea politicii 
partidului. Aceasta are o însemnă
tate hotărîtoare în îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ Li 
studenților, în participarea oame
nilor noștri de știință la rezolvarea 
unor probleme tehnice și econo
mice ale producției”. Oprindu-se 
asupra unor lipsuri existente în 
munca didactico-științifică, vorbi
torul a citat o serie de exemple din 
care se vede că unele cursuri de 
specialitate nu reflectă îndeajuns 
preocupările actuale din industrie 
și agricultură.

Vorbitorii care au luat cuvîntul 
în aceste probleme au arătat că ră- 
mîne în continuare o sarcină cen
trală a organizațiilor de partid, din 
instituțiile de știință și cultură îm
bunătățirea conținutului activității 
lor, legarea cît mai strînsă a aces
tei activități de nevoile construc
ției socialiste.

★
Cu viu interes a fost ascultată ex

punerea asupra dării de sea
mă a delegației partidului nostru 
la cél de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S., prezentată de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie-decem
brie 1961. în unanimitate, vorbito
rii au exprimat, de la tribuna con
ferinței regionale, aprobarea lor de
plină față dé lucrările Plenarei C.C. 
al P.M.R., eveniment de mare însem
nătate pentru partidul nostru. Dele
gații la Conferință au înfierat activi
tatea josnică a grupului fracționist, 
antipartinic Pauker-Luca, ajutat de 
Teohari GeorgeScu și de gruparea 
fracționistă Chișinevschi — Constan- 
tinéscü. Çu emoție și profundă dra
goste față de conducerea partidului 
delegații au relevat marele merit al 
activului de bază ai partidului, în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, în demascarea și zdrobirea 
ideologică și politică a elementelor 
antipartinice, fracționiste, în apăra
rea principiilor și normelor leni
niste ale vieții de partid. Conferința 
a subliniat că s-a întărit și mai 
mult unitatea de monolit a partidu
lui, a crescut prestigiul și rolul con
ducător al partidului în rîndul ma
selor largi ale poporului.

în cadrul conferinței organizației 
regionale de partid Banat a luat cu
vîntul tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R.

Conferințele regionale de partid, 
a spus vorbitorul, au loc la început 
de nou ari, cînd tôatè forțele parti
dului, ale întregului popor sînt con
centrate spre a îndeplini cît mai 
bine, chiar din primele săptămîni' 
ale anului, sarcinile însuflețitoâre 
prevăzute de planul pe 1962 și în 
bugetul de stat. Au trecut doi ani 
de luptă și muncă eroică pentru în
deplinirea planului de șase ani, 
pentru traducerea în viață a măre
țului program de desăvîrșire a con
strucției socialiste, elaborat d,e cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
Realizările din 1961 constituie o 
bună bază pentru noul an. Munci
torii bănățeni au cu ce se mîndri : 
depășirea sarcinilor de producție 
în întreprinderile din regiunea Ba
nat, construcția celor două noi fur
nale de 700 m.c., economiile obți
nute sîrit fapte de cinste.

După ce a relévat și alte succese 
dobîndite în cursul anului trecut 
de colectivele uzinelor, fabricilor, 
șantierelor bănățene, vorbitorul s-a 
oprit asupra cîtorva probleme care 
se pun în fața întreprinderilor din 
regiune, subliniind că sarcina esen
țială este îndeplinirea exemplară, 
ritmică și la toți indicii a planuri
lor de producție, în special la fontă, 
oțel și îaminate, realizarea la ter
men și de cea mai bună calitate a 
obiectivelor ce urmează a fi con
struite, buna gospodărire a mijloa
celor materiale și financiare. în in
dustrie, una din principalele direc
ții spre care trebuie orientată ac
tivitatea organelor și organizațiilor 
de paftid este de a asigura foîosi- 
réa cît mai judicioasă a tehnicii dé 
care dispunem. în legătură tu â- 
ceasta o deosebită însemnătate àré 
extinderea cît mai largă a acțiunii 
de modernizare a mașinilor-unelte 
existente, și, totodată, intensifica
rea muncii de pregătire și ridicare 
a calificării profesionale a muncito
rilor, maiștrilor și inginerilor la ni
velul cerințelor actuale ale tehnicii.

Vorbitorul a atras apoi atenția 
asupra unor lipsuri ce s-au mani
festat anul trecut într-o serie de 
unități în privința organizării și 
conducerii producției. Este necesar 
ca organele și organizațiile de par
tid, orientîndu-se după Directi
vele C. C. al P. M. R. cu privi
re la criteriile de bază ale întrece
rii socialiste, trăgînd concluzii din 
dezbaterile conferinței regionale de 
partid, Să îmbunătățească munca 
politică și organizatorică din între
prinderi, să întărească condücèreâ 
și controlul asupra activității eco
nomice, să îndrumê iiiâi îndea
proape sindicatele în orgăhizlarea și 
orierifarea întrecerii socialiste, pu- 
nînd un accent deosebit pe ridica
rea calității produselor.

în continuare, au fost tratate pe 
larg sarcinile în domeniul agricul
turii. Subliniind succesele obținute 
în transformarea socialistă a agri
culturii din regiune, vorbitorul a 
spus: „Dați-mi voie să transmit din 
partea conducerii partidului, calde 
felicitări Comitetului regional de

le bază al partidului, in 
tovarășul Gh. Gheorghiu- 
---------„u și zdrobirea

Mulți delegați au vorbit în con
ferință desprè creșterea păsărilor. 
Referindu-se la exemple concrete 
din cadrul regiunii, ei au arătat că 
există posibilități reale de a se asi
gura cel puțin 500 de păsări 
la suta de hectare, așa cum s-a 
arătat la Consfătuirea pe țară a 
colectiviștilor. Cu multă putere de 
convingere a vorbit despre crește
rea păsărilor și desfcre rentabilita
tea acestui sector tov. Anton Szanda, 
președintele G. A. C. din Doro
banți, raionul Arad. „Trebuie să 
spun de la bufi început că nu am 
fost și nu sînt de acord cu părerea 
pe care o mai au unii tovarăși că 
n-ar fi rentabilă creșterea păsărilor. 
Iată, numai anul trecut noi am ob
ținut un venit curat de 169.000 lei 
din acest sector. Au fost crescuți 
12.150 de pui de o zi și un mare 
număr de găini și datorită bunei 
îngrijiri n-am avut niciodată o 
mortalitate mai mare de 4 la sută”.

Pe baza aprecierilor cuprinse în 
darea de seamă și propunerilor fă
cute în discuții, hotărîrea adoptată 
de conferința regională stabilește 
un șir de măsuri care să ducă la 
obținerea în anul 1962 a unor pro
ducții medii la hectar de cel puțin 
1.700 kg grîu în G.A.C. și 2.200 kg 
în G.A.S., iar la porumb de cel pu
țin 2.500 kg în G.A.C. și 2.800 kg 
în G.A.S. De asemenea, se prevăd 
măsuri organizatorice și agroteh
nice pentru asigurarea realizării 
unei producții de 5.000 kg porumb 
boabe la hectar în cultură neirigată 
pe o mare suprafață, extinderea 
culturilor intercalate, producerea 
semințelor de mare productivitate 
etc. Hotărîrea adoptată prevede 
sarcini mobilizatoare și în ce pri
vește sporirea numărului de ănima- 
le și păsări, precum și pentru crea
rea unor puternice bazine legumi
cole în jurul orașelor și centrelor 
muncitorești.

★
Reflectînd preocupările multila

terale ale organelor și organizații
lor de partid în domeniul culturii 
și științei, j
principalele probleme ale 
de partid în institutele de 
mînt superior și școli, în 
țiile științifice, unitățile de 
instituțiile de artă.

Ocupîndu-se de munca --------  „ .............
și ideologică în unitățile de învă- organizațiilor de partid și sfaturi- 
țămînt și cultură, tov. Radu Petru, lor populare, care au muncit cu

••

, răbdare . în rîndul țăranilor, spi'é 
a-i convinge să intre în gospodăriți 
colectivă, ■ să pășească pe calea si
gură a belșugului și fericirii"; Da
torită muncii bune depùse, s-au 
cfeât condiții — așa cüm s-a arătat 
în conferință — ca în scurt timp 
să se încheie procesul de colectivi
zare a agriculturii în regiunea Ba
nat., Sarcina principală a or
ganizațiilor de partid și a lucrăto
rilor din agricultura regiunii este 
acum întărirea economico-organi- 
zatorică a tuturor unităților socia
liste, în primul rînd prin dezvolta
rea puternică a producției agricole.

Arătînd că planul de măsuri al 
conferinței regionale de partid pre
vede ca în anul acesta să se reali- 

aț zeze producții medii sporite la hec
tar la toate culturile, precum 
și creșterea serioasă a număru
lui de animale, vorbitorul a su
bliniat că pentru realizarea a- 
cestor sarcini un neprețuit ajutor 
îl constituie indicațiile cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Consfătuirea pe 
țară a colectiviștilor, precum și 
Chemarea și recomandările comi
siilor de lucru ale consfătuirii. 
Popularizarea documentelor Con
sfătuirii colectiviștilor, însușirea 
10r temeinică și aplicarea în prac
tică a indicațiilor și recomandări
lor făcute trebuie să fie. mereu în 
centrul muncii politice de masă la 
sate, al învățămîntului agrozooteh
nic, al activității tuturor organiza
țiilor de partid și de stat din agri
cultură, al conducerilor gospodării
lor de stat, colective și ale S.M.T.

Referindu-se la o serie de lipsuri 
în activitatea unor G.A.S. și G;A.C., 
vorbitorul a atras atenția că munca 
„în general" pentru întărirea uni
tăților agricole socialiste nu poate 
rezolva problemele. Este nevoie ca 
organele agricole, cadrele care lu
crează la sate, inginerii agronomi și 
zootehnici să îndrume direct și să 
răspundă direct și pe întregul an 
agricol, de ün număr precis de u- 
nități, de producția lor, de rezul
tatele obținute.

Vorbitorul a relevat condițiile 
deosebit de favorabile existente în 
regiunea Banat pentru sporirea 
considerabilă a numărului de vaci, 
porci, oi și păsări, precum și a pro
ducției animaliere.

în continuare, vorbitorul s-a ocu
pat îndeaproape de sarcinile, ce se 
ptin pentru cçeareà în jurul orașe
lor și centrelor muncitorești à unor 
baze puternice și sigure de aprovi
zionare a populației cu legume și 
zarzavaturi și pentru asigurarea 
unei producții de legume în tot 
timpul anului. Trebuie să se anali
zeze și să se ia măsuri de con
struire a unor sere mari pentru 
producerea de legume timpurii, în 
cantități tot mai mari., De aseme
nea, să se studiezé posibilitățile or
ganizării de unități specializate — 
adevărate fabrici — pentru produc
ția dé ouă și carne de pasăre.

Condiția succeselor în îndeplini
rea sarcinilor în agricultură, a spus 
vorbitorul, este întărirea continuă a 
muncii de partid Ta sate. Fără- 
a slăbi nici un moment grija 
pentru primirea în partid a celor 
mai înaintați muncitori, pentru îih- 

• biinătățirea continuă a compoziției 
sociale a partidului, este nece
sar să se dea o mai mare 
atenție primirii de noi membri și 
candidați de partid din rîndul celor 
mai buni colectiviști și mecaniza
tori, al inginerilor agronomi, al în
vățătorilor și profesorilor de la 
sate. Trebuie să se întărească aju
torul dat organizațiilor de partid 
sătești ; să fie lărgit activul fără 
de partid în jurul orgânizâțiilor de 
bază și să se îmbunătățească mun
ca cu acest activ ; de asemenea, 
este necesar să se desfășoare o mai 
bună muncă organizatorită și pbli- 
tico-educativă în rîndul tineretului 
și al femeilor.

