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Dragi tovarăși șl prieteni,
Am deosebita plăcere șl bucurie de a mă afla în 

mijlocul reprezentanților de seamă al literaturii 
noastre șl de a aduce Conferinței pe țară a scriito
rilor un salut călduros din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne. (Aplauze furtunoase).

Dezbaterile acestei Conferințe s-au caracterizat prin 
spirit principial, combativitate, ținută înaltă, tratînd 
multilateral problemele creației literare și ale activi
tății Uniunii Scriitorilor. Ele ilustrează rodnica dez- 
vjltare a literaturii noastre în cel 5 ani care despart 
Conferința actuală de primul Congres al scriitorilor.

în această perioadă, proza, poezia, dramaturgia 
s-au îmbogățit cu opere valoroase. Inspirată din ac
tualitate, din munca avîntată a poporului, tematica 
nouă și-a cîștlgat locul de frunte în literatură. Scriito
rilor aparținînd generațiilor mai vîrstnice li s-au ală
turat numeroase talente tinere, formate în anii orîn- 
duirii populare.

însuflețiți de chemarea Congresului al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn de a făuri opere Ia 
nivelul înaltelor exigențe artistice și ideologice ale 
partidului și poporului, oamenii de litere și-au în- 
mănunchiat puterile creatoare pentru a răspunde cu 
cinste așteptărilor și cerințelor milioanelor de cititori 
pe care-i are astăzi literatura.

Exemplu de înaltă măiestrie, de dragoste pentru 
chemarea lor de scriitori, de conștiință patriotică, le 
este tuturor oamenilor de litere opera strălucirilor 
reprezentanți ai literaturii romîne clasice și con
temporane — Mihail Sadoveanu și Tudor Arghezl. 
(Aplauze).

Trăim epoca cea mai bogată în înfăptuiri din isto
ria țării noastre. în toate domeniile vieții sociale au 
loc profunde transformări revoluționare. Clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea își consacră in 
întregime energia și capacitatea lor de creație gran
dioasei opere de desăvîrșire a construcției socialiste 
și de creare a condițiilor în vederea trecerii treptate 
Ia comunism.

în această etapă istorică de dezvoltare a societății 
noastre, literaturii îi revine misiunea de mare răs
pundere de a contribui prin toată forța ei de înrîu- 
rire la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, 
la făurirea omului nou, a moralei socialiste, a atitu
dinii noi față de muncă și societate, la înlăturarea 
din conștiința oamenilor a influențelor ideologiei și 
educației burgheze. Creația literară are menirea de a 
reflecta puternicul avînt al construcției economiei și 
culturii socialiste, schimbările în modul de viață al 
poporului, de a zugrăvi chipul luminos al muncitoru
lui, al țăranului colectivist, al intelectualului, de a 
cultiva în inimile oamenilor mândria patriotică, în- 
demnîndu-i la noi fapte eroice pentru triumful celor 
mai înaintate idei ale timpului nostru, ideile comu
nismului.

Realitatea noastră este un izvor viu de inspirație 
pentru făurirea de opere literare Ia un înalt nivel 
artistic. Scriitorii noștri cei mai buni își datorează 
succesele străduinței de a cunoaște mai bine reali
tatea, de a pătrunde mai adine în viața interioară a 
oamenilor muncii, constructorii societății socialiste.

Opere care să-și croiască drum spre inima oameni
lor, înfruntînd cu trăinicia lor timpul, nu pot fi scrise 
din fuga condeiului, ci sînt rezultatul cunoașterii 
adînci, al studiului îndelungat al realităților, al unui 
susținut efort artistic, al muncii de migală a creato
rului, pătruns de modestie și exigență față de roadele 
trudei sale.

Lenin spunea că arta aparține poporului, trebuind 
să pătrundă prin rădăcinile ei cele mai adînci în ma
sele largi ale oamenilor muncii, să fie pe înțelesul 
lor, iubită și apreciată de ele, să le unească sentimen
tele, gîndirea șl voința.

