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Planul de producție-program concret
li Iu • •de dezvoltare a gospodăriei

In aceste zile de iarnă, în gos
podăriile colective din întreaga 
țară se desfășoară analiza muncii 
din anul trecut, se pregătesc con
dițiile unei activități și mai rodni
ce în anul care abia a început. Și 
una dintre aceste condiții, poate 
cea mai importantă dintre ele, 
este întocmirea chibzuită a planu
lui de producție și urmărirea per
severentă a îndeplinirii sale.

însemnătatea deosebită a pla
nului izvorăște din aceea că, pre- 
văzînd sarcini concrete privind ac
tivitatea gospodăriei dintr-un an 
întreg, el înarmează pe colectiviști 
cu un program desfășurat de mo
bilizare a resurselor interne ale 
gospodăriei, pentru ridicarea sim
țitoare a producției, pentru dezvol
tarea diferitelor ramuri și crește
rea continuă a avutului obștesc.

Membrii gospodăriilor colective 
au învățat din experiența verifi
cată în decursul anilor’— expe
riență înfățișată pe larg de cei 
care au luat cuvîntul la Consfătu
irea pe țară a țăranilor colectiviști 
— că întărirea continuă economico- 
organizatorică este calea dezvol
tării sănătoase a gospodăriilor co
lective, temelia trainică a ridică
rii nivelului de trai al fiecăruia 
dintre ei.

Iată de exemplu gospodăria co
lectivă din Biled, regiunea Banat, 
una din gospodăriile fruntașe pe 
țară, decorată recent cu „Ordinul 
muncii cl. I“. Anul trecut, această 
gospodărie a obținut în medie la 
hectar 2.023 kg. ’grîu de pe o su
prafață de 1130 hectare și 4.050 kg. 
porumb de pe 746 hectare. Recolte 
la fel de bune s-au obținut și la 
culturile tehnice. In cursul anului 
trecut s-a mărit simțitor șeptelul; 
producția de lapte pe cap de vacă 
Zurăjata a fost de peste 2.700 litri 
la un efectiv de 332 vaci ; gospo
dăria a îngrășat 900 porci. Vînzînd 
statului de pe fiecare o sută de 
hectare 42,9 tone cereale, 5 tone 
carne, 120 hl lapte și alte-produse, 
colectiviștii au realizat un venit 
bănesc de 8.920.000 lei, iar fondul 
de bază a ajuns la 10 milioane.

Dar puteau oare colectiviștii să 
rămînă la ceea ce au obținut în 
anul trecut ? Desigur că nu. 
Baterea pasului pe loc nu intră 
în firea lor. Lucrul acesta se 
vede cu claritate în planul pe 
care colectiviștii din Biled l-au în
tocmit pentru 1962. Iată doar cî- 

. teva din obiectivele înscrise în a- 
cest plan. Suprafața cu porumb 
crește de la 746 ha. la 1.000 hec
tare, iar măsurile stabilite vor a- 
sigura o producție medie la hec
tar, pe întreaga suprafață de 
5.000 kg. Recolte mari se pre
văd să se obțină și la celelal
te culturi. In ’ zootehnie, numă
rul taurinelor crește la 900 ca
pete din care 400 vaci cu o 
producție de 3.000 litri lapte de 
fiecare vacă furaj ată ; se îngrașă 
2.000 de porci, se cresc 450 batali 
și 12.000 păsări.

Asemenea obiective își propun 
numeroase alte gospodării colec
tive. Și nu e gospodărie, din ori
care raion al țării, în care să nu 
existe rezerve imense de creștere 
a producției, de dezvoltare a di
feritelor ramuri aducătoare de 
venituri mari! Planul de produc
ție este tocmai unul din acele 
instrumente puternice care ajută 
gospodăriile colective să pună în 
valoare aceste imense rezerve. De 
aceea. în prezent, una din trebu
rile cele mai importante ale orga
nelor de partid și sfaturilor popu
lare este îndrumarea și sprijinirea 
colectiviștilor la elaborarea unor 
planuri de producție cit mai bune.

Problemele principale care tre
buie avute în vedere la întocmi
rea planului de producție în fie
care gospodărie colectivă sînt cu- 

< prinse in Documentele Consfătui
rii pe țară a țăranilor colectiviști. 
Cuvîntarea de încheiere rostită 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chemarea și recomandările 
Consfătuirii, ca și expunerile frun
tașilor agriculturii noastre care 
au împărtășit cu dărnicie din bo
gata lor experiență — iată ma
terialul de bază din care trebuie 

se inspire organizațiile de

8n interiorul ziarului
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• în spiritul unei înalte exi
gențe partinice — Conferința 
organizației regionale de partid 
Ploiești (pag. 2-a),

® Popoarele cer încheierea 
grabnică a unui acord de dezar
mare — Declarațiile reprezen
tantului U.R.S.S. la conferința 
pentru încetarea experiențelor 
cu arma nucleară (pag. 4-a).

® Comentariul zilei: L. Ro
desc« — Acțiune piraterească 
cu înaltă protecție (pag. 4-a).
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Pe șantierele din Capitala
Constructorii ds pe șantierele ds locuințe din Ca

pitală lucrează de zor la noile blocuri prevăzute în 
planul pe anul în curs. Pe bulevardul 1 Mai, unde 
se vor construi în acest an 1.175 apartamente, au 
început săpăturile la un număr de 4 blocuri cu 11 
etaje, însumînd 172 apartamente. Pe acest șantier 
s-au luat din timp măsuri ca . și în timpul iernii 
se poată lucra intens.

Pregătiri pentru începerea lucrărilor se fac și 
șantierele din Balta Albă și Balta Albă-Est, unde 
vor construi peste 2.600 apartamente.

La blocurile începute anul trecut se execută fără 
întrerupere lu
crări de fini
saj, se montea
ză tîmplăria, 
se fac pardo
seli și altele.

ION VREJU 
corespondent 

voluntar

Concursul cultural-artistic 
al elevilor

Azi începe în Capitală faza raio
nală a concursului cultural-artistic 
al formațiilor de amatori muzicale, 
coregrafice, de teatru, al brigăzilor 
artistice de agitație și recitatorilor 
din școlile de 8 ani, medii, pedago
gice, profesionale și tehnice.

Programele lor artistice reflectă 
dragostea tineretului nostru pentru 
partid, mîndria pentru realizările 
obținute în opera de construire a so 
cialismului. Oglindind în spectacole 
principalele probleme din școli, bri
găzile artistice de agitație prezintă 
scenete, cuplete și cîntece în care 
sînt înfățișate aspecte din activita
tea zilnică a elevilor.

Faza raională a concursului se va 
desfășura azi dimineață pe scenele, 
caselor de cultură ale tineretului și 
a unor școli medii.
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O nouă fabrică 
de produse lactate

La Baia Mare a fost dată în func
țiune zilele acestea, o nouă fabrică 
de produse lactate. Această între
prindere va aproviziona populația 
orașului cu lapte de consum, iaurt, 
brînză de vaci, smîntînă, unt și alte 
produse lactate.

Utilajul modern cu care este în
zestrată permite mecanizarea pro
cesului tehnologic, obținerea unor 
indici superiori de productivitate a 
muncii.

Produsele noii fabrici se obțin 
din lapte pasteurizat și sint puse 
în vînzare în ambalaje mici din 
sticlă, carton parafinat și staniol.

Calitatea 
este 
rele

produselor fabricate 
controlată zilnic în laboratoa- 
fabricii.

( Agerpres)

Spre locuri 
pitorești

Din nou ' Gar* 
de Nord ■ a fre» 
mătat de voio
șia excursioniști
lor care porneau 
să. viziteze locurila 
pitorești ale pa
triei. Simbătă du
pă amiază, pesté 
1000 de turiști, oa
meni ai muncii din 
diferite întreprin
deri și institutif 
ale Capitalei, au 
plecat cu trenul 
spre masivul Bu- 
cegi.

Tot ieri, 12 au
tocare ale O.N.T.- 
„Carpați”. cu a- 
proape 400 ex
cursioniști. au ple
cat pe valea Pra
hovei și pe Valea 
Oltului.

P este hot are
MINERII DIN BAZINUL CARBON!- 

FER LORENA au declarat o grevă 
de 24 ore în semn de solidaritate cu 
minerii de la Decazeville (Franța)^

partid, sfaturile 
populare, consi
liile de condu
cere ale G.A.C., 
specialiștii și toți 
colectiviștii și ca
re trebuie să a- 
jungă practic la 
îndemîna fiecă
rui lucrător din 
domeniul agricul
turii. De aseme
nea, la întoc
mirea planurilor 
de producție în 
gospodăriile co
lective trebuie să 
se țină cont de 
sarcinile privind 
creșterea produc
ției vegetale și 
animale stabili
te de conferin
țele regionale da 
partid.

Din cuvîntul participanților la 
Consfătuire1 s-a văzut limpede că 
cele mai bune rezultate în creș
terea producției agricole și ridica
rea nivelului de trai al colectiviș
tilor le obțin acele gospodării 
care și-au întărit și sporit conti
nuu proprietatea obștească — 
baza întregii dezvoltări economi
ce a _ __ ____ . _____
continuă a bunurilor obștești tre
buie să constituie o preocupare 
de căpetenie a fiecărei gospodării 
colective care să se reflecte în 
planul de producție.

Stabilirea unei structuri rațio
nale a culturilor este una (lin pro
blemele cele mai importante care 
trebuie rezolvate odată cu întoc
mirea planului de producție în 
fiecare gospodărie. Pe primul 
Ioc în cadrul planului de cul
tură trebuie să se afle desigur 
cerealele care constituie baza 
dezvoltării întregii producții agri
cole. La grîu sarcinile asupra că
rora trebuie chibzuit sînt legate 
de recolta la hectar pentru că 
această cultură este însămân
țată iar producția la hectar de
pinde de măsurile ce se iau pen
tru întreținerea și stimularea 
creșterii acestei culturi. In ce pri
vește porumbul, colectiviștii tre
buie îndrumați să planifice ase
menea suprafețe și producții la 
hectar care să asigure o buna re
tribuire a muncii colectiviștilor, 
nevoile de furaje pentru efectivul 
sporit de animale și valorificarea 
pe bază de contract a unor canti
tăți tot mai mari de porumb. Mul
te ’ gospodării din toate regiunile 
țării și-au propus să obțină în a- 
cest an pe suprafețe întinse re
colte medii de 5.000’ kg. boabe la 
hectar în teren neirigat. Aceste 
angajamente luate cu însuflețire 
de colectiviști, trebuie însoțite ’ de 
măsuri agrotehnice și organizato
rice amănunțite și’ concrete în 
planul de producție.

Este în interesul gospodăriilor 
colective ca în planurile de pro
ducție să se prevadă potrivit con
dițiilor de care dispun, creșterea 
simțitoare a producției de floarea- 
soar’elui, sfecla de zahăr, cartofi, 
mazăre, fasole, și alte culturi va
loroase aducătoare de venituri.

Mulți dintre cei care au luat 
cuvîntul la Consfătuirea pe/ țară a 
colectiviștilor au arătat pe baza 
experienței gospodăriilor din care 
fac parte ce avantaje mari are 
cultura legumelor mai ales în zo
nele din jurul orașelor și centre
lor muncitorești. De aceea, are o 
deosebită însemnătate ca gospodă
riile colective din aceste zone să 
prevadă în planurile de producție 
dezvoltarea culturii legumelor, să 
ia măsuri pentru asigurarea a tot 
ce este necesar — semințe, mate
riale pentru răsadnițe, instalații 
de irigare etc. — în vederea obți
nerii unor recolte mari de legume.

Pentru îndeplinirea sarcinilor 
de creștere a producției de cereale 
și de alte culturi prevăzute în 
plan, este important să se stabi
lească în ce loc va fi pusă fiecare 
cultură, ce semințe se folosesc, ce 
lucrări se execută și ce metode se 
aplică la fiecare cultură pentm

proprietatea obștească —

G.A.C. De aceea, sporirea

La gospodăria colectivă din Comloșu Mare, regiunea Banat, se 
analizează cifrele înscrise în proiectul planului de producție pe 19G2.

în fotografie : de la stingă la dreapta : Nicolae Chindea și Ion 
Otînjac, brigadieri. Ion Corciu, ing. agronom, Gheorghe Ciolac, președin
tele gospodăriei, și Ion Rusu, ing. agronom.

------------  ------------------ . • ---------- ____________ :W-- ____ ■■■----------------

Ne scriu corespondenții voluntari din agricultură

Aplicăm învățămintele
Consfătuirii colectiviștilor
La redacție sosesc zilnic scrisori de la 

corespondenții voluntari din agricultură — 
.colectiviști, președinți de gospodării colective, 
ingineri agronomi etc., mulți din ei participanți 
la Consiătuirea pe țară a țăranilor colectiviști. 
In aceste scrisori ni se relatează că în nume
roase comune și sate colectiviștii, discutînd 
planurile de producție pe 1962, au luat o serie 
de măsuri pentru a da viață recomandărilor 
tăcute de Constătuire.

Publicăm mai jos spicuiri din astfel de 
scrisori.

Pornind de la recomandări
Cînd m-am înapoiat de 

la Consfătuirea pe țară a 
colectiviștilor, prima grijă 
a fost să informez mem
brii gospodăriei noastre 
despre cele aflate acolo. 
Mulți dintre colectiviști 
urmăriseră cu viu interes 
lucrările Consfătuirii și 
erau de acum pregătiți 
în vederea discuției cu 
privire la planul pe 1962. 
Am pornit să facem a- 
ceaslă treabă studiind îm
preună cu brigadierii, șefii 
de echipe și alți colecti
viști fruntași prețioasele 
îndrumări cuprinse în cu- 
vîntarea de încheiere ros
tită de tovarășul Gheorghe 
Gheörghiu-Dej și în 
Chemare.

La capitolul creșterea 
producției vegetale ne-am 
propus să obținem în 
medie, de pe fiecare 
hectar, prin aplicarea în
tregului complex de mă
suri agrotehnice, cite 
2.000 kg. grîu, 3.200 kg. 
porumb boabe etc. Pe 
200 ha. neirigate ne-am 
planificat să obținem 
5.000 kg. porumb boabe 
la hectar.

Multe învățăminte am 
tras din lucrările Consfă
tuirii în ce privește dez
voltarea sectorului zoo
tehnic. înainte de Consfă
tuire trecusem în planul 
de producție realizarea 
în 1962 a unei încărcă
turi de 32 capete taurine 
la suta de hectare. Pe 
baza propunerii multor 
colectiviști, cifra a fost 
mărită. Vom ajungo la 
sfîrșitul anului, în special 

’ din prăsilă proprie, ia în. 
cărcăfura de 34 taurine, 
din care 15 vaci la 100 
ha. Și în legătură cu 
creșterea oilor planul a

fost modificat. Vrem ea 
în scurt timp să avem 
un număr mare de oi 
numai cu lînă fină și 
semifină. Pentru aceasta 
vom opri încă de anul 
acesta o mare parte din 
tineret ca să avem 2.000 
oi și 400 batali.

Ne-am propus să creș-

tem cel puțin 12.000 
păsări, adică peste 500 
păsări la suta de hectare. 
Și numărul porcilor con
tractați a fost mărit cu 
200. Vom vinde sfatului, 
pe bază de contract, 600 
porci grași, din care peste 
100 chiar în luna fe
bruarie.

îndeplinind sarcinile 
înscrise în plan, venitul 
ce-l va realiza gospodă
ria din valorificarea pro
duselor sectorului zooteh
nic va fi cu peste 
1.000.000 lei mai mare 
f'a)ài_de cel din 1961; 
Aceasta va contribui la în
tărirea gospodăriei noas
tre, Ia creșterea venitu
rilor colectiviștilor.

DUMITRU DINIȘOR 
președinte 

G.A.C. comuna Goicea, 
raionul Segarcea

Așa va crește bunăstarea colectiviștilor
prevăzut ca la sfîrșitul a- 
nului gospodăria să ajun
gă la 355 vaci cu lapte 
și să obțină 2,200 litri 
lapte de la fiecare vacă. 
Pentru a putea crește mai 
multe păsări — 35.000 pui 
față de 24.000 cît au cres
cut anul trecut — gospo
dăria va începe, în pri
măvară, construcția unui 
complex avicol care să 
asigure adăpostirea a 
5.000 păsări cît va fi mat
ca, la sfîrșitul anului. Au 
și fost puse, la incubator 
7.000 ouă. De asemenea, 
vom construi încă două 
grajduri pentru 200 ca
pete taurine, o îngrășăfo- 
rie pentru 400 porci etc.