în cuvîntul său, vorbitorul s-a 
ocupat îndeaproape de problemele 
muncii de partid în institutele de 
învățămînt superior și instituțiile 
științifice și de cultură, insistînd 
pentru o cît mai strînsă legătură a 
muncii științifice și culturale cu via
ța, cu practica construcției socialiste.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
vorbit în continuare, pe larg, des
pre problemele dezbătute la ple
nara C.C. al P.M.R. din noiembrie- 
decembrie 1961. Subliniind însem
nătatea 
greșului 
a arătat 
Congres 
lumină

ti
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Spectacolul de astă seară

LA REDACȚIE
DIN SCRISORILE SOSITE

bine aprovizionate 
Decenii de-a rîndul, 
orînduire, aici nu 
nimic.
vechiul sat e greu

cu 
sub 
s-a

de

!nfr-un sat 
ca atîtea alteSe

Cu 20 ani în urmă. în satul ‘
Zdrapli din raionul Brad, vestita 
tară de piatră a oamenilor săraci 
ce trăiau pe un pămînt al cărui 
subsol era plin de bogății ce nu 
le aparțineau, de sub streșinile- 
acoperișurilor de paie ale caselor * 
abia se vedea cite un ochi de 
geam. Ulițele strimte erau pline 
cu apă și noroi sau,, vara, cu 
praf. Copiii mergeau la școală pe 
ploaie, pe vînt și pe ger, tocmai 
la Gura Barza. 12 km. dus și în- 
töts. In schimb, satul avea patru 
cîrciumi ■

. „rochie".
vechea
schimbat 

i? Astăzi
recunoscui. Punerea în valoare a < 

' bogățiilor pămîntului de aici a ]
• schimbat și ia(a acestui sat. ' 
' Cușmele posomorite ale acoperi- < 
J șurilor de paie au dispărut. Case !

!, cu cite 4—5 ca- 
■fnërëp-acoperite cu tablă sau cu 
figlă le-au luat locul. Peste o • 
sută de case noi s-au construit , 

' îri . ultima vreriie. Lumină electri- ]
* că strălucește seara la fiecare ie- * 
' reastră. Aparatele de radio aduc

muzica și vești de pe tot globul 
în casele zdrapténilor. Din trei >i 
în trei ore, în gara nouă oprește ’ 
un tren. ;

In inima satului se află maga- < 
zinul universal, cu vitrine mari, 
luminoase, unde cetățenii găsesc 
töt felul de mărfuri — de la nas- i 
turi pînă la motociclete. Ceva , 
mai încolo se află clădirea nouă ' 
a școlii. In august anul trecut a 
fost inaugurat căminul cultural, 
construcfie ridicată în mare parte 
prin contribuția voluntară a ce
tățenilor. Noul cămin, iluminat 
fluorescent, are o sală de specta- 

’ cole cu 400 de locuri, bibliotecă, 
vestiare, club, într-una din încă
peri este amenajat un interesant 
muzeu etnografic locdl.

purilor os [JU.1O 
noi, încăpătoare,

în colectivul nostru de proiec- 
tanți sînt multi iubitori ai teatru
lui. Cum este și firesc, afișele Tea
trului National „I. L. Caragiale“ — 
prima scenă a tării — le atrag în 
mod deosebit atenția. Piesele ori
ginale, lucrările dramatice din re
pertoriul universal interpretate de 
artiști de frunte ai teatrului romî- 
nesc, găsesc întotdeauna și la noi, 
ca de altfel în toate întreprinderile, 
amatori pasionați și entuziaști. Cînd 
se anunță o pre
mieră sau se reia 
un spectacol care 
a plăcut mult, 
responsabilii sin
dicali care se ocu
pă cu procurarea de bilete de tea
tru sînt asaltați. Nu cred că mai 
este nevoie să adaug că prețuim 
din- toată inimă munca doleciivuîui 
de actori care ne-au obișnuit cil 
spectacole de înaltă calitate.

Tocmai datorită acestei aprecieri 
pe deplin meritate, găsesc că este 
cazul dé a semnala unele neațUn- _ _______ .
suri; în ultimele săptămîni ale anu- nai „I L. Caragiale" și al altor tea- 
lui care s-a încheiat, dar și în pri
ma decadă a anului acesta, am au
zit unele nemulțumiri .ale spectato
rilor privind nerespectarea de că
tre teatru a repertoriului anunțat pe 
afiș. Nu puțini spectatori care au 
cumpărat bilete la piesele înscrise 
în repertoriu în săptămîna 24—30 
decembrie și în primele zile ale a- 
nului acesta au fost neplăcut sur
prinși să afle că... spectacolul " a- 
nunțat nu va mal avea loc și că 
a fost înlocuit cu altul; Astfel, cîți- 
va cunoscutl al mei, avînd bilete 
pentru piesa „Fiicele" au avut sur
priza de-a află în seara spectaco
lului că vor vedea „din motive teh
nice“ piesa „Titanic Vals" pe care 
o mai văzuseră cu putină vreme 
înainte. Alți amatori de teatru mi-au

spus cu părere de rău că n-au pu
tut vedea piesa „Hangița" pentru 
că în- seara spectacolului afișul s-a . 
schimbat și s-a jucat „Tartuffe“.

Din păcate, asemenea schimbări . ' 
s-au mai făcut și în alte seri..

Nu știu exact care este cauza a- 
cestor schimbări repetate. Se pare .: 
că este vorba de îmbolnăvirea unor 
Interpret!. Dar îmi permit să întreb, 
alături de alți spectatori : oare a- 
semenea situații

PĂRERI DE SPECTATOR
neplăcute nu ar fi 
fost evftate dacă 
rolurile de rezis
tență ale piese
lor ar fi avut du
bluri ? Pe cîts ... 
știu, Teatrul Națio- ?■ 

nai „I. L. Caragiale" dispune de ' 
un colectiv cu mări posibilități...

Ridic această problemă și pentru .J:. 
că unii-,-dintre colegi , au, avuț sur
prize de' aceldșl fel și lă alte tea-, 
tre (de pildă, Teatrul pentru tineret 
și copii).

Mai vreau să arăt și un alt as- 
pect. în repertoriul Teatrului Națio-

tre, sînt piese care țin afișul multă 
vreme. Unii spectatori au încercat 
un sentiment de amărăciune revă- 
zînd spectacole într-o prezentare 
care nu mai avea calitățile de la 
premieră. Mă asociez criticii făcute 
într-o notă a „Contemporanului“ de 
săptămîna trecută, în care se ex
primă nemulțumirea acelora că-' 
rora li se oferă asemenea specta
cole degradate. "

Sper că Teatrul Național „l. L. 
Caragiale" și alte teatre unde s-au 
manifestat asemenea neajunsuri 
vor înțelege dorința 
spectatorilor, de a se

, viitor scăderile de felul celor sem- '. 
nalate.

Ing. MIRCEA RADU 
Institutul Proiect-Bucureștî

noastră, a 
Înlătura tn .- :

Oto

Cursuri de pregătire a cadrelor 
de conducere din G.A.C.

conferința a analizat
muncii
îhvăță-
institu- 
creație*

politică partid Banat, tuturor organelor și

istorico-mondială a Con- 
al XXII-lea al P.C.U.S., el 
că documentele acestui 
pun și mai puternic în 
justețea liniei politice a

partidului nostru, a mărețelor ho- 
tărîri adoptate de Congresul al 
III-lea al P.M.R.

Relevînd interesul viu manifestat 
de delegați și aprobarea deplină 
exprimată de conferința regională 
față de lucrările și coiicluziile ple- 
narèi din noiembrie-decembrie, vor
bitorul a subliniat că studierea te
meinică de către toți membrii și 
candidații de partid’ a Dării de 
seamă prezentată lă Plenară, va 
contribui într-o măsură considera
bilă la călirea lor politică și ideolo
gică, la ridicarea nivelului muncii 
tuturor organizațiilor de partid.

„Partidul nostru a spus vorbi
torul — este mai puternic și niai 
unit ca oricînd în jurul CorhitetUlui 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ; s-ău ci
mentât și mai mult legăturile sale 
cu masele largi, au crescut și mai 
mult prestigiul și autoritatea parti
dului în rîndul poporului“.

în încheierea cuvîntării sale, vor- ' 
bitortil a urat comuniștilor și td-' 
turor' oamènilor muncii din regiu- ' 
ne spor la muncă și cit mâi multe 
succesè în îndeplinirea sarcinilor 
ce le stau în față.

★
Conferința a ales noul Comitet 

regional de partid și comisia de 
revizie: în prima ședință plenară, 
Comitetul regional dé partid Banat 
a reales că prim-secretar pe tova
rășul Petre Blajovlci, membru su
pleant al C.C. al P.M.R.

V. POP 
I. CHIUJDEA

14.000 de președinți, 
vicepreședinți și briga
dieri, aproape de două 
ori mai mulți decît atlül 
trecut, frecventează a- 
cum cursurile speciale 
de pregătire a cadrelor 
de conducere din gospo
dăriile agricole colec
tive.
Tematica acestor cursuri 

organizate pe lingă cen
trele agricole școlare și

institutele de învăță- 
mînt, a fost îmbunătățită 
pe baza consultării unor 
președinți și brigadieri 
ça experiență bogată. 
Lecțiile sînt axate pe 
sarcinile concrete cé se 
pun în prezent în fața 
gospodăriilor colective, 
pe problemele principa
le ale consolidării lor e- 
conomico-organizatorice. 
Ele tratează

noi metode de sporire a 
producției vegetale și a- 
nimale, prezintă experi
ența înaintată a gospo
dăriilor colective frun
tașe în organizarea pro
ducției agricole, în Or
ganizarea și retribuția 
muncii. La cursuri sînt 
larg folosite recomandă
rile Consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști.

(Agerpres)

O. ZATOSCHIL 
inginer

rele-. .15,10 — I â» ,.:Aclaalitatea în țările soSALT SPRE GLORIE : Patria (9 ; 11,30 ; 
14; 16,30; 19,' 21,15),. I C. Frimu (10;
12 ; 14,15 ;. 17 ; 19,15 -• - ■ ••
(10 • ...... ................... . .
15; 17;.19; 21). TOM DEGEȚELUL: Re
publica (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 ; fqțȘO);. CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚți. nilează la cinematografele Magheru 
(10;; Ï2.; 14,15; 16,30 ; 18,45; 21),. Volga 
(15; 1^;.19; 21). NU E LOC PENTRU ANI
MALE' SĂLBATICE : rulează la cinematogra
fele V,, AléesRndri (10.; 11,30; 13,15 ; 15; 
17; 191'f.r 21);- Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 
19; 2V;?;ĂfeȚ . Poppv. (9,30 ; 11,10 ; 12,50;
14.30 î-'lBșîd ; 17*50 ; 19,-30 ; 21,10) și Donca
Sinio fl5;.;.17j.,19;, 21).. AGENTUL X 25 - 
cinemascop : • Lùrtiihà (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 
16; 18,15; 20,30), 30 ' Decembrie (15; 17; ’
19; 21), Drumul serii (15 ; 17; 19; 21). 
SECERIȘUL VERDE : Maxim Gorki (10,39 ;
12.30 : 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). FLĂCĂRI
ÎN TAIGA: Central (10,30; 12,30; 14,30;
16.30 ; 18,30 ;' 20,30), înfrățirea între popoare 
(15 ; 17 ; 19 ;■ 21). MECANICUL CONDUCEA 
TRENUL : 16 Februarie (16 ; 18 ; 20). POR- 
TO-FRANCO : Victoria (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 
16,30; 18,45 ; 21), V. Roaită (10; 12,15; 16;
18.15 ; -20,30), B. Delavrancea (16 ; 18 ; 20), 
ULTIMUL MEU. TANGO : Tineretului (10 ;
12.15 ; 16 ; 18,30 ;'*21). CASTELUL DIN BAS
ME : Timpuri noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septembrie 
(rulează In continuare dé la orele 10 pînă la 
orele 15). FATA CU CHITARA : 13 Septém-

brie (16; lS;lfe 20,30),;. SOSEȘTE'CIRCUL i,.,.n (or..« su 
. .. Cultural (16; .18*15; '20;l5), Mlhail Elhineșcu ctàlièté — Oreio: 15;S5'-ll i' Sonăta'ln stil