Nu poate fi mulțumire mai mare pentru un scriitor 
al timpurilor noastre decît ca în opera lui cititorul, 
făurar al noii orînduiri, să recunoască propria sa 
viață, gîndurile și năzuințele sale.

Principiile realismului socialist sînt călăuza sigură 
a scriitorilor noștri în activitatea lor creatoare. Ele 
deschid scriitorului o perspectivă istorică justă, îl 
feresc de prezentarea deformată, unilaterală, plată, 
a fenomenelor vieții, îi dau putința de a înfățișa cu 
pasiune realitatea în procesul complex al dezvoltării 
ei, al luptei dintre vechi și nou, al afirmării a ceea 
ce este nou și înaintat.

Literaturii îi revine un rol de seamă în formarea 
șl educarea tineretului. Tînăra noastră generație are 
nevoie de opere care întruchipează idealurile pline 
de măreție ale epocii noastre, evocînd tradițiile glo
rioase de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare, 
cultivînd dragostea de patrie, de muncă, năzuința ti
neretului spre mari înfăptuiri.

Literatura epocii noastre trebuie să însemne și ca 
măiestrie un mare pas înainte în dezvoltarea șl îm
bogățirea literaturii romîne. Continuînd tradițiile 
marilor înaintași, valorificînd critic moștenirea lite
rară, scriitorii sînt chemați să creeze opere care vor 
da o nouă strălucire comorilor limbii noastre.

Tinerii scriitori, urmînd îndemnul fruntașilor scri
sului nostru, să se deprindă, în munca grea asupra 
paginii, să facă „ucenicie neîntreruptă, pe toată 
viața“ pentru a-și perfecționa măiestria. Criteriul de 
apreciere al unei opere de artă nu este numărul de 
pagini, ci mesajul și fondul ei de idei, strălucirea ei 
artistică.

Armă de luptă pentru o literatură bogată în Idei, 
pentru o măiestrie înaltă a operelor literare, critica 
— dezvoltînd realizările obținute în ultimii ani — 
trebuie să manifeste combativitate în tratarea pro
blemelor creației literare. Nu pot sluji dezvoltării li
teraturii tendințele de ocolire a problemelor ei arză
toare, subiectivismul, tonul apologetic, cît și pozi
țiile neconstructive, negativiste, spiritul de grup. Li
teratura noastră are nevoie de o critică principială, 
pătrunsă de spiritul de partid, receptivă față de tot 
ce este valoros și merită sprijinit și promovat, față 
de operele care abordează temele realității noastre 
contemporane.

Critica literară, publicațiile Uniunii Scriitorilor să 
combată ruptura de realitate, de clocotul vieții, în
cercările sterile de cultivare a unei literaturi cu te
matică minoră, destinată unui cerc îngust de pretinși 
rafinați, influențele literaturii decadente și ermetis
mului, refugierea în abstracțiuni nebuloase sau în 
trecutul îndepărtat, ce se manifestă uneori în poezie.

O sarcină importantă a criticilor și a tuturor celor 
ce activează pe tărîmul teoriei și istoriei literare este 
întocmirea Istoriei Literaturii Romîne care să între<- 
prindă o analiză riguros științifică a bogatului tezaur 
al literaturii noastre și a etapelor ei de dezvoltare.

Rodnica desfășurare a activității literare depinde 
într-o însemnată măsură de munca Uniunii Scriito
rilor, avînd în centrul preocupărilor ei dezbaterea 
problemelor fundamentale ale creației literare, con
tinua consolidare a coeziunii tuturor forțelor litera
turii pe temelia ideologiei marxist-leniniste, creșterea 
cu dragoste și atenție a tineretului scriitoricesc.

în operele scriitorilor din țara noastră se reflectă 
nobilele idei ale luptei pentru salvgardarea omenirii 
de calamitățile unui nou război mondial, pentru con
solidarea păcii șl colaborării dintre toate popoarele, 
pentru progres social, caracteristice întregii politici 
a partidului, a statului nostru. (Aplauze). în spiritul 
acestor idei Uniunea Scriitorilor este chemată să dez
volte și în viitor legăturile de prietenie cu scriitorii 
din țările socialiste, cu scriitorii progresiști din toate 
țările.