Pe baza experienței din 
anii trecuți, în ceea ce 
privește legumicultura, s-a 
prevăzut în plan ca de 
pe fiecare hectar de gră
dină să se recolteze cel 
puțin 13.000 kg. legume 
și zarzavaturi, iar venitul 
realizat din acest sector 
să depășească suma de 
.1.000.000 lei.

în felul acesta vor

Ținînd seama de reco
mandările recentei Cons
fătuiri pe țară a colecti
viștilor, membrii gospodă
riei colective din Techir
ghioi și-au îndreptat a- 
fen|ia spre dezvoltarea 
sectoarelor legumicol și 
zootehnic, pentru a con
tribui la aprovizionarea 
cu astfel de produse a 
orașului Constanța și a 
stațiunilor de pe litoral. 
Venitul realizat de gos
podărie în anul trecut 
numai de la sectorul 
zootehnic, a depășit su
ma de un milion lei. 
Aproape tot afît a fost 
și venitul realizat de la 
grădina de legume.

La întocmirea și discu
tarea planului de produc
ție pentru acest an, co
lectiviștii au studiat cuvîn- 
tarea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la 
Consfătuire, și, pe această 
bază, au făcut o serie de 
propuneri pentru întări
rea continuă a gospodă
riei. Ei și-au planificat să 
obțină prinfre altele,’ de 
pe o suprafață de 225 ha. crește veniturile gospo- 
5.000 kg. porumb boabe dăriei și bunăstarea co

lectiviștilor.

Utilaje noi în fabrică
încă din primele zile ale anului, 

la „întreprinderile pentru industria 
de bumbac" din Capitală au înce
put lucrări de montare a noi uti 
laje. La secția preparația țesătoriei 
au fost montate mașini de caneiat 
și urzitoare noi. Cu ajutorul aces
tora se vor produce oanetele (țevile 
pe care se depun fire de bumbac) 
pentru războaiele automate. Astfel 
productivitatea războaielor va creș
te cu 5—8 la sută.

Sporesc îndicîî 
de utihzare

[ HUNEDOARA (coresp. „Scîn-. ) 
I teii"). — Încă de la începutul j 
f anului, la laminorul de 650 s-a J 
[ trecut la îndeplinirea planului de J 
f măsuri tehnico-organizatorice, ] 
f stabilit pe baza propunerilor fă- j 
j- cute de muncitori și tehnicieni cu J 
I prilejul dezbaterii cifrelor de j 
f plan pe anul 1962. Pentru spori- j • 
[ rea vitezei de laminare la caja J 
I de 800 mm. a fost mărită turația ] 
j motorului reversibil. Schema de -J 
[ funcționare a fierăstraielor de ) 
f tăiat la cald a fost modernizată, j 
I iar reparațiile efectuate pînă j 
[acum la utilaje și instalații sînt J 
[ de oea mai bună oalltate.
[ Ca urmare a aplicării acestor j 
f măsuri, precum și datorită lami- j 
ț nării la toleranțe negative a tu- j 
f turor profilelor, muncitorii au reu- j 
f șit să sporească simțitor indicii j 
[ de utilizare a laminorului, obți- J 
[nîndu-se cu peste 19 tone mai j 
f multg laminate pe ora efectivă j 
f de lucru, față de indicele pla- ] 
( nificat.

ZIARUL „ULTIMA HORA" din San
tiago informează că la conferința mi
niștrilor de Externe de la Punta del 
Este guvernul chilian se va pro
nunța împotriva amestecului în tre
burile Cubei. Ziarul scrie că „pre
ședintele Jorge Alessandri a dat 
instrucțiuni Ministrului Afacerilor 
Externe, Carlos Martinez Sotomayor, 
potrivit cărora poziția statului Chile 
la Punta del Este trebuie să con
stea în respingerea indiscutabilă și 
definitivă a amestecului sau orică
ror sancțiuni împotriva Cubei“.

LA BAMAKO (Republica Mali) s-a 
deschis ședința Biroului F.D.I.F., 
care reunește delegate din 30 de 
țări. Pe ordinea de zi figurează ur
mătoarele probleme : Rolul femeilor 
africane în societate și în lupta 
pentru independență națională ; ro
lul. organizațiilor de femei în elibe
rarea femeii africane ; pregătirea de-al XVII-lea Congres 
celui de-al V-lea Congres al F.D.I.F. Partidului Comunist din

NOUL ȘEF AL C.I.A. a fost impli
cat în trecut, potrivit relatărilor pre
sei americane, în vaste operații dd 
speculă cu contracte militare. „New 
York Mirror" scrie că McCone „a 
stors din contractele militare ale 
unchiului Sam sume măi mari decît 
oricare altă persoană care lucrează 
în prezent în guvern“.

IN ALGERIA, în cursul zilei dé 
vineri au avut loc greve de proteșt 
împotriva acțiunilor teroriste ale 
bandelor O.A.S.

LA TORONTO s-a. deschis cșl 
național al 
Canada.

In secția mecanică grea a uzinelor „23 August“ din Capitală. Șeful 
de echipă Marin Pătrașcu, împreună cu muncitorii Gheorghe Georgescu 
și Nicolae Stăncioiu, lucrează la finisarea unui agregat pentru industria 
chimică. (Foto : Agerpres)

O uttutifdaze de dinul Ol&tL

(Continuare în pag. IlI-a)

Noi blocuri de locuințe la Oțelul 
Roșu, regiunea Banat.

se

oa-

un 
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5.000 kg. porumb boabe 
la hectar.

Cît privește sectoarele 
zootehnic și legumicol, 
pe baza angajamentelor 
luate și a propunerilor 
tăcute de colectiviști, s-a

ION CIUCEANU 
vicepreședinte 

al Sfatului popular 
Techirghioi

De la stingă la dreapta : maiorul medic A. N. Bannikov, It. major
A. P. Jigulski, sora infirmieră Ludmila Jeltova și it. major A. M. Sopin. 
n-ar fi fost ceafa

o navă sau un

Era prima zi a 
anului.

Viscolul stîrnit în 
zori își încerca tă
ria, răscolind cu 
furie zăpada. Spre 
ceasurile amiezii, 
peste neslîrșita în
tindere a Deltei
lăsa ceața. Nu se 
mai vedea la 
pas. Acolo, 
imensitatea apei și 
a stufului, undeva 
la margine de țară, 
pe un grind din 
vecinătatea Dună
rii, înconjurat de 
sloiuri, s-a petrecut 
întîmplarea de mai 
jos.

Un ostaș, un om 
'din mina de
meni de la sub
unitate, se îmbol
năvise grav. Tre
buia operat de ur
gență. Dacă n-ar 
fi fost viscolul, dacă 
și ghețurile Dunării,
avion sanitar ar fi sosit la cea dintîi 
chemare. Așa însă.,.

Fiecare clipă era prețioasă. Viața sol
datului Constantin Mihai se afla în pri
mejdie. Gonind de-a lungul firelor tele
fonice, se încrucișau convorbirile. Se 
frămîntau pentru soarta bolnavului nu 
numai tovarășii săi din inima Deltei. 
Dar viscolul era viscol,

Starea bolnavului se înrăutățea. Tre
buia făcut totul pentru salvarea vieții 
unui om. Exista o singură soluție. Gra-

să ajungă la dvs. — se auzi răspunsul... 
Plutind pe oceanul răscolit de viscol 

al nopții de iarnă, înfruntînd cu îndrăz
neală furtuna și ceața, lumina micii 
stele roșii a helicopterului avea să pară 
radiolocaforiștilor romîni mai străluci
toare decît cea mai vie constelație. Ei 
știau că dincolo de norii plumburii, 
echipajul sovietic se luptă cu vitregia 
naturii,

________ —Și helicopterul a sosit. A coborî) 
oița Uniunii Sovietice era aproape. Să măiestrie, la simpla pîlpîire a unor 
se ceară ajutor tovarășilor sovietici, 
care, fiind mai aproape, puteau ajunge 
mai de grabă la subunitate decît avio
nul sanitar romînesc.

Ofițerul Constantin Procopie își amin
tește bine cum s-au petrecut lucrurile.

— Am fost acela care am luat legă
tura primul cu punctul de aviație so
vietic. Cu cită promptitudine au răs
puns tovarășii sovietici la cererea noas-

siguranță erau Io- ) i 
cotenenfii majori < 
Anatoli Sopin și <> 
Alexei Jigulski. Un >>ț 
mic consult — și #’■ 
hofărîrea a fost <<’ 
luată. Bolnavul tre- 
buia operat fără în- 
tirziere, chiar a- << 
colo, în camera >> 
scundă, cu geamul « 
înflorit de gheață, 
la lumina palidă a >> 
unei lămpi. <<

Părea că timpul \\ 
s-a oprit . în loc. >> 
Jntr-o încăpere a- << 
lăturată, tovarășii 
ostașului Constan- >> 
fin Mihai așteptau << 
cu emoție sfirșiful \\ 
operației. Va izbuti? >>

In cea dinții zi a « 
lui 1962, un ofițer 
sovietic, un me- // 
die, lupta cu în- « 
dirjire pentru via- y> 
ța ostașului romîn >>

,r? 1 Ei ,ati considerat întru-totul firesc Constantin Mihai.
să ne vină în ajutor. |recut cîfeva zile. Inzdrăvenin-

x ■ Vom face totul ca un helicopter du-se după greaua încercare prin care 

ae

tocuri aprinse de ostași și la lumina ra
chetelor.

— Pregătiți bolnavul pentru îmbar
care, se auzi ordinul comandantului.

Dar chiar în clipa aceea coborîră din 
helicopter, spre uimirea tuturor, alături 
de echipajul navei, alți doi oameni. 
Erau medicul maior Alexei Bannikov și 
sora infirmieră Ludmila Jeltova. Cei 
care conduseseră helicopterul cu atita

trecuse, cel dinții gînd al ostașului 
fost să aștearnă pe hirtie cuvinte 
mulțumire căt'e tovarășii sovietici.

„Ați venit, dragi tovarăși, riscîndu-vă 
chiar viața, intr-un zbor greu, în întu
neric și ceață, pentru a o salva pe a 
mea. lată — îmi spun — așa sînt frații 
noștri sovietici despre care am auzit 
și am citit afît de mult. încă o dată vă 
mulțumesc din toată inima pentru tot 
ce ați făcut pentru mine, din dragoste 
față de oameni, față de patria mea, 
Republica Populară Romină".

k
La subunitatea din inima Deltei, o 

mină de oameri, o mină de ostași își 
îndeplinesc mai depart.e misiunea încre
dințată. Printre ei se află și ostașul 
Constantin Mihai,

I. MÄRGINEANU

>>
« 
>> .

>



mișcare — Vasile

asemenea cameră, 
statici (șef de sta-

In spiritul unei înalte exigențe partinice
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Conferința organizației regionale 
de partid Ploiești

r Conferința organizației regionale 
He partid Ploiești, care a avut loc 
în zilele de 13 și 14 ianuarie, a pri
lejuit o trecere în revistă a realiză
rilor obținute de oamenii muncii, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, o analiză temeinică a prin
cipalelor probleme aflate în fața 
acestora în lupta pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de Congresul 
al Hl-lea al P.M.R.

Ca și celelalte regiuni ale țării, 
regiunea Ploiești cunoaște o dez
voltare intensă ; activitatea creatoa
re pulsează în toate domeniile de 
activitate. Numai în ultimii doi ani 
au intrat în funcțiune întreprinderi 
și secții modeme, cu un înalt grad 
de tehnicitate : complexul de refor
mare catalitică de la rafinăria 
Brazi, țesătoria de in și cînepă din 
Păulești, noi secții de fabricație la 
uzinele „1 Mai"-Ploiești, uzinele 
chimice „Victoria“-Florești, filatura 
de bumbac de la Pucioasa. S-au 
construit și dat în folosință nume
roase blocuri totalizînd 3.235 apar
tamente.

Avîntul activității creatoare a oa
menilor muncii pentru dezvoltarea 
economiei naționale se reflectă în 
importantele succese obținute în 
producție : planul producției glo
bale pe anul 1961 a fost îndeplinit 
cu opt zile înainte de teirmen. Va
loarea producției globale realizată 
peste plan în anii 1960-1961 se ridică 
Ia 480 milioane lei, iar a economii
lor suplimentare la prețul de cost 
— la aproape 300.000.000 lei. S-au 
realizat în plus 88.500 tone benzi
nă, 48.400 tone uleiuri minerale, 
511.000 m.p. țesături de lînă și de 
bumbac etc.

À crescut și s-a întărit sectorul 
socialist al agriculturii care 
prinde acum peste 79 la sută 
suprafața arabilă a regiunii.

★
Darea de seamă prezentată de to

varășul Dumitru Balalia, prim-se
cretar al Comitetului regional de 
partid Ploiești, cit și dezbaterile, au 
subliniat creșterea rolului și com
petenței organizațiilor de partid în 
conducerea economiei.

Conferința a examinat cu atenție 
și 'într-un spirit de înaltă exigență 
cele mai importante probleme ale 
activității întreprinderilor petrolie
re din regiune. Tovarășii Stelian 
Nănău, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Ploiești, 
Grigore Dobre, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Cîm- 
Îina, ing. Ștefan Costea, directorul 

rostului de extracție Tîrgoviște, au 
vorbit pe larg despre ajutorul con
cret dat întreprinderilor petroliere 
de către comitetul regional de 
partid.

— în primul trimestru al anului 
trecut, a arătat tov. Ion Georgescu, 
secretarul Comitetului de partid 
din schela Moreni, deși sectorul de 
foraj al schelei noastre a realizat 
planul de producție, totuși prețul 
de cost planificat pe metro forat 
a fost depășit. Ca urmare a indi
cației comitetului regional dé partid 
a fost constituit un colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingineri cu 
experiență în producție care, ana- 
lizînd cauzele creșterii cheltuielilor 
de foraj, a arătat că eforturile tre
buie îndreptate în principal spre 
reducerea timpilor neproductivi, a 
consumurilor specifice de mate
riale și chimicale. Organizația de 
partid și conducerea sectorului, prin 
măsurile politice tehnico-organiza
torice aplicate, au reușit să asigu
re nu. numai recuperarea pierderi
lor,,:-^'și realizarea peste plan pînă 
la 1 decembrie a 2.613.000 lei eco
nomii.

Delegații la conferință au subli
niat totodată că în schelele petro
liere din regiune există încă im
portante rezerve de creștere a pro
ducției de țiței. Astfel, s-a criticat 
faptul că în schelele Boldești, Gura 
Ocniței și Tîrgoviște timpul de 
oprire a sondelor pentru intervenții 
se menține ridicat, iar organizațiile 
de partid din aceste schele nu-și 
exercită cu consecvență dreptul de 
control asupra conducerii adminis
trative, manifestînd o slabă exi
gență față de calitatea operațiilor 
la intervenții. Tov. Ion Mihalcea, 
maistru sondor în schela Boldești, 
a vorbit despre necesitatea desfă
șurării unei munci politice siste
matice de către organizațiile de 
partid din schele pentru întărirea 
continuă a disciplinei socialiste a 
muncii.

în regiunea Ploiești s-a dobîndit 
b valoroasă experiență în introdu
cerea unor metode avansate de ex
tracție a țițeiului. Numeroși dele
gați au cerut comitetului regional 
de partid și comitetelor raionale să 
acorde mai multă atenție modului 
cum se ocupă conducerile trusturi
lor și schelelor de generalizarea 
metodelor care asigură sporirea 
mai rapidă a productivității mun
cii, reducerea prețului de cost.