17; 19,15, 21,30;), Alex. Sahia (15,30 ; 18 ; ;W01; ÎNTMjNIRE TE CABLU ; „
12 * ,14 ; 16,30 ,; 18,45; 21), N. Bälcescü 8 Martie .(15,BO ; 18 ; 20,30),. Mirixita (10; 1$ ;

lê;3(); 18^45 .;. an; VÎNÏUL SJA.,OPRIT IN 
ZORI: Grivlța (15; 17 ; 19 ; 21). EVDO- 
CHIA : C.tin David- (15,30- ■ 18 ; ‘20:30). PO
VESTE DESPRE O .FATĂ '.. Unirea. (16’; 18; 
20), Munca (16; WUB;- 20,30). IIARINAP.UL 
ÎNDRĂGOSTIT : . Olga Bancic (15,30 ; 18 ; 
29,30). CAIDUL : Flacăra (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 
19; 21) PENTRU lÖÖ’.OOO DE MĂRCI : ru- J _.r____ . , ____ ___________ ____ r^, ____
lează la • cinematograful T. Vladimiréscu (16 ; tată de elevii Școlii populata de artă- din 
18; 20). RAIDUL VA'RGAT : Popular (15'; București . orele-21,15 — I o Actualitatea 
17; 19 21). ÎNVIEREA: Moșilor (16; i8 ; radio — orele .21,30 — ll • Din viola duzi-
20). AUSTERLITZ — cinemascop. ; ,28 :.Au-

..äniie' -penpu violoncel, 'și, pian de.. G. Cas- 
sado — dreje 16,i5';:T?'';ȚI~4: Cînlecé revo
luționare — orele: 163^ '—1 • Emisiunea 
muzicala-pentru copii — orele! ' 17,30 — I • 
Melodii,, mclodiiu. Orele 18,05 — II • 

. . . Tribuna radio — orele 18;30 -— I • Jurna-
jxu;- âUjOm). MARINARUL: iul Șalelor orele 19,00 ~.I •. Teatru: 
Olga Raheic (Ï5;30 ; 18; „Bulevardul impăcărP* de‘ Aurel Balanga 
Fiucüiu ■ (Xv ; 12, ; 15 ; '17 ; — orele,. 19;30 — II 9 Concert ahteitoare —

19 « 21) PENTRU 100.000 DE MĂRCI : ru- Orele 20,30 — I ♦ Seară Eminescu, prezen-

• >

XI , AU /ax/»; invxbnun . IVXUȘIIUr tiu , XO » 7UUIU Ulqlv j-r* ll 9 Ulii VllCla TTIUZI’
20). AUSTERLITZ — cinemascop: .23 “.Aii- ■ bală a Orașului Bacău ~ orele 21,50 ■ — II 
gust (9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21). ZECE PAȘț. SPRE “ " - ■ ' ‘
RĂSĂRIT : rulează la cinematograful Ilie
Pintilie (16 ; 18 ; 2'9): DOUĂ VXEȚI am
bele 'serii : 8 Mai <15; :18;8Öj. VIRSTA DI.

' FICILA :. Floreasca (19). PINZE PURPURII:
' G. Coșbuc (15 ; 17 ; 19 ; 21). COPILUL TRU

PEI rulează là cinematograful G. BacovitC
(16 ; 18 ; 2’0); ALEXANDR NEVSKI : rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (15,30 ; 18 ; 
20,30).

RADIO, VINERI 19 IANUARIE. Soliști ro-
mînl interpretînd arii din opere — orele 9,30
— I • Concert de muzică corală precla
sică — orele 10,35 — I • Concert Mozart 
—- orbie 11,03 — I • Limba noastră — orela 
12,00 — I • Noi formalii artistice de ama
tori — orele 12,45 — I • Cîntece din lari 
socialiste — orele 14,03 — II • Din viata 
de concert a Capitalei ’r- ôtèle''14)30 — II 
• Soliști și orchestre de muzică populară 
românească — orele 15,00 — ii* Progra
me muzicale alcătuită de ascultători — o-

• Seară de balet — orele 22,30 — I' • Sex
tetul „AUilntirl . din Florența“ de Ceaikov-

* V V '.II.

hi va fi n 
vremea L

■■ '■■■' ■ ■ •

Timpul probabil pentru zilele de 10, 21 
și 22 ianuarie : Vreme umedă, cii cerul va
riabil, mai mult ndros. Precipitații : locale 
vor cădea In cea mâi mare parte a țării. 
Vînt potrivit va predomina din sectorul ves
tic. Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 6 și piva 
4 gradé, iàf maxlniêlé Intre 0 și plus 10 
grade. Local cea(ă.
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Filmul în sprijinul 
agrotehnicii

CONSTANȚA (coiesp. „Scîn- 
tèii"). — In comuna Negtu Vodă, 
penau colectiviștii care urmează 

' cursurile cércului agrotehnic au 
l<?st prezentate filmele documen
tare „în luptă cu apele", „r 
ziunea solului și corhbăterea ei' , 

i și ,Lupta chimică împotriva tufi
șurilor". . . . ... ]

Completate cu scurte expuneri
! legate de specificul gospodăriei ! 
'1 colective din comună — expu- 
? neri făcute de tov. ing. Maria 

Cîrjan — filmele au contribuit la 
îmbogățirea cunoștințelor colec- ' 

. tiviștilor cu privire lă foloasele 
/ irigării plantelor și cîștigării de 
1 noi terenuri pentru agricultiiră. 
; Asemenea acțiuni au fost. în- 
1 treprinse în numeroase alte co

mune și sate din Dobrogeă. Nu- 
, mai în prima etapă a festiva- 
ț lului filmului pentru sate, în ra- 
! ioanele Măcin, Tulcea, Istria și 
; Hîrșova au fost organizate 56 
1 spectacole cu filme documenta- 
1 re agrozootehnice.
I

,Ero-tt

1 N F O R M A Ț 11
\ • Joi la amiază ambasadorul R.P. 
Ungare la București Bêla Némety, a 
oferit un dejun în cinstea delegației 
Comitetului de stat pentru energia a- 
tomică din R.P. Ungară care face o 
vizită în țara noastră.

L.a dejun au participat reprezentanți 
ai conducerii Academiei R.P. Romîne 
și Institutului de fizică atomică și Co
mitetului pentru energie nucleară al 
Consiliului de Miniștri, funcționari 
șuperiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

• La două din manifestările muzi
cale de joi seara din Capitală și-au 
dat concursul artiști de peste hotare, 
în turneu în tara noastră.

După recitalul susținut cu cîteva 
zile în urmă,- pianistul Alexander 
Uninsky din S.U.A, a fost solistul 
concertului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. dirijată de Mihai 
Brediceanu. Muzicianul american a 
interpretat Concertul ïir. 1 în si be
mol minor pentru pian și orchestră 
de Geaikovski,

Iubitorii muzicii vocale, l-au ascul
tat în aceeași seară pe basul. Ayhan 
Baran ..din Turcia, laureat al celui 
dé-al doilea Concurs international 
„George Enescu“. Acompaniat- la pian 
dé Elsa Chioreanu, artistul oaspete a 
interprétât- lucrări de JBach. Haendel, 
Mozarf, Beethoven, 
nescu, Erkin și altii.

Ceaikovski. E-
(Agerpres)

Semnarea protocolului privind schimbul reciproc 
de mărfuri pe anul 1962 intre It. P. Boinînă 

și R. P. Polonă
în urma tratativelor care au avut mașini textile, diverse . mă§.ihi.-; fni- 

loc într-o atmosferă de prietenie, și niere, echipament naval, aparatură 
înțelegere reciprocă, s-a semnat Ua de laborator, utilaj pentru sinteza 
București, în ziua de 18 ianuarie amoniacului, precum și cocs, lapai; 
1962, protocolul privind schimbul nate, celofibră, diverse produse’ 
reciproc de mărfurj pe anul 1962'. chimice, cauciuc sintetic, conservé 
între R.P. Romînă și R.P. Polonă, de pește, bunuri de consum .indus-:, 
La baza acestui protocol àü stat a- trial etc.
cordul comercial de lungă durată Protocolul prevede o creștere à 
încheiat între, cele două guvéfnè . schimburilor comerciale de circa 
pe anii 1961—1965, precum'și joroto- ’ 10 la sută față de contingentele 
colul sesiunii a. IlI-â a Comisiei protocolului conțercial pe 1961. 
guvernamentale de colaborare eco- PrQtöcolul a fost semnat din 
nomică romîno-polonă. ' paptea romînă de Ana Toma, ad-

Republica Populară Romînă va jpfict al ministrului Comerțului, iar 
livra în Republica Populară Polo- din partea polona de Jojef Kutin, 
nă : utilaj’de foraj, motoare elec- adjunct al ministrului Comerțului 
trice, vaaoane- de marfă si cisterne.. Exterior.

La semnare au participat Mihail 
Petri, adjunct al ministrului Co
merțului, precum și membrii dele
gațiilor romînă și polonă și func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Janusz Zambro- 
wiez, ambasadorul R. P. Polone la 

ai ambasadei.
(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
.Aj.f»

t

Să înceteze persecuțiile 
‘împotriva ziarului „Worker“;|g|

Citarea editorilor și administra
ției ziarului „The Worker" în fdța 
Marelui juriu federal, marchează 
începutul . campaniei rușinoase și 
iiisolentè împotriva libertății presei,

SĂRBĂTORIREA IN U.R.S.S. A CELEI DE A 50-A ANIVERSĂRI 
«IffiaNTEI DE LA PRAGA A P. M. S. D. R.

LENINGRAD 18 (Agerpres). — 
în 'àcèstè zïld în Unitatea - Sovietică 
se sărbătorește - cea' de-a 50-a ani
versare a ..conferinței de la Praga a 
P.M.S.D.R.

l-a vizitat la- Leningrad pe Evghem 
Onufriev, membru de partid din 
anul 1904, în vîrstă de 78 de am, 
singurul rămas în viață dintre par 
ticipanțit la această conferință.

Pe atunci Onufriev era muncitor 
la Uzina Obuhov o. în cele 12 zile 
cît au durat lucrările conferinței el 
a locuit în aceeași cameră cu Lenin. 
Explicînd de 
venit această 
supune că 
în societatea 
reprezentînd

NEW YORK 18 (Agerpres). TASS 
transmite': La 16 ianilarie o serie de 
colaboratori ăi ziarului ■ „The Wor
ker“ din New York au primit din 
partea autorităților citații de a se — . . ......
prezenta în fața Marelui juriu fede- întreptirise de Ministerul Justiției 
ral din Washington. contrar garanțiilor pe care le oferă

După primirea acestor citații. Ja- constituția.
mes Jackson, redactorul șef al ziă-- Această acțiune a guvernului 
ru-lui „The Wprker“, a dat publicită- este menită să servească în conti- 
ții o declarație în care se spune : nuare forțelor celor mai- reacționare 

„Senatorul Strom Thurmond din
Carolina de sud, prigonitor înver
șunat al negrilor și dușman al de
mocrației, și-a exprimat. în buleti
nul congresului „Congressional Re
cord" părerea că ziărul „The 
Worker“ trebuie interzis pentru că 
a îndrăznit să înceapă campania 
de demascare a organizației pro
fasciste „societatea John Birch“, iar 
ministrul Justiției, Robert Kennedy, 
serviabil, s-a grăbit să-i satisfacă

cu delegații, era foarte atent, dădea 
sfattiri și îndruihări.