Partidul Muncitoresc Romîn dă o înaltă prețuire 
muncii creatoare și activității obștești a scriitorilor 
patriei noastre, considerîndu-i drept ajutoare ale 
sale de nădejde în opera măreață pe care o durează 
poporul nostru. (Vii aplauze). Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn vă dorește, dragi tova
răși, noi și însemnate succese în realizarea unor opere 
de valoare care să îmbogățească patrimoniul litera
turii noastre și să contribuie activ la triumful socia
lismului. (Aplauze puternice, îndelung repetate).

O brigadă fruntașă din sectorul III mașini Ea își depășește »linie sarcinile de plan șl Ion, Ganclu Mihal, Dragomlr Vlrgll, Radu Volctfc 
agricole al uzine! de pompe șl mașini agricole realizează lucrări de calitate. în fotografie : șeful brigăzii, șl Nedel cu Dumitru, 
din Capitală : brigada condusă de Radu Volcu. (de la stingă la dreapta) Gârneț Anișor, Hociotă (Foto : M. Cio<$

David Oistrah la Cluj
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Ieri 

dimineață, numeroși oameni de cul
tură — muzicieni, compozitori, ar
tiști — din Cluj au Intîmpinat la 
gară pe cunoscutul violonist sovietic 
David Oistrah, artist al poporului din 
U.R.S.S., laureat al premiului Lenin.

Seara, în sala Casei universitari
lor plină pînă la refuz, iubitorii de 
muzică din Cluj au avut prilejul să 
cunoască în mod nemijlocit arta in
terpretativă a marelui violonist. Pro
gramul a cuprins: Sonata în re ma
jor de Leclair, Sonata nr. 10 pentru 
vioară și pian de Beethoven, Fante
zia în do major de Schubert, frag
mente din „Romeo și Juljeta" de Pro- 
kofiev-Borisovski, „Pastorala" și dans 
din „Petrușka" de Stravinski.

Recitalul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

♦♦

încheierea
Ședința de miercuri dimineață 

s-a deschis sub președinția scriito
rului Nagy Istvăn. în continuarea 
discuțiilor au luat cuvîntul scriito
rii : Lucia Demetrius, A. E. Bacon- 
sky, O. W. Cisek, Ov. S. Crohmăl- 
niceanu, Alexandru Jebeleanu, Mihu 
Dragomir, Maria Banuș, Vladimir 
r clin, Mihail Novicov, Marcel Bres- 
lașu. Au luat de asemenea cuvîntul 
Vasile Mușat, vicepreședinte al 
C.C.S., și locotenent colonelul Vic
tor Militaru. Cu aceasta, discuțiile 
au luat sfîrșit.

Lucrările sînt reluate la ora 13,00. 
La Conferință sosesc tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
Leonte Răutu. Conducătorii de 
partid și de stat sînt primiți cu 
puternice aplauze.

La ședință asistă de asemenea 
tovarășii A. Joja, I. Murgulescu, 
P. Niculescu-Mizil, Constanța Cră
ciun, membri ai C.C. al P.M.R., aca
demicieni, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob; 
ștești, reprezentanți ai altor uniuni 
de creație.

întîmpinat cu deosebită căldură 
de participanți, tovarășul Gheorghe 
G .hörghiu-Dej aduce Conferinței 
s ctitorilor salutul C.C. al P.M.R., al 
' .ișiliului de Stat și al guvernu
lui R. P. Romîne.

Scriitorii delegați și numeroșii in
vitați au primit cu mare însufle
țire salutul conducerii partidului și 
statului nostru. în sală au răsunat 
îndelung aplauze.