— într-un șir de schele din regiu
ne avantajele tehnicii înaintate sînt 
valorificate insuficient, a arătat 
tov. ing. Gheorghe Aldea, directo
rul Institutului de cercetări foraj- 
extracție din Cîmpina. în ultimii ani, 
institutul nostru a întocmit docu
mentația tehnică pentru extinderea 
recuperării secundare în mai mul
te schele. Conducătorii t_L, ’ ’ 
Urlați, Cîmpina, Boldești nu 
luat însă măsuri pentru ca această 
metodă să fie aplicată la termene
le stabilite și în condițiile prevă
zute în proiecte. Din această cau
ză eficacitatea recuperării secunda
re continuă să fie scăzută în aceste 
schele. Nu sînt extinse pe măsura 
posibilităților nici alte metode 
înaintate, ca tratamentele cu sub
stanțe tensio-active, folosirea filtre
lor pentru combaterea viiturilor de 
nisip și a încălzitoarelor electrice 
pentru deparafinarea sondelor.

Conferința regională de partid a 
fcnalizat activitatea organizațiilor 
'de partid din întreprinderile con
structoare de utilaj petrolier, mai 
ales în ce privește preocuparea lor 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor. Subliniindu-se progresele 
realizate în ce privește asimilarea 
Unor noi tipuri de instalații de fo
raj la Uzinele „1 Mai“ din Ploiești, 
mai mulți vorbitori au arătat că 
gchelele întîmpină greutăți în reali-

de 3 ori, la păsări — de aproape 4 
ori. Referindu-se în cuvîntul său la 
aceste progrese, tov. Ion Coman, 
președintele G.A.C.-Ciorăști, a arătat 
însă că situația sectorului zootehnic 
în regiune nu poate fi apreciată 
ca mulțumitoare întrucît numărul 
de animale la 100 hectare teren 
este inferior mediei pe țară și ne
corespunzător față de posibilitățile 
regiunii.

Conferința a cerut comitetului 
regional și comitetelor raionale de 
partid să acorde o mai mare aten
ție dezvoltării sectorului zootehnic, 
pregătirii unor crescători pricepuți 
de animale, repartizării în acest 
sector a unor colectiviști din cei 
mai harnici și pricepuți. Totodată, 
s-a subliniat că este necesar ca sfa
tul popular regional să ia măsuri 
grabnice pentru repartizarea mai 
judicioasă a cadrelor de specialiști 
agricoli.

Delegații la conferința regională 
de partid au arătat că, pe baza re
comandărilor C.C. al partidului, lu
crătorii din gospodăriile de stat din 
regiune și colectiviștii și-au luat an
gajamentul de a obține în acest an 
de pe suprafața' de 20.000 ha. o pro
ducție medie de 5.000 kg. porumb 
boabe la ha. în cultură neirigată.

Ținînd seama că un număr tot 
mâi mare de țărani muncitori _ pă
șesc pe calea agriculturii socialiste, 
conferința a apreciat că în regiune 
există condiții pentru încheierea 
procesului de colectivizare a agri
culturii încă înainte de termenul 
prevăzut de cel de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R.

*
Delegații la conferință au ascul

tat cu interes expunerea tovarășu
lui Gheorghe Marusi, secretar al 
comitetului regional de partid, asu
pra Dării de seamă a delegației par
tidului nostru la cel 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 30 no
iembrie — 5 decembrie 1961. Nu
meroși vorbitori, printre care tova
rășii Ion Sîrbu, Ilarion Covași, 
Aurel Lieblich și alții, și-au mani
festat deplina aprobare față de is
toricele hotărîri adoptate de Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S., au 
avut cuvinte de înaltă apreciere a 
tezelor cuprinse în noul Program 
care însuflețește pe comuniștii din 
toate țările lumii în lupta pentru 
victoria comunismului. Vorbitorii 
au scos în evidență meritul deose
bit al activului de bază al partidu
lui în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în demascarea și în
lăturarea grupării fracționiste Pau- 
ker-Luca, ajutată de Teohari Geor
gescu, și a grupării fracționiste 
Chișinevschi-Constantinescu. Aceas
ta a însemnat o cotitură în viața 
partidului nostru, care s-a întărit 
neîncetat, și-a consolidat unitatea 
de monolit a rîndurilor sale, exer- 
citîndu-și cu succes rolul de forță 
conducătoare a poporului. Delega
ții s-au declarat întrutotui de 
acord cu concluziile și sarcinile cu
prinse în documentele plenarei C.C. 
al P.M.R. din 30 noiembrie — 5 de
cembrie 1961, exprimîndu-și atașa
mentul profund față de linia poli
tică a partidului, hoțărîrea de a 
lupta cu și mai multă' însuflețiră 
pentru traducerea ei în viață.

★

în încheierea lucrărilor conferin
ței a luat cuvîntul tovarășul Ale
xandru Drăghici, membru al Biro
ului Politic al C.C. al P.M.R. Vor
bitorul a subliniat însemnătatea is- 
torică-mondială a Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S., care a adoptat 
Programul construirii primei socie
tăți comuniste din lume. Pentru 
poporul nostru Programul P.C.U.S. 
reprezintă întruchiparea propriului 
său viitor luminos, el răsună ca o 
chemare la muncă și luptă pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste 
în patria noastră. Referindu-se la 
însemnătatea plenarei C.C. al P.M.R. 
din 30 noiembrie — 5 decembrie 
1961, vorbitorul a subliniat că, în 
lumina învățămintelor Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S., devine și 
mai evidentă justețea liniei gene
rale a partidului nostru, importanța 
luptei consecvente duse de partid 
de-a lungul anilor pentru călirea sa 
marxist-leninistă, pentru întărirea 

£ coeziunii sale interioare și aplica- 
-7 .- - ■ - V rea consecventă a principiilor le-
nit abia... după cinci luni de la con- niniste ale vieții de partid. întregul

schelelor 
i au 

lentru ca această

zarea ritmică a planului și reducerea 
cheltuielilor de producție deoarece 
Uzina mecanică din Cîmpina și Uzi
nele metalurgice din Tîrgoviște le 
mai livrează uneori pompe de adîn
cime și armături metalice de cali
tate necorespunzătoare.

Delegații au criticat în mod în
dreptățit cuvîntul rostit în con
ferință de tovarășul Florian Di- 
țulescu, directorul Uzinei me- 
canice-Cîmpina, care a încercat 
să minimalizeze lipsurile întreprin
derii în ce privește calitatea pro
duselor. Totodată, delegații i-au 
cerut să ia măsurile necesare pen
tru ca uzina să-și îndeplinească 
întrutotui sarcinile privind ridica
rea calității produselor, să urmă
rească eficacitatea în producție a 
utilajelor pe care le livrează uzina.

Conferința a subliniat, ca o sar
cină principală a organizațiilor de 
partid, împletirea luptei pentru 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost cu ridi
carea rășpunderii fiecărui comu
nist, a fiecărui muncitor și tehni
cian pentru calitatea produselor.

★
Un loc important în dezbaterile 

conferinței l-a ocupat analiza acti
vității organizațiilor de partid pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al IlI-lea al P.M.R. 
privind colectivizarea agriculturii, 
întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriilor agricole colective 
și sporirea producției agricole. Vor
bitorii au subliniat însemnătatea 
aplicării în viață a învățămintelor 
ce se desprind din lucrările Consfă
tuirii pe țară a țăranilor colectiviști 
— din cuvîntarea rostită de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, din 
Chemarea și recomandările Con
sfătuirii.

în anii 1960—1961 suprafața ara
bilă cuprinsă în gospodăriile co
lective din regiune a crescut de 
peste 3 ori, iar numărul colectiviș
tilor cu aproape 75.000 familii. Gos
podăriile colective s-au întărit, au 
obținut recolte sporite la hectar, 
precum și producții tot mai mari 
la carne, lapte, lînă, ouă, fondul 
lor de bază ajungînd la peste 
112.000.000 lei, iar valoarea medie 
pe regiune a zilei-muncă la 30 lei.

Cu toate progresele obținute în 
dezvoltarea sectorului socialist al 
agriculturii, posibilitățile existente 
nu sînt încă pe deplin folosite, mai 
există destule gospodării colective 
ale căror rezultate sînt departe de 
cele ale gospodăriilor fruntașe din 
regiune.

în cadrul lucrărilor conferinței 
numeroși vorbitori, printre care tov. 
Teodor Ștefănescu, prim-secretar 
al Comitetului raional de partid 
Mizil,. Floarea Dragomlr, colecti
vistă în comuna Ariceștii-Rahtivani, 
au subliniat necesitatea generaliză
rii experienței bune dobîndite în 
raioanele Ploiești și Tîrgoviște pri
vind lărgirea sectorului colectivist 
în agricultură. Ei au arătat că or
ganizațiile de partid trebuie să folo
sească toate metodele și mijloacele 
muncii politice de masă pentru a 
populariza larg realizările gospodă
riilor colective fruntașe : organiza
rea de vizite ale țăranilor întovără
șiți și cu gospodarii individuale la 
gospodăriile colective fruntașe, fo
losirea ca agitatori a celor mai 
buni colectiviști.

— Criteriul de apreciere al în
tregii activități politico-organizato- 
rice desfășurate de organele și or
ganizațiile de partid constă în e- 
ficacitatea ei — a spus tov. 
Alexandru Radar, secretar al comi
tetului regional de partid. în legă
tură cu aceasta, trebuie spus însă 
că unii membri ai birourilor Comi
tetelor raionale de partid Buzău și 
Mizil mai concep activitatea de 
partid ca un scop în sine, uitînd 
că aceasta urmărește anumite re
zultate concrete. Deși merg deseori 
pe teren, ei nu dau în măsura ne
cesară un ajutor efectiv organiza
țiilor de bază din gospodăriile co
lective în ce privește întărirea eco
nomico-organizatorică a G.A.C., spo
rirea producției agricole, dezvol
tarea acelor ramuri pentru care 
există create condiții și asigură 
avantaje mari. Unele gospodă
rii colective tinere sînt aju
tate abia după mult timp de la în
ființare. Astfel, în cadrul conferin
ței s-a arătat că la gospodăria co
lectivă din comuna Bărăitaru, ac
tiviști ai comitetului raional au ve- 
1_X --X-- 1.™- -TOW’’-®*«!'stituirea ei. Toate acestea arată că nostru popor este astăzi mai unit 
în regiune mai sînt activiști de decît oricînd în jurul partidului, al 
partid care n-au înțeles, marea în- Comitetului său Central în frunte 

cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Milioanele de oameni ai mun
cii de la orașe și sate luptă cu en
tuziasm, sub conducerea partidului, 
pentru înfăptuirea mărețelor sar
cini ale desăvîrșirii construcției so- 

, cialișmului în patria noastră.
Amintind succesele dobîndite de 

oamenii muncii din regiunea Plo
iești în înfăptuirea sarcinilor tra
sate de cel de-al 'IlI-lea Congres al 
P.M.R., vorbitorul a arătat că rea
lizarea înainte de termen a planu
rilor de stat pe anii 1960 și 1961 re
flectă munca rodnică desfășurată 
de organele și organizațiile de 
partid din industrie și agricultură, 
capacitatea lor de a mobiliza ma
sele de muncitori, tehnicieni și in
gineri la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție.

în conferință au fost scoase Ia 
iveală atît realizările importante 
cit și principalele lipsuri din ac
tivitatea întreprinderilor petroliere, 
Organizațiile de partid din schele 
și din sectoarele de foraj au da
toria să desfășoare o acțiune sis
tematică pentru asigurarea crește
rii continue a producției de țiței și 
a eficienței forajului, pentru îmbu
nătățirea calității produselor petro-

seninătate a sarcinilor legate de 
colectivizarea agriculturii, de spori
rea producției agricole.

în regiunea Ploiești, unde există 
numeroase localități industriale și 
centre muncitorești, ar fi fost ne
cesar ca organele de partid și de 
stat să acorde cea mai. mare. aten
ție creării și dezvoltării unor zone 
de aprovizionare în jurul acestora, 
cu atît mai mult cu cit pentru a- 
ceasta există posibilități largi. Con
ferința a criticat faptul ca sfatul 
popular regional, sfaturile popu
lare raionale și orășenești nu dove
desc suficientă inițiativă și spirit 
gospodăresc pentru crearea în ju
rul orașelor de gospodării colective 
profilate pentru producția de carne, 
lapte și ouă. Există condiții pentru 
a se amenaja în apropierea orașu
lui Ploiești mari sere care, folosind 
aburul și apa caldă rezultate de la 
unele întreprinderi industriale, să 
asigure cantități sporite de legume 
în tot cursul anului.

Creșterea animalelor a devenit o 
Tamură de producție importantă în 
multe gospodării colective ale re
giunii. Progresele realizate sînt 
ilustrate de faptul că, în ultimii doi 
ani, efectivul de animale proprie
tate obștească a gospodăriilor agri
cole colective a crescut la vaci de 
7 ori, la porci — de 4 ori, la oi —

liere. Metodele avansate, îndeosebi 
recuperarea secundară, să fie larg 
răspîndite în vederea creșterii con
tinue a factorului de recuperare a 
țițeiului din zăcăminte. Experiența 
a dovedit că în regiune există po
sibilități de folosire mai deplină a 
forajului cu turbina, sondele pu- 
tînd fi date în producție mai re
pede și cu cheltuieli mai mici.

Lupta pentru îmbunătățirea cali
tății produselor — împreună cu 
sporirea producției, a productivită
ții muncii și reducerea prețului de 
cost — trebuie privită ca o sarcină 
centrală, cu caracter permanent în 
îndeplinirea planului de stat. Este 
necesar ca organizațiile de partid 
să-și exercite cu mai multă consec
vență dreptul de control asupra ac
tivității conducerilor întreprinderi
lor în ce privește aplicarea măsuri
lor tehnico-organizatorice menite 
să asigure îmbunătățirea calității 
produselor. Există toate condițiile 
ca întreprinderile care fabrică ma
șini, instalații și agregate să dea 
numai produse de calitate superi
oară, la nivelul cerințelor tehnicii 
mondiale. Fiecare organizație de 
partid este chemată să desfășoare 
o muncă concretă și eficace în ve
derea descoperirii și valorificării re
zervelor interne astfel încît să asi
gure îndeplinirea planului în mod 
ritmic și la toți indicii.

Pentru a spori. ajutorul acordat 
organizațiilor de bază, comitetele 
raionale și orășenești de partid tre
buie să studieze periodic cele mai 
importante probleme legate de în
deplinirea planului. Din păcate însă, 
unele organe de partid (Comitetele 
raionale de partid Tîrgoviște, Plo
iești și altele) în loc să facă o ana
liză profundă a felului cum se rea
lizează sarcinile de plan într-o ra
mură economică sau chiar într-o 
singură întreprindere, se ocupă 
deodată de toate sectoarele econo
mice ale orașului sau raionului. 
Este limpede că asemenea analize 
nu pot pătrunde în adîncime pro
blemele, nu pot determina măsuri 
eficiente.

Relevînd faptul că, după plenara 
C.C. al P.M.R. din iunie-iulie 1961, 
în regiunea Ploiești s-au obținut re
zultate mai bune în transformarea 
socialistă a agriculturii, vorbitorul 
a arătat că acum există în fiecare 
raion gospodării colective puternice 
care dezvoltă diferitele ramuri de 
producție și, pe această bază, ob
țin venituri tot mai mari. Genera
lizarea experienței acestora n-a 
fost însă în atenția comitetelor re
gional și raionale de partid. Ridica
rea tuturor gospodăriilor colective 
la nivelul celor fruntașe constituie 
principala sarcină a muncii de par
tid la sate.

Calea realizării acestei sarcini 
este dezvoltarea ramurilor de pro
ducție pentru care gospodăriile co
lective dispun de condiții favora
bile — în primul rînd creșterea a- 
nimalelor. în legătură cu acea
sta, în munca de agitație să 
fie folosite mai larg graficele, cal
culele comparative etc. care să 
ilustreze convingător, pe baza rea
lizărilor obținute de gospodăriile 
colective fruntașe, importanța dez
voltării sectorului zootehnic ca ra
mură deosebit de avantajoasă pen
tru gospodăriile colective. în ace
lași timp, este necesar ca comitetul 
regional și comitetele raionale de 
partid să sprijine gospodăriile co
lective din jurul orașelor în vede
rea dezvoltării producției de legu
me, ouă, carne și lapte.

Vorbitorul s-a referit de aseme
nea la sarcinile care revin gospodă
riilor agricole de stat din regiune, 
arătînd că ele trebuie să devină 
mari producătoare de cereale și 
produse animale, exemplu de gos
podărire socialistă. Dacă anul tre
cut sarcinile de plan în Gostat-uri 
s-au realizat la majoritatea produ
selor, cheltuielile de producție au 
depășit însă cu mult pe cele pla
nificate. Organizațiile de partid din 
gospodăriile agricole de stat tre
buie să intervină mai energic pen
tru reducerea prețului de cost al 
producției în aceste unități.