Nici acum nu pot uita cuvîntarea 
de încheiere a lui Lenin, a spus 

-—v -, , ' OnufrieM, cafe a însuflețit pe toți,
■ Un corespondent al agenției TASS era phnă de optimism, încredere 

profundă în forțele partidului, în 
forțele clasei muncitoare. .

In primăvara anulut 1957, la in
vitația tovarășilor cehoslovaci, Ev- 
gheni OnufrleV a vizitat orașul 
Praga. El a retrăit evenimentele 
petrecute cu zeci de ani în urmă. El 
a văzut clădirea unde avusese loc 
conferința de la Praga a bolșevici
lor și unde acum se află muzeul 
Lenin. în ianuarie 1912 noi, comu
niștii ruși, delegați la conferință 
trebuia să fim foarte prudenți 
cînd apăream pe străzile Pragăi, să 
ne adresăm unul altuia cu numele 
conspirativ, a spus Onufriev. Acum 
m-au întîmpinat cu bucurie tovarășii 
cehi care au căutat să-mi arate sin
cera lor prietenie frățească

După convorbirea cu Onufriev, 
corespondentul agenției ï ASS a vi
zitat împreună cu ei Muzeul Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 1. 
Aici, în sala ,consacrată conferinței 
de la Praga el s-a întîlnit cu vechii 
bolșevici care în această zi aveau 
convorbiri cu excursioniștii. Ei au 
vorbit cu însuflețire tineretului des
pre lucirile conferinței istorice din 
1912. .

ale societății americane".
Subliniind că „această ofensivă 

infamă împotriva libertății este o 
expresie a traducerii în viață a fai
moasei legi McCarran“, Jackson 
declară în încheiere că „ziarul „The 
Worker” va lupta împotriva tuturor 
restricțiilor ce lezează dreptul său 
de a publică și de a răspîndi ideile 
sale și nu va capitula în fața acțiu
nilor discriminatorii și anticonstitu
ționale“. .

0*0------------

trice, vagoane- de marfă și cisterne,, 
diverse mașini-unelte, compresoare 
frigorifice, poduri rulante, precum 
și produse petroliere, ciment, gea
muri, traverse de cale feratg, di
verse produse Chimice, mobilă, 
struguri, conserve de fructe și le
gume, fructe etc.

Republica Populară Polonă va li
vra în Republica Populară Romînă: 
mașini-uneJte, motoare și agregate,

----------o »o---------

SPORT Campionatul de hochei pe gheață
Apreciind valoarea 

poate spune că formațiile bucureștene 
prezintă loturi mai omogene, în special 
Steaua, ai cărei jucători sînt în majori
tate internaționali. De altfel, hocheiș- 
filor militari ii se acordă de către spë- 
cialiști prima șansă la cîștigarea titlului 
republican, pe care l-au cucerit și anul 
trecut. Știința-Cluj, Voința-Miercurea 
Ciuc, Steagul Roșu-Brașov sînt la rîn- 
dul Ipr echrpe cünoscuté, îndreptățite 
să aspire la un loc fruntaș îri clasamen
tul campionatului.

Astăzi au loc meciurile : Știința 
Cluj-—Metalul (ora 9), Steaua—Șurianul 
(ora 11). Știința București—Steagul Roșu 
(ora 18) și Voința—Tîrnava (ora 20).

Ar fi bine dacă meciurile de după- 
amiază 
vreme.
sibil — este în interesul spectatorilor, 
nevoiți altfel să se retragă spre domi
ciliu la o oră prea tîrzie.

I. D.

Primul campionat republican pe 
1962 — cel de hochei pe gheață — a 
început ieri pe patinoarul artificial „23 
August" din Capitală. Participantele la 
competiție reprezintă hocheiul din ora
șul București (Steaua și Știința), din re
giunile Cluj (Știința), Mureș-Aufonomă 
Maghiară- (Voinfa-Miercurea Ciuc și 
Tîrnava-Odorhei); Brașov (Steagul 
Roșu), Hunedoara (Șurianul-Sebeș) și 
Suceava. (Metalul-Rădăuți). în.cel dintîi 
meci a! zilei, echipa campioană Steaua 
a întîlriit formația Metalul din Rădăuți. 
Net superiori, sportivii militari au cîș- 
figaf la. un scor de.fi rugbi (24—0). 
Hocheîștii clujeni au întrecut și ei la 
zero echipa Șurianu1 din Sebeș (9—0). 
Deși învinsă cit 10—5, echipa Tîrnava 
a dat o replică dîrză experimentatei 
formații a Științei București. în repriza 
a treia, de pildă, Tîrnava a înscris 3 
goluri fără să primească niciunul. 
Voința—Miercurea Ciuc a cîștigaf cu 
9—4 întîlnirea cu Steagul Roșu- 
Brașov.

-oeo

în jurul orașelor — 
zone legumicole puternice

din aceste zile să se treacă cu toate 
forțele la lucru. Fiecare gospodărie, 
colectivă și de stat trebuie ' să-și 
delimiteze terenurile destinate cul
turii legumelor, avîndu-se în vedere 
apropierea lor de. sursele de apă 
pentru a ușura irigarea. Pe acestea 
să se transporte cantități. cît .mai 

ță fără de care nu-i cu putință ob- 
_____ ținerea unor recolte mari. în scopul 

Este" necesar ca experiența bună obținerii unor, legume timpurii tré- 
cîștigată în acest sector să fie ex- buie să se treacă neîntîrziat la 
tinsă. Așa se și face în multe G.A.C. amenajarea de răsadnițe procurîn- 
Asțfel, colectiviștii din Ișalnița, 
gospodărie situată în apropierea 
orașului Craiova, au hotănt să cul
tive 65 ha. cu legume din care 26 
ha. cu legume timpurii. Paralel cu 
identificarea terenului, în prezent 
se lucrează de zor la transportul 
gunoiului pentru amenajarea de 
răsadnițe, se procură materialele și 
semințele necesare.

Trebuie spus însă că sînt și gos
podării colective din cele situate 
in apropierea orașelor și centrelor 
muncitorești care nu dezvoltă pe 
măsura posibilităților acest sector. 
Ba mai mult. Unele suprafețe, care 
înainte de înființarea gospodăriei 
colective erau cultivate cu legume, 
au primit acum altă destinație. Așa 
stau lucrurile la G.A.C. Grădinari, 
regiunea București, care nu valori
fică bine terenurile ce le are, și care 
sînt deosebit de prielnice pentru 
cultura de legume. Să socotească 
colectiviștii înșiși dacă aceasta este 
o treabă făcută cu chibzuială.

în legumicultură, spre deosebire 
de alte culturi, producția se hotă
răște încă de pe acum, în plină 
iarnă. Tocmai de aceea, fără nici o 
întîrziere, organele de partid, sfa
turile populare și organele Ministe
rului Agriculturii, să ia măsuri 
practice, operative pentru tradüce- 
rea în viață a indicației date de 
partid la Consfătuirea pe țară a 
țăranilor colectiviști de a se asi
gura zone legumicole în junii ora
șelor și centrelor muncitorești, cale 
sigură de îmbunătățire continuă a 
aprovizionării populației cu legume 
și zarzavaturi și de evitare a trans
portului costisitor de la distanțe. 
Comitetele executive ale sfaturilor 
populare, îndrumate activ de către 
organele regionale și raionale de 
partid pe baza cunoașterii necesaru
lui de legume, să stabilească precis, 
suprafețele destinate acestor, culturi. 
Să nu se admită ca suprafețele po
trivite pentru legume să primească 
altă destinație. Pentru reușita aces
tei importante acțiuni se cere ca 
inginerii și tehnicienii agronomi .să 
ajute și să îndrume cu dragoste pe 
colectiviști pentru a-i deprinde cu 
cultura legumelor.

.Hotărîrile luate trebuie urmate 
de măsuri -, practice astfel ca încă

(Urmare din pag. I-a)

täte, Tună de lună, în casa gospo
dăriei colective din Dobreni, regiu
nea București, se datoresc în cea 
mai înare măsură producției de le
gume. în jurul orașului Constanța 
și âl stațiunilor balneare de pé ii-
total sînt multe gospodării colective mari de gunoi de grajd sau mrani- 
care au ca ramură de bază secto
rul legumicol.'
-r ■ . ‘ “ 

cîștigată în acest sector să fie ex-

du-se din vreme materialele nece
sare : cherestea, geamuri etc. O 
mare atenție trebuie dată constru
irii de sere, folosîndu-se la încălzit, 
acolo unde sînt condiții, apa caldă 
și aburii de la fabrici câre în unele 
locuri se irosesc. Aprovizionarea cu 
semințe este o sarcină dintre cele 
mai importante.

Acum cînd se pun bazele produc
ției de. legume pe 1962, sfaturile 
populare, sprijinite îndeaproape de 
organele și organizațiile de partid, 
sînt chemate să rezolve cu răspun
dere toate problemele legate de 
crearea în jurul orașelor și centre
lor muncitorești a unor zone legu
micole puternice, să sprijine unită
țile agricole socialiste, să pună încă 
de pe acüm 0 temelie solidă produc
ției de legume și zarzavaturi din 
acest ah. ,

București, și membri

echipelor, se

ar începe cu o oră rriai de 
Lucrul acesta — pe deplin po-

Petrolul Ploiești și-a încheiat 
turneul în R. D. Vietnam
Echipa de fotbal Petrolul Ploiești 

și-a încheiat turneul în R. D. Vietnam 
jucînd jôi la Hanoi cu echipă Școlii 
Tehnice de Cultură Fizică din locali
tate. Fotbaliștii, romîni au obținut vic
toria cd scorul de 5—1 . (3—1) prin 
punctele realizate de An tön Munteanu 
(2), Dumitru Munteanu, Băbone și Ba-

serviabil, ,s-a 
cererea.

Protestul 0.1. Z. împotriva persecutării redactorilor 
ziarului american „Worker“

Noi, ziariștii din lumea întreagă, 
reprezentanți ai lucrătorilor din 
presa a 60 de țări, considerăm că 
acțiunile împotriva ziarului „Wor
ker” reprezintă o încălcare fla
grantă a libertății presei. Să afirmi

(Agerpres). — TASSHAVANA 18 . 
transmite : Organizația Internațio
nală a Ziariștilor a adresat preșe
dintelui S.U.A., Kennedy, o tele
gramă de protest împotriva perse
cutărilor la care sînt supuși redac
torii ziarului american „Worker!1, că ziariștii care se pronunță în ar-

Organizația Internațională a Zia
riștilor, se arată în telegramă, a a- 
flat că guvernul S.U.A. ia împotriva 
ziarului'„Worker” măsuri în confor
mitate cu legea McCarran.

Ni s-a comunicat că redactorii a- 
cestui ziar, au fost chemați să se 
prezinte la 18 și 19 ianuarie la Ma
rele Juriu Federal din Washington, 
ceea ce constituie evident un prim publică democrată, 
pas spre 
McCarran.

ticolele lor pentru pace, progres 
social ar fi „agenți ai unei puteri 
străine", înseamnă să sfidezi prin
cipiul libertății presei. întreaga 
lume știe că ideile nu cunosc ho
tare.