Acad. Mihai Beniuc, care a pre-i 
zidat ședința, a arătat bucuria 
scriitorilor, sentimentul de mare 
cinstire pentru faptul că tovarășul 
Gheorghiu-Dej a adus Conferinței 
„cuvîntul partidului, îndemnul care 
să slujească dezvoltării literaturii 
noastre, sfatul înțelept care să lu
mineze calea creației noastre“.

„Cred — a spus vorbitorul —- 
că exprim gîndul fiecăruia din 
noi, poate prea slab spus în cu
vinte, atunci cînd vorbesc de re
cunoștința -profundă ce o simțim 
noi față de partid, pentru tot ceea 
ce a făcut pentru noi, pentru tot 
ceea ce face, pentru tot ceea ce 
ne ajută să realizăm în creație.

în salutul partidului există un 
bogat program, idei de mare va
loare pentru dezvoltarea literaturii

lucrărilor Conferinței
hai Beniuc, iar vicepreședinți — 
Demoștene Botez și V. Em. Galan. 
(Publicăm în pagina 3-a componen
ța Comitetului de conducere și a 
Biroului Uniunii Scriitorilor).

în unanimitate, delegații au a- 
doptat hotărîrea Conferinței pe 
țară a Uniunii Scriitorilor.

Prin puternice aplauze, conferința 
a hotărît să trimită o scrisoare Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Conferința a adoptat, de aseme
nea, o moțiune care exprimă hotă
rîrea scriitorilor de a-și mobiliza 
toate forțele în lupta pentru apăra
rea păcii.

Lucrările Conferinței pe țară a 
scriitorilor au luat sfârșit.

(Agerpres)

noastre în actuala etapă cînd în
tregul popor, pe baza hotărîrilor 
celui de-al III-lea Congres al P.M.R., 
desăvîrșește construcția socialismu
lui în țara noastră.

Mulțumirea noastră adevărată 
față de partid și față de tovarășul 
Gheorghiu-Dej personal nu poate fi 
adusă, cred eu, decît prin cărți, iar 
aceste cărți trebuie să fie de așa 
natură îneît, cum se spune în salu
tul Comitetului Central, ele să con
tribuie activ la construirea socia
lismului, la formarea omului nou“. '

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de scriitorul V. Em. Galan, 
în cadrul ședinței, delegații la Con
ferință au aprobat în unanimitate 
activitatea Comitetului de conducere 
și Comisiei de revizie ale Uniunii 
Scriitorilor, 
asemenea 
ficările la Statu
tul Uniunii.

Delegații la Con
ferință au procla
mat în unanimi
tate ca președin
te de onoare al 
Uniunii Scriitori
lor pe academi
cianul Tudor Ar- 
ghezi.

Luînd cuvîntul, 
academicianul Tu
dor Arghezi a 
mulțumit căldu
ros pentru cinsti
rea făcută.

în continuare, 
a avut loc alege
rea prin vot se
cret a Comitetu
lui de conducere 
și a Comisiei de 
revizie ale Uniunii 
Scriitorilor,

La prima sa șe
dință plenară, Co
mitetul de condu
cere a ales Biroul 
Uniunii Scriitori
lor, alcătuit din 13 
membri. Președin
te al Uniunii Scrii
torilor a fost ales 
academicianul Mi-

Au fost aprobate de 
modi-

Expoziții 
voia nie

Cadre noi pentru industria chimică
Anul acesta în industria chimică urmează să intre 

în producție noi obiective de mare importanță pentru 
economia națională. Pentru deservirea acestora se pre
gătesc în prezent circa 6.000 de muncitori, maiștri, in
gineri și tehnicieni. Din rîndul muncitorilor, un mare 
număr sînt absolvenți ai școlilor tehnice și profesio
nale din rețeaua Ministerului Industriei Petrolului și 
Chimiei.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii participă acum la 
lucrările de montaj și la efectuarea probelor tehnolo
gice ale instalațiilor. Pe această cale ei vor cunoaște 
mai bine agregatele și instalațiile cu care vor lucra. Pa
ralel cu aceasta, pe șantiere sînt organizate cursuri de 
ridicare a calificării și de specializare. Lecțiile la aceste 
cursuri sînt predate de ingineri și tehnicieni chimiști 
cu o bogată experiență în producție.