în ce privește activitatea organi
zațiilor de partid din S.M.T.-uri, 
este necesar ca ele să controleze 
mai temeinic cum este organizată 
munca în campaniile agricole, cum 
sînt întreținute mașinile pentru a 
se folosi la întreaga lor capacitate.

Comitetul regional și comitetele 
raionale de partid trebuie să acorde 
un sprijin mai substanțial organi
zațiilor de bază din gospodăriile co
lective, să le orienteze activitatea 
spre întărirea economico-organiza- 
torică a unităților respective. Vor
bitorul a arătat că unele organiza
ții de bază de la sate nu sînt ținute 
la curent cu sarcinile ce le revin 
în anumite perioade, la aceasta con
tribuind și faptul că uneori instruc
torii și chiar membrii birourilor 
raionale mențin legătura numai cu 
consiliile de conducere ale gospo
dăriilor colective, ceea ce duce la 
diminuarea rolului organizațiilor de 
bază respective.

în continuare, tov. Al. Drăghici a 
subliniat că trebuie să șe dea cea 
mai mare atenție ridicării nivelului 
politic și ideologic al activiștilor de 
partid, generalizării experienței îna
intate în munca de partid. Cadrele 
de partid și de stat din regiune să 
participe mai activ la activitatea 
politico-educativă pentru dezvolta
rea conștiinței socialiste a maselor, 
să facă mai des și în mod siste
matic expuneri în fața oamenilor 
muncii cu privire la diferite pro
bleme ale politicii partidului.

Spiritul partinic, care a caracte
rizat lucrările conferinței, a spus în 
încheiere vorbitorul, constituie o 
garanție ' că hotărîrile adoptate de 
conferința regională vor fi îndepli
nite cu succes.

★
Conferință a ales noul comitet re

gional de partid și comisia de re
vizie. în prima sa plenară, Comite
tul regional de partid Ploiești a 
reales ca prim-secretar pe tovarășul 
Dumitru Balalia, membru al C. C. 
al P.M.R.

ANTON SÄNDESCU 
NICOLAE PANTILIE
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La biblioteca din comuna Gheorghe Lazăr, raionul Slobozia, bi- 
j biiotecara Viorica Viase recomandă ultimele noutăți literare tineri- 
i] lor colectiviști Maria Floarea și Ion G. Ștefan, doi din cei 714 cititori
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Iarna, prin gări și trenuri
Iarna își are specificul ei. Ea dă mai mult de furcă gospoda

rilor orașelor, miilor de lucrători din diferite sectoare de de
servire publică. Să ne oprim asupra, unuia din ele : C.F.R.

A fost bine pregătită venirea anotimpului friguros ? Cum se 
simte călătorul acum, în toiul iernii, în gări și trenuri ?

La aceste întrebări răspund corespondenții voluntari ai zia
rului nostru : Ilie Stanciu, strungar-București ; Constantin Hușanu, 
fabrica de rulmenți-BîrladC. Munteanu, miner-Petroșeni ; 
T. Nicolina, funcționară-Suceava ; Elena Ciobanu, gospodină- 
București.

Cînd am fost solicitat să iau par
te la acest raid, abia mă întorse
sem din concediul de odihnă. A fost 
plăcut. Am vizitat mai multe ora
șe. Trenul ne-a dus 
loc într-altul.

Am rămas plăcut 
atitudinea plină de 
a ceferiștilor din ' numeroase gări 
sau care însoțesc trenurile. Cobo- 
rînd din tren la Cluj și Timișoara, 
pentru a vizita aceste orașe, am 
găsit în gări săli de așteptare 
curate, bine încălzite. La birou
rile de informații și la magazii
le de bagaje am fost serviți prompt 
și cu respectul cuvenit. Și în alte 
gări unde am poposit pentru cîteva 
are sau mai mult — Arad, Teiuș, 
Alba Iulia și altele — am simțit, de 
asemenea, grija de buni gospodari 
a lucrătorilor C.F.R. pentru ca și în 
anotimpul friguros călătorii să se 
bucure de condiții din cele mai 
bune.

Asemenea cuvinte de laudă cu 
privire 1er grija ceferiștilor pentru 
condiții de călătorie confortabile și 
plăcute au avut și tovarăși de ai 
mei la adresa stațiilor C.F.R. Bucu- 
rești-Nord, Constanța, Fetești, Su
ceava și altele, unde au poposit 
acum, în toiul Iernii, cu treburi sau 
în concediu.

DE CE ATÏTA DEOSEBIRE I

vagonul restaurant servea gustări șl 
fructe în vagoanele de clasă.

Cînd m-am reîntors, însă, am fost 
nevoit să poposesc, mai bine zis să 
îngheț, timp de o oră în sala de 
așteptare a gării Tecuci-nord, unde 
soba se menținea la temperatura de 
afară, (în treacăt fie zis soba era la 
fel ca cea de la Bîrlad).

...A sosit rapidul nr.. 61. Am ur
cat. El trece prin Tecuci-nord la 
ora 19,01. In vagon era plăcut, cald. 
In schimb, vecinii mei de bancă 
erau necăjiți : la urcare se murdă
riseră de la barele neșterse pe par
curs de însoțitoarea vagonului. Ar 
fi vrut să se spele, dar apa — care 
lipsea din rezervorul vagonului — 
nu curgea.

CUM RĂMÎNE CU PROMISIUNEA I

plecare și astfel vagoanele pleacă 
neîncălzite.

De aceste lipsuri se face vinova
tă și conducerea reviziei de vagoa
ne Petroșeni, respectiv șeful unită
ții, tov. Grigore Seraficeanu. Muiu 
citorii mineri au îndrăgit cîntecul 
„Cale lungă, drum de fier...“, ei însă 
nu acceptă nici în ruptul capului 
varianta care li se propune : „Vor
bă lungă, drum pe ger“...

CAMERA MAMEI $1 COPILULUI

Treburi personale m-au îndemnat 
zilele acestea la o mică călătorie 
pe distanta Bîrlad-Tecuci. Gara Bîr- 
lad te întîmpină primitoare. 'Călă
torii au totul la îndemînă : biletele 
se vînd cu mult înainte de sosirea 
trenului, restaurantul este accepta
bil, camera mamei și copilului stă 
la dispoziția solicitanților. Există 
aici și un chioșc unde se vînd ziare 
și țigări, un oficiu poștal și chiar 
un punct farmaceutic.

Personalul nr. 6.002 care circulă 
pe distanța Iași-București (cu care 
am plecat pînă la Tecuci) era foar- ’ 
te bine încălzit. Un ospătar de la

Pe la «fîrsitul lunii decembrie, cu 
prilejul unei plenare lărgite a Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșeni, am ascultat șl cuvîntul tov. 
ing. Ilie Ionel, șeful stației C.F.R. 
Petroșeni : „Asigurăm plenara — a 
promis el — că din primele zile 
ale anului 1962 condițiile de con
fort în transportul pe C.F.R., îndeo
sebi pe traseul Petroșeni-Lupeni, 
se vor îmbunătăți radical. Avem 
toate condițiile 'create pentru a- 
ceasta".

...Primele zile ale noului an au 
trecut. Sîntem într-a doua jumătate 
a lunii ianuarie, dar călătorii care 
circulă zilnic pe distanța Petroșeni- 
Lupeni și retur nu au descoperit 
condițiile de confort ' „radical" îm
bunătățite, anunțate de tov. 'Ilie Io
nel. Ca și anul trecut se mai găsesc 
vagoane cu unele geamuri sparte 
sau care nu se închid, neîncălzite, și 
uneori murdare. La Vulcan, la tre
nurile de la orele 7, 15,27 și 20,47 
călătorii nu mai găsesc locuri în 
vagoane și trebuie să se mulțu
mească deseori cu coridoarele, din 
cauză că garniturile nu au suficien
te vagoane. La Petroșeni. trenul cu 
direcția Lupeni — de la orele 15,17 
— ori este format din puține vaqoa- 
ne și se produce aglomerație, ori 
locomotiva i se atașează 
cîteva minute înainte de

■o® o--------

...Verești-Suceava. Nod de cale 
ferată destul de important. De aici, 
călătorii ce vin dinspre Botoșani 
sau Dorohoi fac legătura cu trenu
rile ce pleacă spre Suceava, Ră
dăuți, București, Vatra Dornei, Cluj 
și alte localități din țară. Tot timpul 
stația cunoaște o deosebită anima
ție. Printre numeroșii călători sînt șl 
multe mame cu copii mici. Zadar
nic caută ele însă în această sta
ție camera mamei și copilului. Ce 
s-a întîmplat ? Iată ce ne-a răspuns 
impiegatul de 
Popovici :

— A existat o 
dar conducerea 
ție Emil Vahnovan) a cerut desfiin
țarea ei, pe motiv că nu era cores
punzătoare. Regionala C.F.R. Iași a' 
aprobat închiderea, dar altă încă
pere n-a mai fost amenajată. Da 
ce? Doar posibilități există.

SUC RECE SAU CEAI CALD ! «

Complex
IAȘI (trimisul „Scînteii"). — Zi

lele trecute la Podul Roșu, pentru 
locatarii noilor blocuri de locuințe 
din cartierul C. I. Parhon din Iași, 
s-a deschis un modem complex co
mercial. Complexul cuprinde un

SALT SPRE GLORIE : Patria (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), I. C. Frimu (10; 12; 
14,15; 17; 19,15; 21,30), Alex. Salua (10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 21), N. Bălcescu (10; 12; 15; 
17; 19; 21). TOM DEGEȚELUL: Republica 
(8; 10,15; 12,30; 14,30; 17,15; 19,45; 22), Bucu
rești (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Gh. 
Doja (9,45- 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), Li
bertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30)
CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : rulează la 
cinematografele Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Volga (15; 17; 19- 21). NU E 
LOC PENTRU ANIMALE SĂLBATICE : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri (10; 
11,30; 13,15; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 
12; 15; 17- 19; 21), Alex. Popov (9,30; 11,10; 
12,50; 14,30; 16,10: 17,50; 19,30; 21,10), și
Donca Simo (15; 17; 19; 21). AGENTUL X 25 
— cinemascop: Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 14; după-amiază la 
orele 16; 18,15; 20,30), 30 Decembrie (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Drumul serii (II; 15; 17; 19; 21). 
SECERIȘUL VERDE: Maxim Gorki (10,30: 
12,30; 14 SO; ................................... .................
IN TAIGA : 
16,30; 18,30;
(15; 17; 19; . . . ..
TRENUL: 16 Februarie (11; 16; 18; 20). POR- 
TO-FRANCO : Victoria (9,45 12; 14,15.
10,30; 18,45; 21). V. Roaită (10; 12,15; 16: 
18,15; 20,30), B. Delavrancca (11; 14; 16, 
18, 20). ULTIMUL MEU TANGO : Tinere 
tului (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21). CASTE 
LUL DIN BASME : Timpuri noi (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă Ia orele 21) 
PROGRAM SPECIAL PENTRU COPII : 13 
Septembrie (rulează în continuare de la o 
rele 10 pînă la orele 15). FATA CU CHI.
TARA: 13 Septembrie (16: 18,15: 20,30). SO
SEȘTE CIRCUL : Cultural (10,30; 16; 18,15;
20,15), Mihail Eminescu (11,30; 15,30; 18;

16,30; 18,30; 20,30)

16,30; 18,30; 20,30). FLĂCĂRI 
Central (10,30; 12,30; 14,30;
20,30). înfrățirea între popoare 

21). MECANICUL CONDUCEA

magazin alimentar cu
vire, o cofetărie, un magazin de le
gume și fructe, un. centru de carne 
și un centru de pîine. Personalul 
acestui magazin este format în ma
joritate din tineri.

•_____» o . :..^==

20,30). ÎNTILNIRE PE CABLU : 8 Martie 
(11; 15,30; 18; 20,30), Miorița (10; 12; 16.30, 
18,45; 21). VINTUL S-A OPRIT IN ZORI: 
Grivița (10; 12; 15; 17; 19; 21). EVDOCHIA: 
C-tin David (15,30; 18; 20,30). POVESTE 
DESPRE O FATĂ: Unirea (16; 18; 20), Munca 
(16; 18,15; 20,30). MARINARUL ÏNDRAGOS 
TIT : Olga Bancic (15,30; 18; 20,30). CAI. 
DUL : Flacăra (10; 12; 15; 17; 19; 21). PEN 
TRU 100.000 DE MĂRCI : rulează Ia cinema 
tograful T. Vladimirescu (11; 16; 18; 20) 
RAIDUL VĂRGAT : Popular (10,30; 15; 17; 
19: 21). ÎNVIEREA: Moșilor (11; 16; 18; 20). 
AUSTERLITZ — cinemascop : 23 August
(9; 12; 15; 18; 21). ZECE PAȘI SPRE RĂ
SĂRIT : rulează la cinematograful Ilie Pin- 
tilie (16; 18, 20). DOUA VIEȚI - ambele 
sorii: 8 Mai (15; 18,30). VÎRSTA DIFICILĂ: 
Floreasca (19). PlNZE PURPURII: G. Coșbuc 
(10,30; 15; 17; 19; 21). COPILUL TRUPEI : 
rulează la cinematograful G. Bacovia (11,30; 
16; 18; 20). ALEXANDR NEVSKI: rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (15,30; 18; 
20,30).

TELEVIZIUNE : duminică ,21 ianuarie. 
9,00 — Emisiune pentru copii : „Floarea pur
purie" — piesă de I. Carnauhova și Brau- 
sievici. Traducere de Xenia Stroe. Interpre
tează un colectiv al Teatrului de păpuși din 
Botoșani Telejurnalul pionierilor. Poșta co
piilor, 10,30 — Emisiune pentru sate. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 Poeji străini 
despre țara noastră. 19,30 — Transmisie din 
Sala Floreasca : întîlnirea de handbal din
tre reprezentativele orașelor București și 
Magdeburg. 20,40 — Filmul artistic „La în
ceputul secolului" — o producție a studiou
lui „Mosfilm*. 22,10 — Muzică populară,

RADIO, duminică 21 Ianuarie. Chid mu
zica! — orelo 8,50 — I • Călătoria muzica-

...E aproape de miezul nopții. în. 
gara Sibiu, acceleratul nr. 210 se 
pregătește de plecare. Cum pășesa 
pragul vagonului de dormit, călăto
rii sînt întîmpinați cu amabilitate 
de însoțitor : „Un suc rece doriți ?" 
Pentru o clipă rămîi surprins. Apoi 
zîmbești și te întrebi fără să vrei : 
„Oare acum. în toiul iernii, în pu
terea nopții, sucul rece să fie ali
mentul cel mai nimerit pe care 
C.F.R.-ul îl oferă călătorilor spre 
consum? De ce nu există, în 
schimb, posibilitatea ca în acest 
vagon să obții un ceai cald sau o 
cafea ?“

Iată „amănunte" la care orqana- 
le în drept ale Departamentului 
C.F.R. ar merita să reflecteze.

NOTA REDACȚIEI: Raidul co
respondenților voluntari scoate la 
iveală faptul că nu peste tot mă
surile stabilite în prag de iarnă de 
către Departamentul C.F.R. din Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor au prins viață. Depar
tamentul C.F.R., direcțiile sale re
gionale sînt datoare să asigure ca 
toate prevederile gospodărești le
gate de anotimpul friguros să fie 
îndeplinite operativ și cu conștiin
ciozitate. Cei vinovați de tărăgăna
rea lor să fie trași la răspundere cu 
toată exigența.