Protestăm cu mînie împotriva a- 
cestei măsuri față de ziarul „Wor
ker” și sîntem convinși că opinia 

atît din S.U.A. 
aplicarea faimoasei legi cît și din lumea întreagă, va obține 

anularea ei.
0*0

0 hotărîre arbitrară a autorităților argentîniene
BUENOS AIRES 18 (Agefpres).—- măsură a fost luată pe baza legii, 

TASS transmite : Autoritățile ar- și acum în vigoare, cu privire la 
gentiniene au interzis partidului co- starea de asediu, care interzice ac- 
munist să organizeze adunări elec- tivitatea partidului comunist, 
torale la care urmează să fie pro
puși candidați pentru alegerile par- ...................... .... .
țiale în Senat și Camera deputați- 
lor a Congresului Național, caré 1T ÿ g •
vor avea loc în martie a.c. Această B BB. BBB, BB. B, B, B, 1

ce tocmai lui i-a re- 
fericire, Onufriev pre- 
Lenin a vrut să stea 
unui simplu muncitor 

.________  un centru industrial
atît de mare ca Petersburgtil.

Stînd cu mine de vorbă, își amin
tește Onufriev, Lenin vorbea adesea, 
cu dragoste despre Rusia. Cînd de 
la tribuna conferinței el a trasat 
sarcinile partidului- și a ironizat pe 

■menșeviot; era greu de crezut că 
trăia de cîțiva ani în străinătate. Se 
părea că Lenin vizitase de curind 
uzinele Petersburgului și case țără
nești, atît îi erau de cunoscute și 
scumpe gîndurile și năzuințele cele 
mai sacre ale poporului,

Onufriev a subliniat că Lenin a 
fost conducătorul și sufletul con
ferinței de la Praga. în pauzele din
tre ședințe el stătea mult de vorbă

------------ O »O

Dcclarafia primului ministru îinlandcz 
despre rezultatele alegerilor

■ tuație, ințernațională și de care se 
poate lovi și poporul nostru.

HELSINKI 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : Apreciind rezul
tatele alegerii electorilor președin
telui, presa, finlandeză consideră 
neîndoielnic că succesul în alegeri 
va reveni actualului președinte al 
Finlandei, U. K. Kekkonen, precum 
și Uniunii democrate a poporului 
finlandez.

Poporul „și-a dat seama de situ- 

ța pol 
î...r.-,„-.----- -------, . -- . .
plică ziarul „Uusi Suomi” pârtiei-

HELSINKI 1$ (Agerpres).: - Re
zultatele alegerilor, a declarat pri
mul ministru al Finlandei, M. Miet- 
tunen, Biroului telegrafic finlandez, 
sînt o dovadă a maturității politi
ce a poporului. finlandez. Ele de; 
monstrează că poporul Finlandei 
sprijină ‘ politica de neutralitate, 
pace și prietenie pe care președin
tele Urho Kekkonen o promovează 
cu atîia succes.

Pentru președintele Kekkonen 
"personal rezultatele alegerilor re
prezintă un vot-de încredere.. Re
zultatele alegerilor creează o bază 
trainică pentru conducerea trebu
rilor țării, finind seama de greu
tățile pê care le creează actuală si-

A k.

ația președintelui și de importan- 
"7 “iliticii sale externe, îndeosebi în 
împrejurările actuale". Astfel ex-i 
plică ziarul „Uusi Suomi” partici
parea activă la alegeri. ' ■: ;

■:

în loc să facă, aceasta, 
sindicatelor de la cele

Aspect de la o demonstrație a muncitorilor din capitala Japoniei, 
care Cer respectarea drepturilor sindicale de către patroni.

»1 care se cunosc puțin
(Urmare din pag. I-a)

:>■

în ultimii ani ai viejii sale, Albert ------------
Bayet, profesor la Sorborra și pre- ANDRÉ WURMSER \ 
ședințe al Federației presei france
ze, a trecut în rîndurile celor mai în- 
dîrjiji colonialiști... îl cunoscusem 
acum aproape 'treizeci de ani, la Co- care P°Por 
miletul de vigilentă al intelectualilor evreu 
antifasciști. Era un spirit mușcător, , '}.1 ®arnéhi . .
plin de paradoxe șf, judecînd cel Joliot-Cyne n-au fost împiedica).- să 
puțin după aparente, un zeflemist sa nasca sa“ sa, se dezvolte din pn- 
sceptic.

în 1947, împrejurările au făcut să 
împărjim o noapte aceeași cameră. 
Bayet avea o uluitoare memorie a 
versurilor și a mea era destul de 
bună pe atunci. Ne-am petrecut noap- 
tea recitindu-ne uftuL alfuis1 capodo- lafă de ,ce ma|fhùsianismul practicat Horo alo lirtr-rxi imnartac «rt. ■' ... . .

Expositie de cartofi
In Capitală a fost organizată o 

expoziție la care sînt prezentate 
principalele soiuri de cartofi ce se 
cultivă în țara noastră; Ea are ca 
scop determinarea celor mai valo
roase dintre ele în vederea extin
derii treptate în producție. Cu acest 
prilej, bucătari de la principalele 
restaurante și cantine din Capitală, 
lucrători din comerț și gospodine 
apreciază cartofii preparați sub 
diverse forme : piure, păi, natui etc. 
consemnîndu-și părerile în fișe.

Pe baza observațiilor și sugestii, 
lor consemnate în chestionare se va 
face stabilirea celor măi valoroase 
soiuri de cartofi din punct de ve
dere culinar.

minele Teliuc 
veau datoria să 

subetaje să depășească viteza de joate mijloacele 
100 Jțn.l. pe lună. Cît de departe 
sînt aceste realizări față de cele pe A : - j -
care le obțin Unele brigăzi de la f^^punä față în față experien- 
mina Teliuc — ca, de pildă, cea 
condusă de Emeink Ileș, .care în 
unele luni au săpat de abia 30 m.l. 
de galerie ! Decalajul nu este deloc 
întîmplător. în timp ce la Ghelar 
mașinile de încărcat au indici de 
utilizare ridicați, la Teliuc două ma
șini introduse în mină, nu sînt fo
losite la întreaga lor capacitate de 
mai multe luni.

IHbar oare hiinerii din. Ghelar, 
lUF care au cîștigat pe merit în

trecerea, n-ar fi avut și ei ce în
văța de la cei din Teliuc ? Să ne re
ferim Ia fapté. Forèzelé orizontale fraze care vorbesc dëspré ge-
B.A. 100 K și U-f folosite cu succes nëralizarea experienței înaintate, 
de minerii de là Teliuc pot fi utiÜr dé'spre schimburi de , experiență., 
zate și ,1a cariera de dolomită Tulea s;ar părea, citind asemenea fraze, 
de la mina Ghelar, Ele ar face să- ca munca sindicală în această pri- 
sporească simțitor productivitatea yință este pusă pe „roate". Reali- 
muncii minerilor de la această ca- ‘
rieră. Conducefèa tehnică a minei 
Ghelar ar putea să studieze de ase
menea și posibilitățile de utilizhre

și cercetări din subteran, gfăbincl nieră, care a prevăzut în- planul 
astfel punerea în funcțiune r a prior de muncă întocmit la începutul-a- 
noi capacități de. producție. S-ar mai nului 1961, studierea unor probleme 

~ specifice celor două -mine; Printre 
problemele care urmau să fie stu
diate erau : felul cum se face selec
ționarea minereului la stația de 
sortare ; extinderea la toate locuri
le de muncă a perforajului umed ; 
studierea aerajului în mină și îm
bunătățirea lui, ș.a. Din păcate a- 
césté prevederi au rămas pe hîrtie. 
Cum a muncit acest colectiv, cum 
a fost controlat și îndrumat de or;

și Ghelar a- 
stimuleze prin 
colaborarea și 

; într-ajutorarea tovărășească între 
■ cele două colective de mineri,

ța bună a acestora, să tragă învăță
minte din această', confruntare și să 
lé aplice. ° 
comitetele 
două mine au adoptat . principiul 
după care „pe fiecare trebuie să-l 
preocupe numai gospodăria lui ; de 
ce să ne amestecăm în treburile 
vecinilor ?"

în unele referate, planuri de mă
suri și rapoarte aflate îm dosarele 
comitetelor .sindicatelor -de - la cele 
două înttepritlderi miniere, ca și 
la Consiliul local al sindicatelor 
din' Hunedoara, pot fi găsite des-

ganizațiile de partid, de organele 
sindicale superioare, ne dăm ușor 
seama dacă pînă și tov. Nico
lae Ionașcu, președintele Comitetu
lui sindicatului de la mina Teliuc, 
își amintește cu greu că face parte 
din această grupă. După cum se 
vede, grapa pe ramura minieră a 
existat doar cu numele, iar în aceas
tă privință în munca Consiliului lo
cal al sindicatelor de la Hunedoara 
a prins rădăcini formalismul.

★

Prin minereul de fier pe care îl 
trimit furnalelor de la Hunedoara 
și Calan în cantități sporite și cu 
un conținut de 
cat, minerii de 
participă activ 
giști la bătălia 
1962 patria să 
1,6 milioane tone fontă.

Sarcinile minerilor de aici sînt 
mult sporite în acest an. Ele sînt 
pe deplin realizabile^ jSe cere' însă 
ca organizațiile de ptirtid ale mine
lor să se ocupe mai temeinic de în
drumarea comitetelor sindicatelor, 

___ _ . .. - —Hunedoara afosț ca acestea să-și îndeplinească sarci- 
a: acestora. la luct^riîe de înaintări constituită o grupă pe ramura mi-, r:i- o-j;------------ = —---------- --

înaintate,

metal tot mai ridi- 
la Teliuc și Ghelar 
alături de siderur- 

pentru ca în anul 
primească aproape

tatea însă dezminte categoric a- 
coastă părere. • -
|P> c Consiliul local al sin
ii dicatelor din Hunedoara a.fo

putea arăta că, în timp ce la Te
liuc perforajul uméd este larg ras- 
pîndit — 78' la sută din brigăzile 
minei aplicîndu-1 —, la Ghelar el 
pătrunde greu. Șefii de brigăzi La- 
dislau Mateaș, Nicolae Bidiga și 
Gheorghe Bidiga, de la orizontul 
nr. 2, nu Sînt încă convinși, că folo
sirea perforajului umed le oferă 
condiții superioare de muncă.