Organizațiile de partid și sindica
le din stații șî noduri de cale fera
tă sînt chemate să controleze și să 
îndrume activitatea lucrătorilor din 
acest important sector de deservi
re publică, în așa fel încît în fie
care tren, în fiecare gară călătorii 
să simtă grija și solicitudinea cuve
nite.

lă — orele 10.30 — Z ® Transmisiune din 
sala Ateneului, a concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat ,,George Enes- 
cu". Dirijor : D. D. Botez. în program : Con
certul pentru orchestră de Anatol Vieru, Con
certul în la minor pentru vioară și orchestră 
de Bach — solist Mihai Constantinescu, 
Oratoriul patetic pentru soliști, cor și or-» 
cheslră de Georghi Sviridov. Soliști : mezzo- 
soprana- Martha Kesller și baritonul Nicolae 
Gaftôn — orele 10.50 — Il o Din operetele 
lui Lehar — orele 12,00 — 1 e De toate 
pentru toii — orele 13,10 — l o Cintă Vico 
Torriani — orele 13,40 — II o Program mu
zical pentru fruntașii recoltelor bogate — 
orele 15,05 — l © Rapsodii — orelo 15,15 — 
II © Soliști și formalii artistice de amatori 
•— orele 16,30 — ZZ • Din cele mai cunos
cute cîntece populare — orele 17,40 — II • 
Cîntece din Cuba — orele 18,45 — Z • Mu
zică de compozitori preclasici — orele 19,15 
— II • Teatru : „Justina“ de Hella Vuoli- 
joki (premieră) — orele 19,30 — Z • Alma
nah muzica'. — orele 20,30 — II • Românie 
interpretate de Dorina Drăghici și Dorel 
Livtanu — orele 21,30 - II 9 Program de 
serenade - orele 23,10 — l • Muzică, de. 
dans — orele 23,10 — II.

CUM VA FI VREMEA
Vremea se va răci ușor, mai ales în nor

dul tării Cerul va fi variabil. Precipitații 
izolate vor cădea în nordul Transilvaniei și 
Moldovei. Vînt slab, pînă la potrivit, din 
vest și nord vest. Temperatura în scădere f " 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 0 
minus 10 grade, iar maximele între minus 4 
și plus 6 grade. Local, temperatura va fi 
mai coborîtă în nordul țării.

< ■ I 0
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program concret
de dezvoltare a gospodăriei colective

de producție trebuie să se prevadă 
cantitățile' de produse vegetale și 
animale ce vor fi valorificate că
tre stat pe bază de contract, acea
sta fiind calea care asigură des
facerea avantajoasă a surplusului 
de produse și creșterea continuă a 
veniturilor bănești ale gospodă
riei.

O bună planificare a producției

acum limpede că planificarea 
chibzuită a producției, lupta lor 
perseverentă pentru a da viață 
sarcinilor care și le propun, este 
unul dintre secretele bogăției țot 
mai mari ale gospodăriei lor. Exis
tă însă, gospodării tinere care, în 
problemele planificării producției 
n-au experiență. Ca urmare a in
tensificării procesului de colectivi-

(Urmare din pag. I-a)

obținerea unor recolte cît mai 
mari. Dar nici lucrul acesta nu 
este de ajuns. Este necesar ca în 
fiecare gospodărie să se urmă
rească îndeaproape cum se înde
plinesc măsurile stabilite, să se 
desfășoare o muncă organizatorică 
serioasă pentru a se asigura exe-^ ------ --------------------------------------------------- -------------- -o
cutarea diferitelor lucrări lă timp în gospodăriile colective impune.... zare a agriculturii, numărul aces- 
și de bună calitate. Aceasta este stabilirea și-a Unor măsuri care tor gospodării este tot mai măre,
condiția înfăptuirii cu succes chiar șă asigure folosirea cît mai rațio- De aceea, de sprijinul organelor
și a celor mai bune planuri. naiă a mașinilor și forjei de mun- și organizațiilor de partid, al

La Consfătuirea colectiviștilor că. Stabilind, în strînsa colaborare sfaturilor populate și organelor
s-a subliniat cu putere că una din cu reprezentanții S.M.T.-urilor, ce agricole trebuie să se bucure, în
principalele măsuri menite să asi
gure creșterea simțitoare a produc
ției agricole este folosirea rațio
nală a pămîntului, mai buna gos
podărire a suprafeței arabile exis
tente și- punerea în valoare a te
renurilor neproductive sau slab 
productive.

Sîmbătă 20 ianuarie 1962, prim-vi- în audiență de prezentare pe noul 
cepreședintele Consiliului de Mi- tambasador extraordinar și plenipo- 
niștri al Republicii Populare Ro- tențiar al Republicii Cuba, Manuel 
mine, Gheorghe Apostol, a primit Yepe Menendez.

■ ......0®<0---------

lucrări vor executa mecanizat, mod deosebit tocmai acele gospodă- 
gospodăriile colective și S.M.T.-u- rii. De asemenea, au nevoie de mai 
rile trebuie să ia, împreună, mă- multă îndrumare și unele diù gôs- 
suri pentru a asigura creșterea podăriile mai vechi, în fața cărora 
contribuției mecanizatorilor la mai stă sarcina de a Se consolida 
sporirea producției.

O deosebită importanță are pen- 
._______ tru îmbunătățirea întregii. activi-

^La~gö"spodäria colectivă din Bis- tați a gospodăriilor colective sta- 
tretu, raionul Băilești, situată în- bilirea judicioasă înainte de ela- 
tr-n zbriâ 'dè Șes, colectiviștii și-au borarea planului de producție a

- - normelor de lucru și .planifi
carea chibzuită a cheltuielilor 
de zile-muncă, urmărindu-se uti
lizarea acestora în activități di
rect productive. Experiența pozi
tivă a unui mare număr de gos
podării colective dovedește că re
partizarea suprafețelor agricole și 
a animalelor pe brigăzi perma
nente, contribuie în mod hotărî- 
tor la efectuarea lucrărilor în
tr-un timp cît mai scurt și în con- 

: diții de bună calitate, la sporirea 
însemnată a productivității ani
malelor. In același timp, organi- 

: zarea muncii pe brigăzi perma
nente și echipe face posibilă o 

: mai justă retribuire a muncii 
, după cantitatea și calitatea mun

cii depuse de fiecare colectivist 
pentru sporirea producției agricole

' vegetale și animale.
Prevăzînd sarcinile privind 

, creșterea producției vegetale și 
. animale și a producției-marfă, 
: planul de producție trebuie să 

arate, de asemenea, ce venituri va 
realiza gospodăria, cum vor fi ele 
folosite, cum .................... ..

: munca, ce cîștig 
colectivist de pe 
acestor sarcini.

Pentru fiecare
1 Lenauheim sau 

Comana sau Tătaru — Dobrogea, 
Sîntana sau Mădăras — Crișana, 
și din multe alte locuri, este de

rii. De asemenea, au nevoie de mai

prppus să execuțe lucrări de îm
bunătățire a unei suprafețe de te- 
ren de 200 hectare neproductive 
pe care să cultive plante de nu
treț' necesare hrănirii animalelor 
al Căror număr sporește mult în 
acest an. De asemenea, ei vor mări 
suprafața cu cereale, îndeosebi cu 
porumb' printr-o mai judicioasă 
tarlalizare a pămîntului, desființa
rea unor drumuri inutile și defri
șarea unor vii hibride slab produc
tive care ocupă terenuri arabile 
deosebit de fertile.

Punînd în valoare terenurile în 
pantă sau nisipoase, nepotrivite 
pentru cereale sau alte culturi de 
cîmp, gospodăriile colective care 
au asemenea terenuri își vor mă
ri avuția dacă vor extinde plan
tațiile de vii. și livezi cu specii și 
soiuri valoroase de struguri și 
fructe.

La fiecare gospodărie, colectivă 
sînt condiții pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor. Cum va crește 
numărul de vaci, porci, oi cu lînă 
fină și semifină și păsări, cum se 
va dezvolta efectivul de animale și 
păsări-matcă, ce încărcătură se 
va realiza Ia 100 hectare din fie
care specie în parte, cum va fi fo
losită prăsila proprie, ce producție 
de lapte, carne, lînă și ouă se va 
obține, iată ce trebuie să oglin
dească cifrele din planul de pro
ducție al gospodăriei colective pri
vind dezvoltarea zootehniei. Creș
terea păsărilor trebuie să se bucu
re de o atenție deosebită, asigu- 
rîndu-se ca în fiecare gospodărie 
să se crească cel puțin 500-600 
păsări la sută de hectare.

In vederea ' realizării sarcinilor 
din domeniul zootehniei, grija 
principală trebuie îndreptată, de
sigur, în spre asigurarea bazei de 
furaje — îndestulătoare și de bună 
calitate și a adăposturilor nece
sare pentru întregul efectiv de 
animale planificat. Să nu se repete 
ceea ce s-a întîmplat anul trecut 
în cîteva gospodării din regiunea 
Cluj, cînd planul de creștere a 
efectivului de animale mi a fost 
însoțit de măsuri corespunzătoare 
pentru asigurarea furajelor.

Un factor de mare însemnătate 
pentru întărirea gospodăriilor co
lective este sporirea producției 
marfă și valorificarea ei către 
stat Asigurîndu-se nevoile proprii 
ale gospodăriei șl nevoile de con
sum ale colectiviștilor, în planurile

va fi retribuită 
va avea fiecare 
urma înfăptuirii

colectivist din 
Biled — Banat,

economic și organizatoric pentru a 
putea deveni unități socialiste pu
ternice și înfloritoare. Aceeași a- 
tenție trebuie dată și gospodăriilor 
care s-au mărit mult în ultima 
vreme, fie prin creșterea numărului 
lor de membri, fie prin unirea unor 
gospodării mai mici. .Experiența 
arătă că planurile de produc
ție cele mai bune, care cuprind 
sarcini ce corespund posibilităților 
reale ale fiecărei gospodării sînt 
acelea la întocmirea cărora par
ticipă masa largă a colectiviștilor. 
Și cîte propuneri prețioase nu fac 
colectiviștii, cît de mult se îm
bogățește planul cu aceste propu
neri !

Este necesar ca organele și or
ganizațiile de partid să privească 
acțiunea întocmirii planurilor de 
producție ca pe o problemă de cea 
mai măre însemnătate, să îndru
me și să controleze îndeaproape 
activitatea în acest 
sfaturilor populare 
locale agricole.

Antrenînd masa de colectiviști la 
stabilirea unor obiective cît mai 
corespunzătoare în planul de pro
ducție, organizațiile de partid din 
gospodăriile colective au datoria 
ca odată dezbătute și aprobate de 
adunarea generală a gospodăriei, 
sarcinile prevăzute să fie cunos
cute fiecărui colectivist. Desfă- 
șurînd o intensă muncă politică 
și organizatorică, organizațiile de 
partid să mobilizeze pe toți’ colec
tiviștii la înfăptuirea cu succes a 
obiectivelor planului, care trebuie 
să devină o cauză a fiecăruia din
tre ei.

domeniu a 
și organelor

Sîmbătă după-amiază a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre Bu
dapesta, delegația Comitetului de 
stat pentru energia atomică din 
R. P.. Ungară, condusă de acad. 
Janossy Lajos, vicepreședintele 
acestui comitet, care a făcut o 
vizită în țara noastră. în timpul 
vizitei, delegația a semnat proto
colul privind schimbul de specia
liști din domeniul energiei nuclea
re între R. P. Romînă și 
Republica Populară Ungară pen
tru perioada 1962-1963.

Și

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condiisă de 
acad. Horia Hulubei, directorul 
Institutului de fizică atomică, de 
reprezentanți ai Comitetului pen
tru energia nucleară al Consi
liului de Miniștri, al R. P. Romîne, 
oameni de știință și specialiști în 
domériiul energiei nucleare.

A fost de față Béla Némety, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

(Agerpres)
---------- ------------------

Sîntem impresionați de progresul realizat"
Declarațiile specialiștilor americani în domeniul celulozei 

și hîrtiei
înainte de a părăsi țara noastră, 

grupul de_ specialiști americani în 
domenjul industriei celulozei și hîr
tiei venit din partea firmei „Par-, 
sons și Whittemore“ și-a împărtă
șit impresiile culese în timpul vi
zitei, redactorului Agenției Romîne 
de Presă.„Agerpres", Petru Uilăcan.

Vizita pe care am făcut-o la în
treprinderea pentru valorificarea 
stufului din Brăila — a declarat dl. 
dr. John Mc. Govern — a fost foar
te instructivă pentru noi. Ne-a in
teresat deosebit de mult să vedem 
această întreprindere, pentru că ea 
este prima fabrică din lume de a- 
semenea proporții care utilizează 
ca materie primă Stuful. Una din 
primele constatări a fost excelenta, 
organizare a întreprinderii, concep
ția acestei organizări, care formea
ză un tot foarte bine închegat. Pro
cesul de producție decurge în mod 
neîntrerupt de la început pînă la 
sfîrșit ; întreprinderea dispune de 
propriile sale surse de energie și 
materii chimice. Metodele de pre
parare a stufului par a fi excelen
te. De asemenea, utilajul este bun. 
Pasta de hîrtie ni s-a părut a fi

//

Uzînele de tractoare din Brașov. înainte de a ii expediate, tractoarele sini supuse unui ultim control.

de cea mai bună calitate, avînd o 
mare puritate, ceea ce reprezintă 
una dintre' condițiile principale ce
rute pe piața mondială.

Ne-a surprins pe toți tinerețea 
tuturor celor care conduc și care 
muncesc în unitățile întreprinderii 
pe care am vizitat-o.

Cîțiva dintre noi am mai fost 
în Romînia, am vizitat întreprin
derile de prelucrarea hîrtiei, a a- 
dăugat dl. John Mc. Govern. Sin
tern impresionați de progresul 
realizat de atunci și pînă acum. Ins
talațiile industriei romînești de ce
luloză și hîrtie sînt moderne. Am 
discutat, de asemenea, cu mulți 
profesori de specialitate și am fost 
plăcut impresionați de cunoștințele 
și pregătirea lor. Din discuțiile a- 
vute cu aceștia despre programele 
de învățămînt am constatat că ele 
corespund pe deplin celor mai mo
derne cerințe.

Dl. Wesley Corbin, referindu-se la 
locuințele muncitorilor de la Brăila 
pe care a avut prilejul să le cu
noască, a spus : Ele sînt încăpă
toare, moderne, spațioase, în cu
lori atrăgătoare și sîntem siguri că 
cei care locuiesc în aceste case 
duc o viață fericită. Am constatat 
și apreciem faptul că populația își 
poate exercita liber cultul.

Dl. Aloysius J. Felton a subliniat 
că a fost deosebit de impresionat 
de primirea care li s-a făcut și de 
amabilitatea manifestată față 
specialiștii americani de către 
cu care au venit în contact 
timpul vizitei.

în încheierea discuției, dl. 
John Mc. Govern, și-a exprimat
rința ca schimburile de vederi cu in
ginerii și specialiștii romini să con
tinue, spre avantajul reciproc al 
ambelor părți. f .

Sîmbătă la amiază, grupul de. 
specfëj^l^^éani à părăsit Ça- 
pitala ' îndfepțîndu-se spre Uniunea Budapesta ? ora București—
Sovietică. (Agerpres) Magdeburg.

de 
cei 
în

dr. 
do-

însemnări ^esțjt^ ușoară
Cine nu iubește cîntecele, cui nu-i 

place muzica ușoară? Muzica de acest 
gen este, de la un capăt la altul al ță
rii, un prieten apropiat al oamenilor 
muncii, un izvor de bună dispoziție, de 
optimism, de dragoste de viață și de 
mupcă. Muzica ușoară te însoțește de 
la primele ore ale dimineții — și cît 
de plăcui este să-ți începi ziua ascul- 
tînd un cîntec bun, inspirat ; ea îi aju
tă pe oameni să-și petreacă în mod 
agreabil timpul liber, ea dă farmec 
popularelor spectacole de estradă, iar

_ ------ !•----------------- _ij ar păreafă.ă ea reuniunile tinerești 
plictisitoare.

Datorită popularității și accesibilității 
sale, muzica ușoară poate avea — pe 
lîngă caracterul ei distractiv — un im
portant rol artistic educativ, o mare pu
tere de influențare, contribuind la 
formarea și educarea bunului gust al 
maselor largi și îndeosebi al tineretu
lui.

Posibilități și îndatoriri însemnate în 
ce privește stimularea creației de acest 
gen au radioul, televiziunea, teatrele 
de estradă, cărora le revine principala 
răspundere în difuzarea muzicii ușoare 
și de .dans. Eiecfrecordul, Editura mu
zicală au, de asemenea, de spus aici 
un cuvînt important.