Comitetele sindicatelor de la

nile jirivihcl făspîndirea și aplicarea 
expeîlențdi'; înaintate. Valorificînd 
experiența, bună, .. generalizînd-o 
larg-peste tot unde ea poate avea 
efecte economice maxime, desfăȘu- 
rînd în continuare întrecerea pe 
bază criteriilor stabilite de Direc
tivele C.C. al P.M.R., minerii, teh
nicienii și inginerii celor două 
mine, mobilizați de organizațiile, de 
partid, sindicale și U.T.M., . vof 
descoperi însemnate rezerve noi' 
care, valorificate gospodărește, vor 
duce cele două colective la noi și 
însemnate succese în activitatea lor.

frumos valorează' mai mult decît un î 
cap foarte deștept“ .— dar un cap ) 
prost nu poate fi Un cap frumos. j 

Multă vreme, dușmanii noștri au 5 
pretins că socialismul înseamnă „co- j 
borîrea nivelului“', „egalitate în mi
zerie“. Sfîrșitul unei anumite diferen- ! 
fieri, da. Egalitate, sau cel puțin j 
sfîrșitul inegalității de neadmls, da, J 
Dar „coborîre", „în mizerie“ ? Pro- „ j 
gramul Partidului Comunist al Uniunii 1 
Sovietice și viitorul pe care îl înfă- < 
fișează, acoperă cu ridicol aceste ca- j 
lomnii. Căci inegalitatea își vede res < 
trîngîndu-se domeniul într-o socie- < 
täte care (pentru a nu vorbi decît de < 
primele proiecte) asigură tuturor j 
membrilor, indiferent de capacitățile j 
lor, locuința, încălzitul, luminatul, j 
masa principală, pensia părinților și < 
educația copiilor lor, o bătrînețe li- ! 
niștită. Inegalitatea strigătoare la cer, j 
rușinoasă, a miliardarului și a șome- ;

de' ' miner dispare pentru totdeauna < 
în socialism, cedează locul egalității ! 
reale. I

Așa vom ajunge noi, comuniștii,' < 
acolo unde contemporanii și cei ase- i 
menea lui Bayet tindeau să ajungă. ; 
Trei secole s au scurs de cînd dască- ; 
Iul lor, Descartes, fondatorul raționa
lismului modern, exprima urarea ome
nirii progresiste : să vadă „omul sta- i 
pînitor al naturii“ ; el știa și știm și I 
noi că natura este și va fi stăpînifă ! 
nu de mîinile slabe ale celui mai ; 
dezarmat dintre animale, ci de inteli- < 
gența, de știința lui ; nici el și nici ’ . ... . .. . . ..
omul nu va fi stăpîn deplin ăl naturii- 
decît cînd va înceta de a fi sfăpînul. 
altor oameni, decît după dispariția 
exploatării omului de către om. Libe
ralii credeau că pășesc de la egalita
tea formală la O egalitate reală. Noi 
pășim de la dictatura proletariatului 
la micșorarea progresivă și rapidă a 
inegalității, spre egalitatea cea mai 
deplină cu putință. Calea noastră e 
atît de limpede și scopul nostru atît' 
de evident și apropiat, îneît liberalii 
care vor și ei să meargă în aceeași 
direcție, văd că noi ne îndreptăm 
spre țintă, dar că propria lor cale 
nu-î duce într-acolo. Pof el să stea la 

reroasele relatări ale acestor eșecuri.' ° parte de noi multă vreme fără'a 
Și istoria. Și propriile mele amintiri.

Tocmai pérspeefiva unei socie
tăți în care, pentru fericirea tu- 
turorj talentele se înmulțesc ; în care, 
pentru fericirea fiecăruia, nici un ta
lent nu mai este înăbușit de „atot
puternica monedă de o sută de golo
gan.“ cum zicea Balzac, o deschide 
construirea societății comuniste. în 
sociétafëa JnoUă, 
inegalitatea înfălectUală cam ceea 
ce "se va înfîmpfa cu cea economică 
sau ’ chiar fizică. Toate inegalitățile
așa-iiise - „naturale“ nu’ sînt 
mic pe lîngă inegalitatea
volfafă de societatea bazată 
interesele celor privilegiat), 
cîți oameni nu i-a sluțit mizeria ? Pe 
mai mulți chiar decît i-ar fi sluțit 
natura I Cîte deosebiri în gradul de Penfru că sîntem cei mai tari ) — 
inteligență al oamenilor nu provin ' 
numai din, inegalitatea repartiției cui- avern dreptate, 
furii? Montaigne' spunea că „uri cap ___

merii mari este inevitabil în ori- 
-------r — polonez, tran

șau de orice obîrșie ar fi. 
Cîți oarrietii ca Tolstoi, Enescu și

cina celor două războaie mondiale? 
Dimpotrivă, faptul că universitățile 
sovietice pregătesc de trei ori mai 
mulți'ingineri decît cele americane, 
dovedește că societate? sovietică dă 
de trei ori mai multe șanse cetățeni
lor săi-de a-și face o viață mai bună.

pere ale lirice., .mpartașmdu-ne en- în problemele de cu,tură din pricina 
fuziasmul. în zori, pe end ne mfm- regi^|ui cap|)a|is. e criminal, 
deam pe paturile noastre de campa- nu Q ma| pu)|n monStruos fap.

tuf dă viitori Inventatori, viitori poeți 
sînt condamnați la neștiință de Car
te, sau la o cultură trunchiată. Ah, ■ ■
și ce bine se împacă fermii apărători' a fiului de bancher și a fiului
ai individualității umane cu acest a-

Artîcol scris pentru 
„Scinteia“

nie, dînsul îmi spuse :
— La urma urmei, Wurmser, de 

aceea sîntem ceea ce sîntem, tocmai 
pentru ca toți oamenii din lume să 
se poafă împărtăși și ei din aseme
nea bucurii.

El spunea „ceea ce sîntem“, cu- 
noscînd bine fot ce ne despărțea. 
Credea în statornicia progresului po
litic și social ; profesorii săi pusese
ră bazele școlii laice, ale învățămîn- 
fului primar gratuit și obligatoriu, 
propovăduiseră evanghelia republi
cană : Libertate-Egalitate-Fraternifate. 
El nu gîndea : capitalism și socialism, 
ci biserică și republică ; el nu gîn
dea : burghezie și proletariat, ci 
cunoștințe și neștiința. A murit anul 
trecut, la vîrsta de peste 80 de ani. 
în toți acești 80 de ani procentajul 
fiilor de muncitori și de țărani admiși 
în universitățile noastre a rămas me
reu sub 3 la sută. Ba mai mult, la 
Școala Politehnică, marea pepinieră 
de cadre a națiunii, acest procent 
nu s-a schimbat din 1794, anul 
a fost înființată. Școala laică, 
cumpănirea autorității civile 
pra celei militare, onoarea 
triei — numai comuniștii se pot făli 
dé a le fi apărat fără compromisuri 

i și fără șovăială. în ceea ce-l priveș
te pe Bayeț, cînd a murit, era alături 
de generali, de puciști, de clerici, a 
căror politică dezonora Franța și lua 
în rîs numele Republicii. Aș avea, 
așadar, motive să vorbesc de rău 
despre defunct. Dimpotrivă însă, îmi 
amintesc de el cu un sentiment fră
țesc din cauza concluziei la care ä 
ajuns în noaptea aceea : „De aceea, 
sîntem ceea ce 'sîntem..."

îi sînt recunoscător de a fi socotit 
absurd și de nesuportat faptul că 
sîntem atît de puțini cei care ne pu
tem bùçura de bunuri atît de pre
țioase.,'La cè înălțimi ar fi ajuns 
societatea capitalistă dacă ar fi fost 
în stare; șS-asigure (fie și măcar Aü-j 

? . mai în secolul trecut) deplina dezvoll 
tare a tuturor savanților săi viitori; tu
turor artiștilor săi I Fără îndoială/nîî 
sîn'f puțini cei dintre noi care ne-am 
gîndit Cîți oameni Mendelsohn, Hei-, 
ne și Einstein au pierit în cuptoarele 
de gazare hitleriste I Sau cîți oameni 

7 ca Chopin sau Mickiewicz I Căci 
pentru Un om cu judecată cătuia 
rasismul îi apare ca o supersti- 

i fie preistorică, procentul de oa-

cînd 
pre- 
asu- 
pa-

fentaf permanent săvîrțit împotriva 
majorității oamenilor I în adevăr, ca
pitalismul duce un război neîncetat, 
de zi cu zi, împotriva geniului ome
nesc. La drept vorbind, el își însu
șește profiturile din toate sumele pe 
cafe societatea ar trebui să le con- _ ...
sacre satisfacerii nevoilor culturale și discipolii săi'nu știau, dar noi ^știm că 
materiale ale 
altceva decît 
la gură ; să-i 
dină. An de 
pitalistă, un învățător zice unor pă
rinți : „Ar trebui să-l dăm mai depar
te la învățătură, pe micuțul acesta“; 
Și, an de an, i se răspunde: „Nu 
putem, frëbuié Să-și eîșfigfe pîinea“. 
In toate țările capitaliste, oamenii care 
au făcut „greșeala" de a nu se fi năs
cut în clasele care au acces la cultu
ră, îmbăfrînesc chlnuifi de gîndul 
viejii lor ratate, de părerile de rău 
după tinerețea lor abătută din drum. 
Literatura mondială e plină’ de du-

populafiei. El nu face 
să la altuia pîinea de 
fure trandafirii din gră- 
an, în fiecare far® ca-

-9*
1 ? S/-l

vom învinge noi, comuniștii, pentru

ni- 
dez- 

pe 
Pe

- , , , v, Af, ..
Paris, ianuarie 1962.

V.
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nu decădea în propriii lor ochi ? 
în acest înțeles, e îndreptățit să 

spunem că vechea lor formulă : Li
bertate — Egalitate — Fraternitate — 
e a noastră. In acest înțeles, e în
dreptățit să spunem că puterea exem
plului dat de lumea socialistă va fi 
irezistibilă. Și nu numai pentru țările 
slab dezvoltate care, la urma urmei, 

’se va îhtîmpla cu ar Putea să se mulțumească doar tem
porar cu formarea unei elite asemă
nătoare celei a burgheziei țărilor ca
pitaliste. în acest înțeles e îndreptă
țit să spunem ceea ce, de altfel, am 
și gîndit întotdeauna (mai‘cu seamă 
în timpul acelui așa-zis război care 
a precedat înfrîngerea Franței, cînd 
trufașele afișe ale propagandei gu
vernamentale afirmau : „vom" învinge
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ULTIMELE ȘTIRI

începe lucrările, la

ANGOLEZ LA AUTODETERMINARE !
I

solidară cu cauza Cubei
acțiuni de solidari-

bara calea

(Desen de EUGEN TARU)Comeseni
»e«

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

spus el, 
genocid, 
cerut ca 
războiu-

africane să ia măsurile 
deoarece toate țările afri- 
de partea fraților lor ori

lor 
de-

teroriste oie O.A.S.

Opinia publică latino-americană

BUGET
SU. A.

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Lucrările sesiunii Adunării Generale a O. N. U

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIII1IIIIIIIIIIIIW

din N.A.T.O. In cercurile delegației 
americane s-a declarat din nou că 
proiectul de rezoluție prezentat de 
către delegațiile Poloniei și Bulga
riei „nu este bun" pentru că el pre
vede aplicarea de sancțiuni Por
tugaliei. în cazul aplicării de sanc
țiuni Portugaliei, țările N.A.T.O. și 
în primul rînd S.U.A., Anglia și 
Franța, potrivit prevederilor rezolu
ției, n-ar avea dreptul să livreze 
Portugaliei arme și echipament în 
cadrul N.A.T.O., fără de care Por
tugalia n-ar putea continua războiul 
în Angola.

L. E. Kizea, delegatul R.S.S. Ucrai
nene, a deolarat în cuvîntarea sa, 
că astăzi Angola a devenit un nou 
capitol sîngeros în Istoria colonia
lismului care este un flagel odios 
al omenirii. Samavolniciile sălbati
ce ale proprietarilor portughezi de 
sclavi în Angola au fost posibile 
numai pentru că el sînt sprijiniți 
de partenerii lor majori din N.A.T.O., 
și în primul rînd de S.U.A.

NEW YORK 18 (Agerpres). — De 
la tribuna celei de-a 16-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. care 
continuă să discute situația din An
gola răsună cuvinte pline de mînie 
la adresa colonialiștilor portughezi 
ce duc un război de exterminare 
împotriva poporului Angolei. Colo
nialiștii duc în Angola politica ge
nocidului ; dolarii cu care este a- 
chiziționat și livrat Portugaliei ar
mamentul american sînt pătați de 
sîngele și lacrimile patrioților an
golezi, femeilor, copiilor și bătrîni- 
lor lipsiți de apărare.

Dar aceste fapte sînt privite cu o 
indiferență demonstrativă de repre
zentanții puterilor coloniale. Mesele 
în dreptul cărora scrie „Portugalia", 
„Olanda“, „Belgia" sînt în general 
neocupate.

Singurul lucru care îi interesează 
în momentul de față pe reprezen
tanții puterilor coloniale la • O.N.U. 
este să împiedice luarea unor sanc
țiuni în Organizația Națiunilor Uni
te împotriva Portugaliei, aliata lor

■ ■■o «o------------

Constituirea Frontului african de luptă 
împotriva colonialismului portughez

DAKAR 18 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că la 17 
ianuarie a avut loc la Dakar o con
sfătuire a reprezentanților Uniunii 
Popoarelor din Angola și ai Mișcă
rii de eliberare din Guineea portu
gheză și Insulele Capului Verde.

In comunicatul dat publicității în 
urma acestei consfătuiri se anunță 
orearea Frontului african de luptă 
împotriva colonialiștilor portughezi, 
în cadrul căruia vor colabora, cele 
două organizații. Comunicatul men
ționează că participanții s-au anga-

jat să colaboreze strîns în lupta 
pentru eliberarea Angolei, Guineei 
portugheze, a Insulelor Capului Ver
de, Mozambicului și insulei Sao 
Tome. De asemenea, se menționea
ză că obiectivele principale sînt in
tensificarea luptei în Angola, înce
perea cît mai curînd a luptei, ar
mate în Guineea portugheză și cons
tituirea unor guverne provizorii în 
regiunile eliberate ale teritoriilor a- 
flate sub dominația colonialiștilor 
portughezi.

Monopolurile S.U.Ä., a spus în 
continuare L. E. Kizea, s-au stabilit 
trainic în Angola. Capitalul ame
rican participă activ la activitatea 
societății „Diamond Company of 
Angola“, care se ocupă cu extrac
ția diamantelor. Concesiunile aces
tei companii cuprind aproape 90 
la sută din teritoriul Angolei.

Numai legăturile strînse dintre 
puterile coloniale, numai ajutorul 
partenerilor din N.A.T.O., permite 
Portugaliei să ducă un război colo
nial nimicitor împotriva poporului 
din Angola. Portugalia a căpătat de 
la S.U.A. armament și materiale 
militare în valoare de aproape 300 
milioane dolari.

Delegatul R.S.S. Ucrainene a spri
jinit întrutotul rezoluția Poloniei și 
Bulgariei care prevede să se apli
ce sancțiuni Portugaliei în confor
mitate cu articolele 41 și 42 ale 
Cartei O.N.U. Delegația Ucrainei 
este de părere că adoptarea mă
surilor prevăzute în proiectul de re
zoluție al Bulgariei și Poloniei poa
te constrînge Portugalia să încete
ze banditismul colonialiștilor din 
Angola și să îndeplinească hotări- 
rile anterioare ale Consiliului de 
Securitate și Adunării Generale.

Colonialiștii portughezi au fost 
condamnați cu hotărîre de delega
tul Nigeriei. Acțiunile întreprinse de 
portughezi în Angola, a 
reprezintă un adevărat 
Reprezentantul Nigeriei a 
Portugalia să pună capăt 
lui din Angola și să recunoască 
dreptul poporului angolez la auto
determinare. In caz contrar, a spus 
el, guvernul Nigeriei își rezervă 
dreptul ca împreună cu guvernele 
altor țări 
necesare, 
cane sînt 
golezi.

Din nou vînătoare de vrăjitoare
în S.

Sub titlul de mai sus, săptămîna- 
lul vest-gërman „DIE ANDERE ZEI
TUNG“ publică un articol din care 
extragem :

„Observatorul critic știe nu 
de astăzi, că mult lăudata „demo
crație“ americană are suficiente la
turi întunecate. Executarea lui Ethel 
și Julius Rosenberg, discriminarea 
rasială, persecutarea negrilor, vînă- 
toarea de vrăjitoare pusă la cale de 
McCarthy, Ku-Klux-Klan-ul și Comi
sia pentru urmărirea „actlvității-'an- 
tiamericane" constituie fenomene 
care ne dau de gîndit. Acum în po
litica internă americană, are loc un 
fenomen care contrazice speranțele 
■că în timpul președinției lui Ken
nedy s-ar putea observa o „liberali
zare a politicii'* în S.U.A. Este vor
ba despre aplicarea legii McCar
ran, votată acum unsprezece ani, 
și care a fost declarată la 5 iunie 
1961 de Tribunalul Suprem al S.U.A. 
ca fiind în vigoare.

Legea McCarran este un fel de 
lege americană de stare excepțio
nală. Ea prevede că guvernul poa
te lua măsuri în vederea menținerii 
„securității interne“. Tribunalul Su
prem al S.U.A. a decis cu 5 voturi 
pentru și 4 contra că este legală 
așa-zisa lege Smith care consideră 
că a fi ' un „membru conștient“ al 
partidului comunist este o crimă 
gravă.

Legea McCarran este îndreptată 
nu numai împotriva partidului co
munist.

Această lege nu prevede numai 
o simplă înregistrare, ci aplicarea 
ei constituie o stigmatizare a multor

U. A."
uniuni politice. Odată cu legea 
McCarran se introduce un control 
al concepțiilor în scopul de a lichi
da libertatea exprimării și a organi
zării. Judecătorul Black a declarat 
că, aprobînd această lege, Tribuna
lul Suprem al S.U.A. a acceptat o 
politică a violenței care urmărește 
să înăbușe părerile privind proble
mele publice. Hotărîrile Tribunalu
lui Suprem al S.U.A. din 5 iunie 
1961 urmăresc să sancționeze oa
menii pentru părerea lor... Legea 
McCarran — arată săptămînalul — 
a fost comparată cu vînătoarea de 
vrăjitoare din Massachussets din 
secolul al XVII-lea cînd victimele 
au fost executate nu pentru crime 
comise, ci pentru că n-au vrut să 
recunoască că ar fi săvîrșit ceva 
ceea ce în realitate nu au săvîrșit. 
In toate colțurile lumii răsună' de 
acum proteste împotriva persecută
rii organizațiilor democratice din 
S.U.A.

Partea covîrșitoare a populației 
din S.U.A., ca și din toate celelalte 
țări ale lumii, condamnă cu hotărîre 
războiul atomic. Poporul american 
vrea pace. De pace se tem milionaT 
rii și regii americani ai armamente
lor care vor să obțină profituri de 
pe urma înarmărilor.- Concomitent 

„în S.U.A. există 5 milioane de șo
meri, economia este zguduită de di
ficultăți considerabile și, datorită 
uriașelor cheltuieli de înarmare, ba
lanța de plăți americană este deli- 
citară. De pe urma vînătorii de vră
jitoare pornită de legea McCarran, 
poziția guvernului S.U.A. nu se va 
îmbunătăți. Forțele progresiste din 
S.U.A. se vor apăra energic“.

Huldah Clark învață 
la o școală sovietică

Uniunea Sovietică a oferit fetiței negre 
Huldah Clark, în vîrstă de 14 ani, o 
bursă completă, incluzînd cazare, hrană, 
cărți și costul transportului pentru a în
văța la o școală internat din Moscova.

„Am să vă spun de ce am trimis-o pe 
Huldah în Uniunea Sovietică — și-a în
ceput William Clark, un muncitor negru 
din Newark, statul New Jersey, declara
țiile făcute corespondentului revistei a- 
mericarie „NEWSWEEK“. — De 400 de 
ani noi, negrii, am fost jefuifi de dreptul 
la învățătură și nici acum nu-l avem încă. 
Bunicul meu a fost linșat la noi, in sta
tul Georgia. Tatăl meu a fost nevoit să 
meargă la lucru încă pe cînd era abia 
un băiețel. El a rămas fără învățătură și 
eu sînt neînvățat".

William Clark — scrie „Newsweek“ — 
speră că fiica lui care studiază în Uniu
nea Sovietică va deveni medic.

lucrările la 14
NEW YORK 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum s-a 
anunțat în mod oficial la New York 
într-o scrisoare comună adresată 
lui U Thant, secretar general pro
vizoriu al O.N.U., de către V. A. 
Zorin, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. pe lîngă O.N.U., și A. Ste
venson, reprezentantul permanent 
al S.U.A. pe lîngă O.N.U., la 14 mar-

Miting la Rangoon 
în cinstea 

cosmonautului Titov

RANGOON 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : Din inițiativa orga
nizațiilor sindicale ale Birmaniei, la 
18 ianuarie a avut loc în piața 
Maha Bandula, lingă obeliscul In
dependenței, un mare miting în cin
stea cosmonautului sovietic G. S. 
Titov.

In prima parte a zilei, Titov a vor
bit despre zborul navei cosmice- 
satelit „Vosfok-2“ în fața studenți
lor și profesorilor de la Universi
tatea din Rangoon, precum și în fața 
aviatorilo' din forțele militare 
aeriene ale Birmaniei. Eroul cosmo
naut a vizitat de asemenea monu
mentul istoric Pagoda Șve-Dagon, 
a depus o coroană pe mormîntul 
eroului național al Birmaniei, gene
ralul Aung San.

G. S. Titov a făcut o vizită ge
neralului Ne Win, șeful statului ma
jor general.

Scurte știri
MOSCOVA. Zilele acestea a avut 

loc la Moscova o sesiune științifică 
consacrată aniversării a 20 de 
ani de la întemeierea Partidului Mun
citoresc Polonez. Sesiunea a fost con
vocată de Institutul de marxism-leni- 
nism, Academia de Științe sociale și 
de Școala superioară de partid de pe 
lingă Comitetul Central al P.C.U.S.

BUENOS AIRES. La 16 ianuarie
muncitorii feroviari argentinieni de
la una din importantele rețele de cale 
ferată din țară au declarat o grevă 
parțială în sprijinul revendicărilor 
privind plata salariilor pe luna 
cembrie a anului trecut.

PARIS. Cu prilejul apariției 
Franța a cărții lui Hubert Juin , 
troducere la poezia romînească", 1. 
ianuarie a avut loc un cocteil la „ 
lerie de L’Université“ oferit de edi
tura „Club des amis du livre progre
siste

martie la Geneva
tie 1962 
Geneva, 
mare, constituit conform rezoluției 
celei de-a 16-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. din 20 decem
brie 1961 și ca urmare a tratative
lor sovieto-americane.

După cum se știe, din comitet 
fac parte reprezentanți ai următoa
relor țări : Brazilia, Bulgaria, Bir- 

„ mania, Canada, Cehoslovacia, Etio
pia, Franța, India, Italia, Mexic, Ni
geria, Polonia, R. P. Romînă, Sue
dia, U.R.S.S., R.A.U., Anglia și 
S.U.A.

își va
Comitetul pentru dezar-

Vizita lui A. Mikoian 
in Republica Mali

BAMAKO 18 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 17 ianuarie A. I. Miko
ian, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., care 
se află în Republica Mali la invi
tația guvernului republicii, a vizitat 
orașul Segu, unde se află sediul 
„Administrației văii Nigerului” — 
cea mai mare întreprindere agri
colă de stat din Mali.

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 
Agențiile de presă relatează că în 
urma întrevederii dintre ministrul 
Afacerilor Externe al Braziliei, 
Santiago Dantas, și ministrul Afa
cerilor Externe al Mexicului, Ma
nuel Tello, sosit la Rio de Janeiro 
în vederea unor luări de contact în 
ajunul conferinței de la Punta del 
Este, s-a conturat cu precizie pozi
ția pe carè o vor adopta la această 
conferință țările respective. După' 
cum. menționează agenția France; 
Presse, „Brazilia și Mexicul vor pre
zenta Ia Punta del Este un front 
comun pentru a apăra principiile 
autodeterminării și neintervenției“. 
Dușmanii Cubei se tem că acestui 
front comun i s-ar putea alătura și 
alte țări care duc o politică exter
nă lucidă ceea ce, după cum pre
vede agenția „ar reduce la zero" 
manevrele agresive îndreptate îm
potriva Cubei ale acelor guverne 
complet înfeudate S.U.A.