După cum se știe, patrimoniul mu
zicii ușoare romîneșfi cuprinde multe 
Iu rări remarcabile, creații ale unei serii 
î regi de compozitori din diferite 
yenerajii, care și-au cîștigat dragostea, 
prețuirea marelui public. Multe dintre 
cîntecele scrise cu ani în urmă de Ion 
Vasilescu, Gherase Dendrino, N. 
Kirculescu, Elly Roman sau H. Măli- 
neanü stăruie în amintirea publicului, 
fiind și astăzi ascultate cu plăcere. 
S-au bucurat de un mare succes piese 
ca „E minunat, e-neîntăfor“ de I. Va- 
.silescu, „Tjnerefe dragă-mi ești“ de 
G. Dendrino, „Cele mai frumoase fete“ 
de H. Mălineanu, „Țropa, tropa“ de 
E. Roman, „în " Bucureșfiul iubit“ de 
M. Véscan, „Un cîntec de dragoste“ 
de Radu Șerban, „O chitară cînfa“ de V. 
Veseiovșchi, precum și creații de va
loare ale altor compozitori mai tineri, 
aflați la începutul carierei lor. Deși 
foarte diferite între ele, aceste lucrări 
au o caracteristică comună : frumusețea, 
originalitatea,. accesibilitatea melodiei, 
care le asigură succesul. Cîn
tece de mase, cîntece satirice, cîntece 
de dr.âgoste, melodii de dans — cele 
mai izbutite .creații ale genului au la 
bază, viața, sentimentele autentice, re
flectă .optimismul profund al celor c® 
muncesc. . ,

Trebuie însă arătat că în ultima vre
me, în acest domeniu al creației artistice 
a început să se facă simțită o rămîne- 
re în urmă. Piesele cu adevărat valo
roase se pierd în masa unor producții 
de serie, anoste și banale, primite cu 
îndreptățită răceală de către ascultă
tori. Apar felurite „cîntece“ de o plati
tudine melodică supărătoare, precum 
și un soi de „piese pentru orchestră“, 
de fapt niște exerciții ritmice agasante 
realizînd performanța de a semăna în
tre ele ca două picături de apă. Deper
sonalizarea muzicii ușoare și de dans 
(accentuată uneori de către autorii or
chestrațiilor), renunțarea — de dragul 
urior anumite „mode“ — la cultivarea 
melodiei originale, suculente, ascunde 
lipsa de talent sau de inspirație.

'n loc să stimuleze, înfr-un 
exigent, activitatea celor 

compozitori, în loc să

Î 
fit 
talenfafi 
ocupe cu seriozitate de descoperirea și 
de formarea atentă a unor noi creatori 
realmente înzestrați, radioul, televiziu
nea, teatrele de estradă promovează 
adesea, fără nici un discernămînf, lucră
rile mediocre ale unor autori impro
vizați și care nu ies, nici ei, nici 
„operele“ lor, din anonimat. E clar 
că nu se aduce nici un serviciu 
cauzei formării de noi compozitori din 
tînăra generație prin această practică 
a „ușilor deschise“ în fața lipsei de ta
lent, prin încurajarea apariției unor ase
menea „efemeride“ muzicale ; dimpo
trivă, această practică, pe lîngă nemul
țumirea ascultătorilor, nu poate decît 
să dăuneze tinerilor compozitori, ori- 
entîndu-i spre folosirea meșteșugă
rească a diferitor formule facile, prefa
bricate. Se întîmplă ca și compozitori 
mai cunoscuți, dar . lipsiți de exigență 
față de propria lor creație, să ofere, 
în acest sens, un prost exemplu.

Cine a reținut, de pildă, 
fece cum sînt „Măria, Maria“ de Mișu 
lancu, „Turturel" de Florentin Delmar, 
sau alte asemenea producții la fel de 
banale și-neinspirate? Cărui om cu bun 
gust îi plac lucrările prăfuite, „melanco- 
lico-sentimenfale“ -ca „Timiditate“ de 
Camelia Dăscăleșcu, ori alte „compozi
ții“ trase pe același calapod melodic 
învechit ?

Iubitorii de muzică, tineretul doresc 
o muzică ușoară inspirată, vie, 
și care, în primul rînd, să fie cu a- 
devărat muzică, doresc melodii noi, 
variate. Nu numai piesele reușite ala 
compozitorilor noștri, dar pretutindeni, 
în toate țările, muzica ușoară și 
dans — muzica bună, desigur —

drept condijie a succesului melodia, 
melodia pregnanta, purtînd amprenta 
fradijiilor, a caracterului specific, natio
nal al arfei muzicale a poporului res
pectiv.

Asemenea creafii plac, cuceresc ma
sele și — în ce privește muzica ușoară 
romînească — orizontul nelimitat de 
inspirafie pe care îl reprezintă folclo
rul, realitatea noastră, oferă teme ce 
pot fi fratate cu originalitate și inven
tivitate artistică, în cea mai mare varie
tate de stiluri, ritmuri și armonii.

Există, la noi, lucrări reușite de mu
zică ușoară inspirate din viafa de as
tăzi, lucrări care te atrag atît prin con
ținutul lor cît și prin frumusețea melo
diei (cum sînt unele dintre acelea cîn- 
tafe de Angela Moldovan). Publicul 
dorește să asculte măi multe cîntece 
de acest fel. Lucrările cele mai bune 
ale genului demonstrează că — fără a 
părăsi mijloacele sale specifice — mu
zica ușoară poate da glas sentimente
lor nobile ale dragostei de patrie, 
poate cultiva însușiri sufletești și o 
concepție despre viață proprii omului 
nou. Merită amintite aici o serie de 
cîntece care au mers la inima ascultă
torilor tocmai datorită conținutului lor 
întruchipat în melodii și texte de o 
reală valoare, cîntece în care recunoști 
adesea minunate motive de inspirafie 
folclorică : „Cale lungă drum de fier“, 
„Spic de grîu“, „Eu penfru voi ridic 
paharul“, „Garofifa“, „A mai înflorit o 
grădiniță în București“, și multe altele.

Dacă vom trece însă în revistă crea
ția recentă a compozitorilor noștri 
vom constata că astfel de cîntece de 
succes sînt uneori înlocuite cu 
lucrări de duzină, „actualizate“ for
mal prin lipirea unor „citate“ din fol
clorul muzical sau prin „asezonarea“ 

cîn- gratuită a textelor. De pildă, înfr-un , 
cînfec de Ștefan Kardoș, text N. Nasfa, 
siropul textului „Dormi iubita mea, 
noapte bună“ etc. este „actualizat“ în 
felul următor : „Cînd mîine pe cărare 
(? ?) spre muncă vom porni... Mai fe
riciți ne-om privi“... Cui îi trebuie 
asemenea surogate muzicale ?

Se observă, de asemenea, o îngustare , 
a orizontului tematic al creației de mu- , 
zică ușoară, lipsa unor cîntece desti
nate, de pildă, tineretului, studenților 
(publicate în paginile „Scînteii tinere
tului“ asemenea creafii ar cunoaște o 
largă răspîndire), a unor cîntece noi 
de telul acelui admirabil „înflorește 

de țara mea“. Se știe că acum turismul 
are « căpătat, la noi, o extindere

spi- 
mai

se

considerabilă. Ar fi fost' firesc ca
— legați de viafă, de realitate
— compozitorii să fi dedicat ama
torilor de drumeție noi cîntece ve
sele, antrenante, care sa fină tovă
rășie în zilele de excursie. Or, de 
la cîntece cum aii fost „La cabana Trei 
brazi“ sau „Trenuleful de Snagov“, 
scrise mai de mult, n-am mai auzit nici 
o piesă remarcabilă pe această temă.

în ce privește muzică de dans, fap
tul că unele ritmuri moderne își au 
originea în folclorul altor popoare, nu 
exclude cîfuși de pufin posibilitatea 
creării unor melodii originale;:, purtînd 
pecetea personalității creatorilor lor. 
Aparifia, în 
tații, de 
gărelor“ la modă 
explicate : ele pun sub semnul între
bării fie inspirația, fie talentul, fie 
uneori, chiar probitatea profesională a 
autorilor respectivi.-

Trebuie, de asemenea, discutată cu 
toată seriozitatea problema texte
lor pentru muzica ușoară și de dans. 
Apar, în mod frecvent, texte searbăde, 
de prost gust sau de-a dreptul ridi
cole, care îndreptățesc părerea că nu 
numai autorii lor, dar nici compozito
rii nu le acordă vreo însemnătate, 
considerîndu-le ca un fel de „acompa
niament“ în care conținutul cîntecului, 
sensul cuvintelor, concordanța cu stilul, 
cu atmosfera muzicii nu merită prea 
mare atenție. Autorii de texte se limi
tează adesea să facă un fel de echili
bristică verbală, să combine propozi
ții potrivite ca accente și număr de 
silabe frazelor muzicale. Rezultatul ?
lată textul scris de un autor cu expe
riență — Aurel Felea — pentru 
cînfec de Gelu Solomonescu i

ultimul timp, a unor imi- 
altfel nereușite, ale „șla- 

are cu totul altă

„Oftez șl mi-e bine așa, of 
Oftez și mi-i drag a ofta, of. 
Oftez, dorul meu, dorul tău, 
Dar fără el e și mai rău...“-

un

Sau, iată cum este „definită“ dragos
tea înfr-un text scris de Al. Andy și 

Stănescu, pe o melodie de E. Deda:

,,Crede-mă, căufă-mă, strînge-rriă, , 
Lasă-mă, ceartă-mă, iarță-mă
Asta-i dragostea...“

R.

Chiar și autori ca I. Berg șl R. Zaha- 
rescu, de 
creafii reușite, au putut semna un text 
ca cel de mai jos i

altminteri apreciafi pentr.u

,,Dacă, dacă n-ar fi dacă 
Dacă, dacă n-ar mai. fi 
Dacă n-ar fi dacă,
N-aș avea ce povesti... 
Nu, qu, nu,
Nu vreau „dacă".
Nu, nu, nu I

aniversării PartWui Muncitoresc Polonez
VARȘOVIA 20 

După cum anunță 
nuarie, la Palatul Culturii și Știin
ței din Varșovia a avut loc o șe
dință festivă consacrată celei de-a 
XX-a aniversări a Partidului Mun
citoresc Polonez. în sala congre
selor s-au întrunit reprezentanți ai 
întreprinderilor industriale, institu
țiilor, organizațiilor de partid și 
obștești din capitală, oameni de 
știință, de cultură și artă( ostași ai 
Armatei poloneze, delegații din par
tea tuturor voievodatelor țării, oas
peți de peste hotare veniți în Po
lonia cu prilejul festivităților.

(Agerpres) —
P.A.P., la 20 ia-

I

La ședința festivă au luat parte 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., A. Zawadzki, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Po
lone, J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, membri ai Biroului Politic, 
secretari ai C.C. al P.M.U.P., mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, veterani ai mișcării re
voluționare poloneze.

Ședința festivă a fost deschisă 
de Aleksander Zawadzki. Wlady
slaw Gomulka a prezentat în ca
drul ședinței un raport.

—-----o®o---------

Maferii prime sintetice în industria ușoară 
Chinezea R. P.

în industria ușoară a R. P. Chineze 
se folosesc pe scară tot mai largă 
materii prime’ sintetice. în întreprin
derile industriei ușoare din Șanhai, 
de pildă, materia primă sintetică re
prezintă 45 la sută, în cele din 
Tianțzin — peste 42 la sută. în urmă 
cu numai cîțiva ani, materia primă 
agricolă folosită în industria ușoară 
a țării reprezenta peste 70 la sută.

O mare dezvoltare a luat în ultimii 
ani industria maselor plastice. Dacă

în 1960 întreprinderi ale acestei ra
muri a industriei existau numai la 
Șanhai, în prezent în Chină există 
peste 100 de fabrici și secții de mase ■ 
plastice, amplasate în 20 de orașe 
și provincii ale țării. în 11 luni ale 
anului trecut, principalele întreprin
deri producătoare de mase plastice 
au livrat 16 milioane perechi de în
călțăminte și pingele din materiale 
sintetice, 4.800.000 m.p de piele arti
ficială și multe alte mărfuri.

-O® O--------

Barajul înalt de
Situat în mijlocul pădurilor, pe 

cursul inferior al rîului Triob, ba
rajul în construcție 
apropierea orașului 
unul dintre marile 
septenalului în R. D. 
rajul de derivație va 
ximativ 70 milioane

la Pöhl, în 
Plauen, este 
șantiere ale 

Germană. Ba- 
zăgăzui apta- 
m.c. de apă

la Pöhl (RD.G.)
care este foarte 
aprovizionarea cu 
acestei regiuni industriate. El are 
o înălțime de 58 m. și o lungime 
de 34 m.

încheierea lucrărilor de construe- \ 
ție a barajului este prevăzută pen
tru la jumătatea anului 1962.

o®o---------

necesară pentru 
apă potabilă a

Congresul P. C. din Canada
TORONTO 20 (Agerpres). — 

TASS : La 19 ianuarie s-a deschis 
la Toronto cel de-al XVII-lea Con
gres național al Partidului Comu
nist din Canada. Congresul a co
incis cu cea de-a 40-a aniversare a 
Partidului Comunist din Canada, 
în decursul acestei perioade par-

---- o®o-
SPORT

Azi primele 
pentru „cupa 
București" la 

în sala sporturilor

meciuri 
orașului 
handbal

, _____  Floreasca din
Capitală au loc astăzi primele 
jocuri ale celei de-a IV-a ediții a 
competiției masculine de handbal 
în 7 „Cupa orașului București“. 
Amatorii de handbal pot urmări 
evoluția echipelor masculine ale 
orașelor . Budapesta, Magdeburg, 
Skoplje și București (cu două e- 
chipe, una de seniori și una de ju
niori).

Iată programul meciurilor : ora 
17: Dinamo București—Școala spor
tivă de elevi — contînd pentru tur
neul final al „Cupei Sportul Popu
lar" ; ora 18: București (juniori)—

tidul comunist a apărat neobosit 
și cu hotărîre interesele clasei 
muncitoare și ale tuturor oameni- ”, 
lor muncii din Canada, a luptat 
împotriva subordonării țării im
perialiștilor americani, pentru in
dependența sa națională, pentru 
pace.

Delegații la cel de-al XVII-lea 
Congres, veniți din toate colțurile 
țării, vor discuta cele mai impor
tante probleme care 
poporului canadian și anume pro
blema războiului și păcii, aportul 
comuniștilor canadieni, ca inter
naționaliști și patrioți, la coexis
tența pașnică, independența țării, 
democrația, revendicările vitale ale 
oamenilor muncii.

La congres asistă, în calitate de 
oaspeți, delegații, ale partidèlor co
muniste din Marea Britanie și 
Mexic. Delegațiile unor partide co
muniste frățești din țările socia
liste nu au puțut veni la Congres 
deoarece guvernul canadian le-a in- 
terzis intrarea în țară. în legătură 
cu aceasta, congresul a protestât ' 
pe lîngă guvernul canadian.

în ședința de dimineață, Tim 
Buck, secretar general al partidu
lui comunist, a -------
port.

La congres va 
forma partidului 
relor alegeri.

: mai împor- 
stau în fata .

prezentat un rà-

fi elaborată plat- 
în vederea viitoa-

Ca o placă. 
Nu, nu,, nu, 
Vreau să facă, 
Gramotor.ul meu să înceteze imediat“

De acord — asta e și dorința ascultă
torilor : dacă se poate placa să tacă 
și gramofonul să înceteze imediat I

Ar mai putea fi citate și alte exem
ple de acest fel — toate vădind, în 
ultimă instanță, superficialitate, lipsă 
de considerație față de ascultători.

Evident, textele consacrate muzicii 
ușoare și de dans au anumite particu
larități, dar acest specific al genului 
nu poate în nici un caz justifica plati
tudinea, lipsa de idei.

Creșterea exigenței, apropierea auto
rilor de viața de azi a poporului mun
citor reprezintă — pe lîngă talent — 
condiții esențiale ale reușitei în crea
rea unor melodii și a unor texte atrăgă
toare și emoționante, pline de avînt și 
prospețime, în spiritul bunei și bogatei 
tradiții a muzicii ușoare romînești.

★
Emisiunile de radio și televiziune, 

spectacolele de estradă constituie, în 
momentul de față, principala cale de 
difuzare a muzicii ușoare și de dans 
de slabă calitate.