★
CARACAS 18 (Agerpres). — în 

preajma deschiderii Conferinței de 
la Punta del Este, în America La-

Riposta tortelor democratice din franța 
împotriva acțiunilor

PARIS 18 (Agerpres). — Numărul 
atentatelor comise miercuri de ul- 
tracolonialiștii din O.A.S. în Alge
ria se ridică la 19. El© s-au soldat 
cu 15 morți și 25 răniți. In cursul 
aceleiași zile în Franța au avut loc 
17 atentate ultracolonialiste cu 
bombe.

Democrații și republicanii francezi 
nu lasă fără ripostă acțiunile crimi
nale ale teroriștilor care au între
cut orice măsură. La 17 ianuarie, 
studenții din Toulouse au organizat 
o grevă de protest împotriva crime
lor ultracolonialiștilor care au 
făcut să explodeze cinci bombe în 
oraș. în aceeași zi în toate școlile 
din departamentul Vienne cursu
rile au fost suspendate timp de o 
oră. Printr-o grevă de scurtă dura
tă cadrele didactice au protestat 
împotriva acestor acțiuni și s-au 
solidarizat cu cei trei conducători 
ai federației departamentale a sin
dicatului național al învățătorilor, 
pe care O.A.S. îi amenință cu re
presalii.

Pretutindeni iau ființă comitete 
antifasciste de vigilență. După cum 
anunță ziarul „L’HUMANITE“, în 
departamentul Vaucluse s-au și 
constituit 45 asemenea comitete. în 
departamentul Loire 26 organizații 
locale ale partidului comunist, par
tidului socialist, partidului socialist 
unificat, partidului radical, Confe
derației Generale a Muncii, Confe
derației franceze a muncitorilor creș
tini etc au dat publicității o de
clarație comună în care se pronun
ță în favoarea unirii tuturor forțe-

lor de stînga pentru a 
fascismului.

Ziarul „COMBAT“ își etxprimă 
părerea că pentru a pune capăt ac
țiunilor ultracolonialiste nu sînt 
suficiente „declarațiile de intenții, 
rugăciunile pioase, avertismentele, 
afirmațiile de voință, oricît de dra
conice ar fi ele. Trebuie oare, con
tinuă ziarul, să așteptăm pînă cînd 
ulțracoloniăliștii instalează definitiv 
haosul în Algeria ? „LE POPU
LAIRE" subliniază că „puterea gaul- 
listă a pierdut luni, dacă nu chiar 
ani de zile în ce privește rezolva
rea problemei algeriene...“. ,,.A fost 
făcut totul pentru a nemulțumi ma
sele populare și totul pentru a da 
fascismului posibilitatea de a se 
dezvolta. Odată mai mult totul de
pinde de republicani, pentru a in
fringe fascismul — scrie ziarul.

Huldah Clark împreună cu una din colegele el sovietice

; < WORB

' '' '

Ideile lui Patrice Lumumba trăiesc 
■u inimile patrioțdor congolezi

LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției TASS, G. 
Fedeașin, transmite : La 18 ianuarie 
opinia publică progresistă din capi
tala congoleză a comemorat un an 
de la ■■ asasinarea mișelească a lui 
Patrice Lumumba.

Reacțiunea a făcut totul spre a 
împiedica manifestațiile și mitingu
rile de masă, consacrat© amintirii 
marelui luptător pentru libertatea și 
independența Congo-ului.

Autoritățile orășenești din Leo
poldville au emis un ordin special, 
prin care interzic adunări și mitin
guri- de masă pe tôt teritoriul ora
șului; ’•

Cu toate acestea, patrioții congo
lezi au comemorat un an de la 
asasinarea mișeleașcă a lui Patrice 
Lumumba și a celorlalți fii credin
cioși ai poporului congolez.

Un mare grup de congolezi aii 
participat la 18 ianuarie la_mitin- 
gul de doliu organizat de conduce
rea Partidului Mișcarea Națională 
congoleză. In numeroase cartiere 
locuite de africani au avut loc mici 
întruniri și mitinguri.

Adepții lui Lumumba, cetățeni 
ai capitalei congoleze, s-au prezen
tat în ziua de .17 ianuarie la lucru 
purtînd semne de doliu. Aceste sem
ne de doliu au fost purtate de nu
meroși congolezi și în ziua de 18 
ianuarie..

Aceste manifestări constituie o 
dovadă evidentă că ideile lui Pa
trice Lumumba trăiesc în inimi
le poporului congolez, că ele nu ■ 
pot fi înăbușite prin nici un fel de 
amenințări și represalii.

NEW YORK 18 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 17 ianuarie un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a dat 
citire unei versiuni parafrazate a 
mesajului adresat de Antoine Gi
zenga secretarului general provizo
riu al O.N.U., U. Thant.

în acest text se arată că, Gizenga 
atrage atenția opiniei mondiale asu
pra împrejurărilor în care Camera 
deputaților din Leopoldville a adop
tat rezoluția de blam la adresa sa.

După cum s-a anunțat, primul mi
nistru al Congoului, Adoula, s-a re-
............... ............~7....

ferit tocmai la această rezoluțL' 
pentru a motiva destituirea lui Gi
zenga din funcția de prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Hotărîrea mai sus-menționată a 
Camerei, se spune în mesaj, repre
zintă o manevră arbitrară și vi
cleană cu scopul de a se cîștiga 
timp și de a-1 pune pe el, Gizenga, 
în fața faptului împlinit ; toate 
acestea se întreprind cu scopul de 
a-1 arunca în închisoare cînd va 
părăsi Stanleyville-ul.

au loc noi
ale popoarelor sud-americane

tină 
täte 
cu Cuba revoluționară.

într-o declarație dată publicită
ții, Asociația ziariștilor din Vene
zuela și-a reafirmat intenția de a 
apăra principiile autodeterminării 
și neintervenției în treburile altor 
state. Federația centrală a studen-
-----  ------- -o «o-

ților universitari din Venezuela a 
decis ca la 22 ianuarie, ziua deschi
derii Conferinței de la Punta del 
Este, să declare o grevă generală 
de solidaritate cu Cuba, împotriva 
planurilor intervenționiste ale 
S.U.A. La grevă vor participa elevii 
și studenții de pe întregul'cuprips 
al țării.

Irianul de vest trebuie să fie 
restituit Indoneziei

DELHI. 18 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ziarele indiene influen
te sprijină cererea, legitimă a In
doneziei privind retragerea colonia
liștilor olandezi din Irianul de vest 
— parte integrantă a teritoriului 
Indoneziei.

„Olanda, scrie la 17 ianuarie zia
rul „INDIAN EXPRESS“, trebuie 
să înțeleagă că zilele colonialismu
lui sînt numărate și că acest teri
toriu trebuie restituit poporului

căruia îi aparține. Sînt de dome; 
niul trecutului zilele cînd demons
trațiile de forță puteau să rezolve 
divergențele sau cînd navele mili
tare puteau apăra teritorii care nu 
aparțineau țării lor. Dacă s-ar fi pu
tut înăbuși cu forța mișcarea pen
tru libertate din Africa și din ță
rile asiatice, n-am fi fost martorii 
apariției atîtor noi state în cursul 
ultimilor 15 ani".

DJAKARTA. Numeroși tineri indonezieni se prezintă la centrele de 
inseriere a voluntarilor penfru eliberarea Irianului de Vest.
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Poporul dominican își intensifică lupta 
pentru răsturnarea regimului tiranic

• Violente ciocniri între demonstranți și armata în întreaga țară • Opt miniștri 
și-au dat demisia © Junta militară reacționară a instaurat „legea

toată Republica Dominicană
marțială“ în

SANTO DOMINGO 18 (Agerpres). — 
în ciuda cenzurii severe insfaurafe la 
17 ianuarie de noua junta guvernamen
tală din Republica Dominicană, cores
pondenții agențiilor occidentale de 
presă au reușit să transmită că în întrea
ga fără continuă ciocniri sîngeroase 
între demonstranți și armată ca urmare 
a intensificării protestului popular fajă 
de acfiunile cercurilor reacționare do
minicane.

Agenfia Associated Press anunța că, 
deși în mod oficial tara este condusă 
de o juntă 
fosf preluată în practică de armată. 
Conducător al juntei a fost numit 
Hubert Bogaerf, care, potrivit agenției, 
a ocupat un post oficial în timpul dic
taturii lui Trujillo. „Cu toate acestea — 
menționează agenfia — știri care au 
străbătut prin cenzura strictă dominica
nă arată că adevăratul „om forte“ este 
ministrul de Război, generalul Eche
varria, urîf de popor“.

Agenfia France Presse menționează ted Press, în seara zilei'de 17 ianuarie 
că prima âefiune întreprinsă de noua trupele au deschis focul pentru a îm- 
juntă guvernamentală a fost publicarea 
unui decret prin care se instituie cen
zura presei, radioului, televiziunii, tele
grafului și tuturor mijloacelor de co
municații.. Decretul prevede, de aseme
nea, interzicerea grevelor și interzice 
pătrunderea pe teritoriul dominican a

civilo-militară, puterea a

al juntei a fost numit

oricăror persoane „recunoscute a fi 
comuniste“. în țară a fost instaurată 
„legea marțială“, drepturile civile au 
fosf suspendate și s-au introdus inter
dicții de circulație.

In fața ofensivei forțelor reacțiunii, 
poporul dominican a declanșat din nou 
puternice acțiuni de protest.

La 17 ianuarie a izbucnit o grevă 
politică de protest, care a cuprins nu
meroși muncitori, funcționari, proprie
tari de magazine, precum și redacțiile 
tuturor ziarelor din capitala dominica
nă, și la care se alătură continuu noi 
categorii ale populației. După cum 
transmite agenția France Presse, opt 
miniștri, dintre care cinci membri ai 
partidului de opoziție Uniunea civică 
națională, și-au dat demisia. Mii de 
studenfi ai Universității din Santo Do
mingo, cărora li s-au alăturat profeso
rii, au manifestat în apărarea dreptu
rilor democratice.

După cum transmite agenția Associa-

prăștia demonstrații ale tineretului pe 
străzile orașului Santo Dômingo. Doi 
manifestanți au fost uciși și mulți alții 
răniți. Demonstranții au aruncat , cu pie
tre în mașinile poliției', ău incendiat 
mai multe clădiri, printre care și casa 
colonelului Antonio Gomez, conun-

de tancuri, care audanful unităților 
deschis focul asupra manifestanților în 
ziua de marți. Potrivit agenției, „ma- 
nifestanții au blocat străzile cu orice 
materiale pe care le-au avut la înde- 
mînă. Magazinele s-au închis, iar cir
culația este practic paralizată“. Agen
ția U.P.I. relatează că ciocniri violente 
au avut loc și în orașul Santiago, unde 
armata a ucis cinci persoane și a rănit 
multe altele. Aceeași agenție mențio
nează că numeroși demonstranți scan
dează pe străzi „Jos yankeii I“. In nu
meroase puncte ale capitalei se aud 
explozii de grenade și focuri de armă.

înfr-o declarație transmisă prin ra
dio, Mișcarea de eliberare dominicană 
a condamnat instaurarea noii junte do
minicane drept o manevră a celor mai 
reacționare cercuri ale țării, • sprijinite 
de S.U.A., CU' scopul de a reprima 
lupta crescîndă penfru libertatea po
porului dominican. Declarația cheamă 
pe toți dominicanii să-și mobilizeze 
forțele pentru a răsturna regimul tiranic 
al țării.

La 18 ianuarie, agențiile occidentale 
de presă au relatat că situația în în
treaga Republică Dominicană este „în
cordată“. Pe străzile orașelor patrulează 
tancuri și trupe, iar toate comunica
țiile cu străinătatea au fost întrerupte.
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