La radio stăruie o subapreciere a
genului, care se manifestă în ușurința 
cu care sînt acceptate în emisie lu
crări lipsite de valoare, de felul celor 
citate anterior, în faptul că radio-ul nu-și 
exercită rolul de stimulare a creației de 
calitate, de educare, prin muzică, a 
bunului gust al maselor. în programul 
zilnic este rezervat un spațiu important 
muzicii ușoare romînești, s-au realizat 
anumite îmbunătățiri în difuzarea crea
ției unor valoroși compozitori și 
interpreți de muzică ușoară de 
peste hotare. Conținutul programe
lor de muzică ușoară autohtonă de
monstrează însă că în acest dome
niu al selecționării (ca și al interpre
tării) muzicii ' romîneșfi, arbitrarul și 
inconsecvența n-au fost nicidecum 
lichidate. Pe drept cuvînt masele de 
•ascultători se întreabă de ce — în loc 
să-și îmbunătățească tot mai mult cola
borarea cu cei mai falentați compozi
tori de muzică ușoară, pentru a aduce 
:în emisiunile sale lucrări de nivelul ce
lor apărute anii frecuți — radiodifuziu
nea, și în special televiziunea, se si
tuează pe poziția minimei rezistențe șl 
a minimei exigențe ? Programarea 
masivă, în emisiuni, a creației originale 
va orienta într-un mod greșit creația șl 
va duce la rezultate contrare celor aș
teptate dacă nu va fi dublată de in
staurarea fermă a unor criterii Judici
oase de selecție și de o mai eficientă 
și diferențiată folosire a măsurilor cu

muzicale scot în evidență și o serie'de 
lipsuri în domeniul interpretării. Tele
spectatorii’ apreciază multe din inter
pretările unor soliști de muzică ușoară 
— de la cîntăreți cu prestigiu cum 
sînt Dorina Drăghici sau Nicolae 
Nifescu, și pînă 'a înzestrați ihterprefi 
care și-au făcut de puțină vreme 
debutul, între care Margareta Pîslaru, 
Marina Voica ș.a. Foarte bine primită 
este și prezența în emisiunile de acest 
gen, a soliștilor teatrului de operetă. Tot
odată, trebuie spus că în timp ce 
unii dintre interprefii cei mai prețuiți 
de public sînt destul de rar progra
mați, în emisiunile televiziunii își fac 
frecvent aparifia diferiți cîntăreți lipsiți 
de talent- și de vocație și a căror 
„descoperire“ și promovare nu se jus
tifică prin nimic. Printre aceștia pare că 
s-a încetățenit părerea că a face „an
tren“ înseamnă neapărat a te scălîmbăi, 
a recurge la o mimică și la mișcări care 
sînt nu numai dizgrațioase, dar adese
ori frizează chiar trivialitatea. Tendințe 
asemănătoare se vădesc, din păcate," 
adesea foarte accentuat, și în interpre
tările unor soliști mai cunoscuți.

Se creează imprésia ca la televiziune, 
ca și la teatrele de estradă, nu se ține 
seama de faptul că a fi cîntăref, solist 
de muzică ușoară înseamnă a avea 
calități vocale, o bună dicțiune, muzi
calitate, o prezență atrăgătoare, în
seamnă a avea o reală cultură muzi
cală, un stil propriu, personalitate, a 
milita pentru un repertoriu de înaltă 
calitate artistică. Asemenea calități con
stituie „secretul“ succesului de care se 
bucură interprefii noștri valoroși, al 
prestigiului pe care și l-au cucerit cîn
tăreți de reputație internațională ca 
Sara Montiel, Mark Bernes, Modugno 
sau Yves Montand.

Publicul a apreciat apariția unor 
interprefi tineri, falentați, care și-au 
făcut debutul în studioul de televiziu
ne. Este necesar ca televiziunea, ra
dioul, teatrele de estradă, evifînd orice 
unilateralitate, să se preocupe în con
tinuare de descoperirea unor noi ele
mente înzestrate, cU perspective de 
dezvoltare. Organizarea unor con
cursuri de interprefi vocali, folosi
rea mai intensă a laureaților concursu
rilor de artiști amatori ar fi foarte bine
venite, cu observația că tinerele talen
te nu trebuie lăsate să se dezvolte 
la întîmplare ci îndrumate spre însuși
rea unei temeinice culturi muzicale, 
spre dobîndirea unei autentice perso
nalități artistice. Ar trebui, de aseme
nea, rezolvată problema îndrumării, a 
perfecționării actualilor interprefi, pre
cum și aceea a formării, în instituțiile 
muzicale de învățămînt, a unor cîntă
reți și instrumentiști de muzică ușoară.

Un slab spirit de exigență în selec-caracter stimulativ. ______ ________ __ >a»,. „
La televiziune îndeosebi, emisiunile Jionarea lucrărilor de muzică ușoară se

face simțit și în activitatea Teatrului 
satiric-muzical „C. Tănase", ca și a 
ailor teatre de estradă, care, de la o 
vreme, s-au specializat în patronarea 
unor concerte-spectacol uneori extrem 
de slab pregătite îndeosebi din punct 
de vedere muzical.

Dacă ne vom gîndi la milioanele de 
oameni ai muncii care ascultă emisiu
nile posturilor noastre de radio, la 
sutele de mii de telespectatori, la pu
blicul nou al teatrelor de estradă, care 
nu se mai formează, ca pe vremuri, 
sub influența prostului gust mic bur
ghez ; dacă ne vom gîndi la masa largă 
a iubitorilor de muzică, la tineretul care 
așteaptă noi și inspirate creații de mu
zică, ușoară și de dans, vom înțelege 
—: bine de ce c’ ' '

interpretările vulgare
, sînt

mai 
Și 
cerințelor, 
blicul larg de astăzi, 
fața unui gust 
tocmai cunoașterea insuficientă a cerin
țelor acestui public nou, care prețu
iește frumosul, arta adevărată. Acest lu
cru este scos în evidență, prin con
trast, de succesul, de aplauzele, de bi- 
sările repetate pe care le cuceresc in
terpret de prestigiu, ce respectă arta 
căreia i s-au consacrat, și prezintă as
cultătorilor cîntece frumoase, emofio- 
nante, alese dintre cele mai valoroase 
creații ale genului.

★
~ O contribuție substanțială la îmbună- " 

lățirea situației existente în creația, in
terpretarea și difuzarea muzicii ușoare 
și de dans o poate aduce Direcția mu
zicii din Ministerul Învăfămîntului și 
Culturii, prin organizarea unor dezba
teri serioase pe aceste probleme, prin 
exercitarea mai vie a rolului său de 
îndrumare. Uniunea Compozitorilor va 
trebui să se ocupe mai îndeaproape de 
orientarea compozitorilor de muzică 
ușoară și de dans spre o creație de 
calitate, de formarea creatorilor tineri 
care s-au dedicat acestui gen, ca și de 
intensificarea activității de publicare a 
partiturilor muzicale. Uniunea Scrii
torilor este chemată să acorde, în mod 
organizat, mai multă atenție activității 
autorilor de texte, să atragă spre scrie
rea de texte pentru muzica ușoară o 
seamă de poeți consacrați, colaborînd 
mai strîns în acest domeniu cu Uniu
nea Compozitorilor.

Problemele creației, ale difuzării șf 
Interpretării muzicii ușoare șl de dans 
vor trebui să fie supuse unor analize 
exigente, multilaterale la A.T.M., la 
Radioteleviziune, în paginile presei do 
specialitate, ca și în cenaclurile Uniuni
lor de creație, pentru lichidarea actua
lei rămîneri în urmă și ridicarea acestui 
gen la înălțimea cerințelor Iubitorilor 
de muzică.

cîntecele nereușite
> contravin, 

respinse de pu- 
. Cedările în 

îndoielnic reflectă

I
D. COSTIN

I
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ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI In apărarea Cubei revoluționara

Un Interviu al tovarășului 
Ion Gheorghe 

acordat ziarului
riaurcr 

„Izvestia

GENEVA 20 (Agerpres). — TASS 
La 19 ianuarie a avut loc cea 

de-a 351-a ședință a conferinței ce
lor trei puteri cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma nu
cleară.

La această ședință, reprezentan
tul U.R.S.S. S. K. Țarapkin, a de
clarat că în cursul ședinței prece
dente reprezentantul S.U.A. a pre
zentat în mod denaturat desfășura
rea tratativelor de la Geneva. A- 
cesta nu este un lucru nou pentru 
noi, a declarat el și el ne îngri
jorează cel mai puțin. Un alt lucru 
e important și anume că guvernele 
S.U.A. și Marii Britanii au respins 
propunerile guvernului sovietic pre
zentate spre examinare conferinței 
la 28 noiembrie anul trecut. Propu
nerile- sovietice prevăd încetarea 
imediată a experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, sub apă și 
în spațiul cosmic simultan cu exer
citarea controlului reciproc cu aju
torul mijloacelor de detectare a ex
ploziilor nucleare de care dispune 
fiecare țară, precum și asumarea 
de către state a angajamentului de 
a nu efectua experiențe cu arma 
nucleară sub pămînt.

Statele Unite și aliații for din blo
cul N.A.T.O. nu vor să accepte un 
acord care să prevadă încetarea 
imediată a tuturor experiențelor cu 
arma nucleară în orice condiții.

Reprezentantul Uniunii Sovietice a 
subliniat că această orientare a 
puterilor occidentale este determi
nată de politica S.U.A. și aliaților 
lor din blocurile agresive, care este 
primejdioasă pentru cauza păcii.

Ea și-a găsit expresia, printre al
tele, în hotărîrile întrevederii Ken
nedy-Macmillan care a avut foc în 
insulele Bermuda în legătură cu 
pregătirile pentru reluarea expe
riențelor nucleare în atmosferă, în
tr-o recentă declarație a președin
telui S.U.A. și în hotărîrea guver
nului american de a mări conside
rabil anul acesta cheltuielile mili
tare ale S.U.A. și de a spori forțele 
armate ale S.U.A., precum și de a 
întări așa-numitele „mijloace stra
tegice de reținere", adică de a ac
celera cursa înarmărilor nucleare.

Guvernul sovietic nu poate privi 
cu indiferentă la toate aceste ac
țiuni ale puterilor occidentale.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a prezentat apoi într-o formă preli
minară unele observații și conside
rente în legătură cu propunerea 
prezentată la 18 ianuarie de S.U.A. 
de a se transfera Comitetului pen
tru dezarmare al celor 18 state pro
blema încetării experiențelor nu
cleare.

Am ascultat cu atenție declarația 
reprezentantului S.U.A. că „atunci 
cînd se vor relua tratativele cu pri-
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Un proiect de buget 
nerealist

vire la dezarmare, S.U.A. vor de
pune eforturi pentru încheierea unui 
acord cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare, considerîndu-1 
o sarcină primordială". Cum poate 
fi interpretat un asemenea mod de 
abordate a problemei? Se poate 
crede că S.U.A. intenționează să a- 
bată atenția Comitetului celor 18 sta
te de la problema dezarmării, in- 
sistînd asupra elaborării de către 
comitet a unui sistem extins de con
trol internațional asupra încetării 
experiențelor cu arma nucleară. A- 
ceasta înseamnă că S.U.A., acțio- 
nînd în acest fel, vor să impună ve
chea lor teză — „control fără de
zarmare“, ceea ce contravine con-

Declarațiile 
reprezentantului U.R.S.S. 

la conferința pentru 
încetarea experiențelor 

cu arma nucleară

pentru tratativele în problema de
zarmării. Dar, pentru oricine va stu
dia cu atenție textul acestui docu
ment, va deveni clar că în acesta 
se formulează ca sarcină fundamen- 
tală elaborarea tratatului cu privi
re la dezarmarea generală și to
tală și nu elaborarea măsurilor de 
control asupra încetării experiențe
lor, așa cum se poate înțelege din 
declarația reprezentantului ameri
can. Acest mod de a pune problema 
poate avea consecințe foarte peri
culoase, deoarece în loc să se ela
boreze un acord cu privire la de
zarmarea generală și totală se vor 
duce discuții sterile cu privire la 
controlul asupra încetării experien
țelor. încheierea cît mai grabnică 
a unui acord cu privire la dezar
marea generală și totală — iată ce 
așteaptă popoarele lumii, întreaga 
opinie publică mondială de la noul 
comitet pentru dezarmare.

Referindu-se în continuare la po
ziția Uniunii Sovietice în problemele 
controlului asupra încetării tuturor 
experiențelor nucleare, reprezentan
tul Uniunii Sovietice a arătat că 
problema nu constă în control, ,așa 
cum încearcă să demonstreze re
prezentanții puterilor occidentale, 
ci în nedorința guvernelor S.U.A. și

MOSCOVA 20-(Agerpres). — Sub 
titlul „Orizonturile viitorului“, zia
rul „Izvestia“ din 20 ianuarie pu
blică interviul acordat de tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, corespondentului „Izves- 
tiei“ la București.

Textul interviului este însoțit de 
fotografia președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne.

siderentelor securității statelor șl 
în condițiile actuale nu este reali
zabil. Cu alte cuvinte. Statele Unite Angliei de a ajunge la un acord, 
intenționează să se prezinte cu ve
chiul bagaj în noul organ — Co
mitetul pentru dezarmare al celor 18 
state.

Guvernul sovietic este de părere 
că încheierea și înfăptuirea trata
tului cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală ar rezolva și pro
blema încetării experiențelor nu
cleare. Problema încetării experien
țelor nucleare are i 
examinată în Comitetul celor 18 sta
te sub aspectul șî în lumina în care 
va fi pusă în condițiile dezarmării 
generale șl totale, adică ca parte 
inalienabilă a tratatului cu privire 
la dezarmarea generală șl totală.

S. K. Țarapkin a atras atenția a- 
supra faptului că, în declarația sa, 
reprezentantul S.U.A. s-a referit la 
punctul 8 al declarației comune so- 
vleto-americane cu privire la prin
cipiile stabilite de comun acord

pe o bază reciproc acceptabilă, a- 
supra interzicerii experiențelor cu 
arma nucleară.

Dacă S.U.A. și Anglia nu-și vor 
revizui poziția în această problemă 
și nu vor ajunge la acordul pro
pus de Uniunea Sovietică cu privi
re la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară, éle vor purta răs
punderea pentru toate consecințele 
acestor acțiuni.

sens să ■ fie Reprezentantul american nu a pu
tut în fond să dea vreun. răspuns 
la declarația reprezentantului so
vietic. In loc de aceasta, el a spus 
că guvernul S.U.A. intenționează să 
propună crearea unui comitet pen
tru studierea interzicerii experiențe
lor nucleare, care să-și desfășoare 
activitatea în cadrul Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare în 
calitate de subcomitet.

Următoarea ședință va avea loc 
la 23 ianuarie.

Sesiunea Comisiei 
de colaborare tehnică 

și științifică 
romîno-ungară

BUDAPESTA 20 (Agerpres) 
M.T.I. transmite : Recent a avut 
loc la Budapesta cea de-a XH-a 
sesiune a Comisiei de colaborare 
tehnică și științifică romîno-un- 
gară.

Pe baza hotărîrilor adoptate în 
cadrul acestei sesiuni partea ro- 
mînă va transmite experiența sa 
îndeosebi în extracția petrolului și 
cărbunelui, în domeniul geologiei, 
industriei alimentare și a silvicul
turii.

Partea ungară va transmite spe
cialiștilor romîni experiența sa în 
special în domeniile extracției căr
bunelui, siderurgiei, tehnicii tele
comunicațiilor, industriei textile și 
alimentare.

S-a mai prevăzut stabilirea de 
colaborări directe între unele in
stitute de 
din cele două țări.

La 20 ianuarie a fost semnat în
tr-o atmosferă prietenească proto
colul acestei sesiuni.

cercetări și proiectări

SANTA MARIA DEL MAR (CUBA). Sute 
pe locul unde va crește „Pădurea prieteniei“.cipă la ceremonia sădirii pomilor

în aceste zile pe întregul con
tinent latino-american au loc 
puternice manifestații de sim
patie și solidaritate cu poporul 
și guvernul revoluționar cuban.

• URUGUAY. Centrala unică a 
muncitorilor din Uruguay din care 
fac parte majoritatea oamenilor 
muncii din această țară, împreună 
cu Federația studenților universi
tari, a convocat pentru ziua de 23 
ianuarie, la Montevideo, Conferința 
pentru apărarea principiilor nein
tervenției și autodeterminării po
poarelor, organizată ca o ripostă la 
întrunirea O.S.A. de la Punta del 
Este. Continuă cu succes marșurile 
tineretului din Montevideo spre 
Punta del Este, unde va avea loc
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WASHINGTON 20 (Agerpres). - 
Mesajul la buget prezentat Con
gresului de președintele Kennedy 
a stîrnit o serie de reacții negative 
în rîndurile congresmenilor repu
blicani, care își exprimă în general 
scepticismul față de posibilitatea 
realizării „modestului excedent bu
getar de 500 milioane dolari, pre
văzut pe hîrtie, și care trebuie să 
înlocuiască tin deficit de 7 miliarde 
dolari din anul în curs" (France 
Presse).

Leslie Arends, membru al Ca
merei reprezentanților pentru sta
tul Illinois, a calificat proiectul de 
buget drept „total nerealist. Nimic 
altceva decît un document politic 
cuprinzînd ficțiunea unui echili
bru".

de reprezentanți ai popoarelor din America Latină parti

Conferința O.S.A. Coloanelor de de
monstranți li se alătură pe parcurs 
tot mai multe persoane care se 
pronunță în apărarea Cubei. Pe 
pancartele purtate de demonstranți 
se pot citi lozincile „Trăiască 
Revoluția cubană și Fidel Castro“. 
„Cuba da, yankei nu“.

venției și 
lui cuban. 
Venezuela 
nuarie va.
în sprijinul 
bane.

autodeterminării popord- 
Federația Studenților din 
a declarat că ,1a 22 ia- 
declara o grevă generală 

apărării revoluției cu-

■Jl
fii

S.U.A. Demonstrație împotriva 
cursei înarmărilor . în fața so
cietății „General Dynamics" 
din Groton (Connecticutt), care 
realizează mari profituri de pe 
urma comenzilor militare. Poli
ția a intervenit cu brutalităte 
împotriva demonstranților, ope- 
rînd arestări.

--------- <►•<>---------

Pentru ce pledează Strauss
BONN 20 (Agerpres). — La 19 

ianuarie în Bundestagul vest-ger- 
man au avut loc dezbateri pe mar
ginea proiectului de lege cu privire 
la prelungirea termenului serviciu
lui militar în Bundeswehr. Minis
trul de Război, Strauss, a prezen
tat expunerea de motive la 
proiectul de lege. După spusele lui

Strauss, această măsură este ex
presia dorinței guvernului R.F.G. 
de a-și îndeplini „loial” obligațiile 
sale de aliat. El a declarat că, în 
calitate de membru al N.A.T.O., 
R.F.G. trebuie să-și 
corespunzător" la

El a făcut apel 
rîndu-le să aprobe 
ge guvernamental.

aducă „aportul 
aceaștă alianță, 
la deputați, 
proiectul de

cuscru

Presa Impozitelor
(Desen din ziarul vest-german „Die Andere Zeitung“).

WASHINGTON 20 
(Agerpres). •— în ca
drul conferinței orga
nizate la 19 ianuarie 
la Washington de Mi
nisterul de Finanțe al 
S.U.A., secretarul de 
stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a făcut o expu
nere asupra politi
cii S.U.A. în dome
niul comerțului ex

il terior.
II Aruncînd o privire 
ll retrospectivă șt corn
ii^ parînd situația actu-

ala din S.U.A. cu cea 
de acum 10 ani, 
Rusk a ajuns la con
cluzii prea puțin 
îmbucurătoare pen
tru cercurile condu
cătoare americane.

Acum 10 ani, a de
clarat el, noi mai deți
neam monopolul ar
mei atonțice. Acum 
însă Uniunea Sovie
tică dispune de o pu
tere nucleară de ca
re trebuie să ținem 
seama. Acum 10 ani,

mod practic noi 
aveam concurenți 
comerțul interna

in 
nu 
în 
țional. Acum exporta
torii , americani au 
foarte mulți concu
renți.

Acum zece ani, în 
Europa și în-alte țări 
occidentale a bîntuit 
„foamea dotatului”, 
acum ea a dispărut 
și în locul ei ne-am 
izbit de problema 
scurgerii aurului.

• BRAZILIA. într-o conferință de 
presă, deputatul brazilian Almino 
Afonso, liderul Partidului Muncii 
din Brazilia, a declarat că „dacă 
astăzi este atacată Cuba, mîine a- 
celași lucru se va întîmpla și celor-, 
laite țări din America Latină“. în
tr-un editorial publicat la 17 ia
nuarie, săptămînalul „NOVOS RU- 
MOS“ a cerut guvernului brazilian 
ca la Conferința de la Punta del 
Este să apere principiul neinter
venției și autodeterminării și să se 
opună planurilor S.U.A. de organi
zare a unei noi intervenții militare 
împotriva Cubei.

ta cadrul dezbaterilor 
deputaților, deputatul

• CHILE, 
din Camera 
socialist 'V. Teitelboim a demascat 
complotul pus la cale de Washing
ton împotriva 'Cubei. „La Punta del 
Este — a declarat el —■ Washingto
nul încearcă să pregătească nu nu
mai o agresiune împotriva Cubei, 
dar și să violeze independența ce
lorlalte țări latino-americane". De
putatul creștin-democrat, Pâtricio 
Hurtado, a condamnat S.U.A. pen
tru faptul că exercită presiuni asu
pra 
rea 
rile

guvernului bhilian în încerca- 
de a-1 face complice la planu- 
sale împotriva Cubei.

COSTA RICA.

Situația din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 20 (Ager

pres). — După cum anunță agen
țiile americane de presă, Rafael 
Bonnely, noul președinte al Repu
blicii Dominicane, l-a numit pe co
lonelul de aviație Victor Ervin Vi- 
nas Roman, ca ministru de Război 
în locul generalului Echevarria, 
care se afzlă arestat.

Potrivit agenției U.P.I., Bonnely 
a declarat ziariștilor că economia 
dominicană se află într-o „stare de 
ruină" și a cerut ajutor economic 
din partea S.U.A. De altfel, după 
cum relatează agenția France 
Presse din cercuri bine informate

de la Washington, „indiferent dacă 
consiliul de stat este prezidat de 
Balaguer sau de Bonnely, el se 
poate bizui pe ajutorul Statelor 
Unite care îi va fi acordat prin in
termediul Organizației Statelor 
Americane".

într-o declarație făcută ziariști
lor, Tabarez Justo, președintele 
partidului „Mișcarea 14 iunie“, a de
clarat că criza, dominicană poate fi 
rezolvată numai înlocuind consiliul 
de stat printr-un guvern al unității 
naționale, „la care să participe 
toate păturile populației".

=♦♦♦=

Acțiune piraterească cu înaltă protecție
în regiunea Irianului de vest, în 

largul mării, nave indoneziene și 
olandeze s-au întîlnit în repetate 
rînduri fără să se fi produs vreun 
incident. Pe neașteptate, la 15 ia
nuarie, tunurile' olandeze au des
chis focul. Trei mici torpiloare in
doneziene, aflate în misiune de 
patrulare lîngă insulele Aru, în 
apele Indoneziei, au fost atacate 
de vase și avioane olandeze; care 
au și scufundat un torpilor. De 
altfel, după cum transmite France 
Presse, însuși. „ministerul de Răz
boi al Olandei a confirmat oficial 
că unități din marina olandeză 
au deschis focul (s.n.) asupra unor 
nave militare indoneziene“.

Faptele sînt așadar indiscirta- 
; bile : s-a comis un act de provo

care. Autorii : colonialiștii olan
dezi. Scopul : intimidarea Indone
ziei pentru a o determina să re
nunțe la cauza eliberării Irianului 

: de vest.
In ce condiții se produce aceas

tă acțiune de sfidare brutală a 
normelor' elementare ân . relațiile 
internaționale ? In primul rînd, 
atacul a avut loc într-o perioadă 

. în care holărîrea întregului popor 
indonezian de a-și elibera stră
vechiul său pămînt — Irianul de 
vest, este mai fermă ca oricînd; în 

. al, doilea i,rînd, drepturile legitime 
- alp Indoneziei asupra Irianului de 

vestfi sp bucură de sprijinul larg 
al opiniei publice mondiale. Iată 
de ce, ,1a prima vedere pare inex
plicabilă cutezanța cu care colo
nialiștii olandezi au trecut la me
toda agresiunii fățișe.

Adevărul este că — întocmai ca 
salazariștii în Goa — colonialiștii 
olandezi au recurs la acțiuni dis
perate. Ei nesocotesc faptul că 
peste 3 milioane de cetățeni in
donezieni (fără a socoti armata 
regulată) și-au exprimat voința de

le, S.U.A. intervin întotdeauna de 
partea colonialiștilor. N-au votat 
oare S.U.A. împotriva Indiei, luînd 
partea Portugaliei colonialiste în 
Consiliul de Securitate ? Iar în 
Adunarea Generală a O.N.U. n-a 
sprijinit S.U.A. planul Olandei de 
a crea un stat-marionetă în Irianul 
de vest, pentru a menține acolo 
dominația colonială ?

„Imparțialitatea“ S.U.A. e lesne 
de înțeles dacă se are în vedere 
și faptul că societățile petroliere 
americane „Standard Vdccum Oil“ 
și „Standard Oii of California" 
controlează o serie de lucrări de 
prospectare și extragere a petro
lului în Irianul de vest, că „Unites 
States Steel Corporation" exploa- 

ultimul timp, președintele Sukar- țează acolo zăcăminte de nichel, 
no a arătat că guvernul său con-, cojoalt, aur, argint, cupru etc., că 
simte să ducă tratative cu Olanda mi de mult această societate, a 
cu condiția ca administrația Iria-• primit din partea guvernului olan- 

Indone- dez o concesiune pentru 300.000 
Olan- hâ. pe timp de 75 ani!

.Semnificativă e și vocea la; uni
son a. unor ziare americane, care 
instigă Olanda, să recurgă la „mij-

bùne" pretinde, .chiar' că dacă 
Indonezia va întreprinde o ad- 
tiùne de . eliberare, a Irianului 
de vest, aceasta ar fi „o agresiu
ne, o încălcare directă a literei și

a participa ca voluntari la dezro
birea Iraților lor care se mai află 
sub jugul colonialist. Dar, tot ca 
salazariștii in Goa, colegii lor o- 
landezi își permit să adopte o ati
tudine slidătoare, bizuindu-se pe 
ajutorul protectorilor lor mai mari 
din 'blocul agresiv N.A.T.O.

După cum se știe, Indonezia s-a 
pronunțat în repetate rînduri pen
tru o rezolvare pașnică a proble
mei Irianului de vest ; chiar și în

Comentariul zilei

nului de vest să revină 
ziei. Faptele arată că 
da, cere pretinde și ea că dorește 
negocieri, de fapt le, evită, le a- 
mînă mereu și, prin acte ca recen. _ _ . _ ____
ta provocare, caută să le torpileze logee tari“. ,!,New York Herald Tri- 
cu anticipație. Oricine înțelege 
însă că Olanda n-ar cuteza să se 
situeze pe o asemenea poziție 
dacă n-ar simți cotul aliaților săi 
din N.A;T.O. __________________ ______ T.

Statele Unite încearcă de mai spiritului Cartei „O.N.U.“. Avocații 
multă vreme să-și asume rolul de ț călonialiștilor olandezi uită aroba- 
„mediator“. Dar cine s-ar putea bil că această Cartă a O. N. U. 
aștepta ca Washingtonul să „me
dieze" pltfel decît în favoairea par. 
tenerei lor din N.A.T.O. — Olanda? 
Chiar și o agenție americană — 
Associated Press — recunoaște 
deschis : „în această problemă 
S.U.A. nu are rolul de mediator, 
ci de aliat al Olandei“.

Există de altfel destule prece
dente care dovedesc că în timp 
ce se recomandă în văzul lumii ca 
un „protector" al țărilor colonia-

• ARGENTINA. Numeroase par
tide politice și organizații de masă 
au dat publicității o declarație co
mună în care cheamă guvernele ță
rilor ce fac parte din O.S.A. ca la 
Conferința de la Punta del Este să 
respecte principiul neintervenției și 
autodeterminării popoarelor. De
clarația a fost semnată de Partidul 
Comunist din Argentina, Partidul 
Socialist, Mișcarea de Eliberare 
populară și altele, precum și de nu
meroase personalități politice argen- 
tiniene. în întreaga țară au loc mi
tinguri de solidaritate cu poporul 
cuban.

• VENEZUELA. în capitala țării 
a avut loc în fața clădirii 
rului Afacerilor Externe o 
că manifestație împotriva 
guvernului venezuelez de 
la planurile anticubane ale S.U.A. 
Manifestanții au cerut ca guvernul 
să respecte la Conferința de la 
Punta del Este principiul neinter-

Ministe- 
puterni- 
politicii 
aliniere

«
contrarevoluționari 
pe liderul țăranilor costaricani, 
Adalid Barantes, luptător neobosit, 
pentru apărarea independenței Cu
bei. Moartea acestuia a prilejuit or
ganizarea unor puternice manifes
tații de solidaritate cu Cuba.

La 17 ianuarie 
cubani au ucis

* •

HAVANA 20 (Agerpres). — La-Ha
vana a avut loc o conferință de presă 
în cursul căreia s-a anunțat înfiin
țarea secretariatului conferinței re
prezentanților popoarelor latino-ame- 
ricane în apărarea Cubei care se va 
desfășura în capitala Cubei între 23 
și 26 ianuarie. Din secretariat fac 
parte personalități de seamă ala 
vieții politice din America Latină.

Pînă acum reprezentanți. din 17 
țări latino-americane și-au anunțat 
sosirea la Havana pentru a lua parte 
la conferința reprezentanților popoa
relor latino-americane.

(Ziarele)

în întreaga Ame
rică Latină au loc 
mari acțiuni popu
lare de protest îm
potriva apropiatei 
conferințe O.S.A. 
de la Punta del 
Este, care urmează 
să se deschidă 
luni.

MISTER RUSK: 
Și nu uitați că a- 
veți misiunea de 
a mă susține, a- 
coperind... zgomo
tul străzii !...

(desen de 
V. TIMOC)

n-a fost făcută pentru à salva de 
la naufragiu colonialismul și că, 
dimpotrivă, O.N.U. a adoptat o Der 
clarație specială care prevede 
definitiva lui lichidare. Procesul 
de prăbușire a acestui odios sis
tem al robiei e ireversibil și nici 
un fel de provocare, nici un fel 
de „mediere" nu-1 poate împie
dica.

L. RODESCU

Patrioți congolezi Lau primit cu căldura
LEOPOLDVILLÈ 20 (Agerpres).- 

TASS transmite : La ' 20 ianuarie/ 
Antoine Gizenga, președintele Parti
dului solidarității africane, s-a îna
poiat la Leopoldville,, venind din 
Stanleyville.

Pe aeroport, în preajma ateriză
rii avionului O.N.U., pe bordul că
ruia a sosit Gizenga,. a fost aliniată 
o gardă de onoare alcătuită din' 
trupe ale O.N.U.

Primit cu căldură de un mare 
grup de partizani ai săi, conducă
tori ai Partidului solidarității afri
cane și de congolezi de rînd, Gi
zenga, ca de obicei calm și concen
trat, a coborît din avion și a fost

înconjurat' imediat de un cerc dens 
de corespondenți și fotoreporteri.

în aclamațiile congolezilor care 
s-au adunat pe aeroport și pe bal
coanele aerogării și care scandau 
lozincile „Gizenga este unitatea 
Congoului", „Jos imperialismul“, 
„Jos colonialismul“, Antoine Gi- 
Zenga și-a sălutat prietenii șî, intr-un 
automobil aT O.N.U., a plecat la re
ședința ce i-a fost rezervată în ca
drul sediului O.N.U. de la Leo
poldville.

După cum s-a aflat în capitala 
Republicii Congo, Senatul — cea 
de-a doua Cameră a Parlamentului 
congolez -? a hotărît ca înainte de 
a discuta la ședința sa cazul Gizen
ga să asculte explicațiile acestuia.
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