în același timp, ținîndu-se seama de gradul înalt de 
automatizare a proceselor tehnologice ale noilor uni
tăți chimice, pe șantiere au fost organizate cursuri de 
automatizare industrială, la care iau parte inginerii.

O altă parte din viitorii muncitori, ingineri și teh-
— ........ ’—_____ nicieni ai noilor

combinate și uzi
ne chimice fac în 
prezent practică 
în producție în 
diverse întreprin
deri similare din 
țară.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ministrul Iranului în R. P, Romînă

Președintele 
R. P. Romîne, 
Dej, a primit miercuri dimineața, la 
Palatul Repùblicii pe Tahmuress 
Adamiyatt, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Iranului, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în R. P. Romînă.

In cuvîntul său, ministrul Iranului 
și-a exprimat satisfacția pentru faptul 
că a fost numit să stabilească o mi
siune permanentă a țării sale la Bucu
rești și convingerea că relațiile exis
tente dintre cele două țări vor jfi con
solidate.

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne a împărtășit convinge-

DE PESTE HOTARE

Consiliului de Stat al 
Gheorghe Gheorghiu-

rea exprimată de ministrül Iranului 
referitoare la consolidarea în'viitor â 
relațiilor dintre R. P._ Romînă'și Iran, 
arătînd că aceasta corespunde intere
selor ambelor țări și întăririi păcii în 
lume.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne și mi
nistrul Iranului a avut loc o convor
bire.

La prezentarea scrisorilor de acre
ditare și la convorbire au fost de 
față Comeliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, și Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat. 

(Agerpres)

TG. MUREȘ (co- 
resp. „Scînteii“). — 
în urma propune
rilor făcute de 
cumpărătorii din o- 
rașul Tg. Mureș, 
O.C.L, Produse in
dustriale a organi
zat zilele trecute 
mai multe expoziții 
volante cu articole 
de menaj. în sălile 
fabricii de conser
ve și la cooperati
va „Textila Mu
reș“ au fost expu
se noile tipuri de 
mașini de spălat 
rufe, aspiratoare 
de praf, frigidere 
etc. și se fac de
monstrații de folo
sire a acestora. în 
zilele următoare 
se vor mai organi
za astfel de expo
ziții și în alte în
treprinderi ale o- 
rașului. prezentîn- 
du-se, pe lingă ar
ticolele de menaj, 
mobilă etc.

CONFERINȚA POPOARELOR LATF 
NO-AMERICANE, convocată la ini
țiativa unui grup do fruntași ai vie
ții publice din America Latină, ca 
o ripostă la conferința de la Punta 
del Este, s-a deschis în seara zilei 
de 23 ianuarie la Havana. (Amă
nunte în pag. IV-a).

LA LONDRA, poliția a îndepărtat 
marți cu forța un grup de membri 
ai „Comitetului celor 100" care au ’• 
intrat în clădirea parlamentului 
pentru a declara membrilor parla
mentului și primului ministru că 
sînt hotărîți să lupte pentru ca An
glia să renunțe pe viitor la efectua
rea de experiențe cu arma nucleară.

O DEMONSTRAȚIE DE PROTEST 
împotriva ocupării Irianului de vest 
de către Olanda a avut loc în fata 
clădirii ambasadei Olandei la Delhi. 
Participanții scandau lozinci ca : 
„Imperialiști olandezi afară din Iria- 
nul de vest !“ „Trăiască eroicul po
por al Indoneziei 1“.

ÎN VIETNAMUL DE 
dictatorului Ngo Dinh 
treprins la 22 ianuarie
perații“ în provincia Quang Nam. 
42 de persoane au fost omorîte, iar 
numeroase alte persoane au fost 
arestate. . =

SUD tiup&le 
Diem au în- 
repetate „o-

înainte de a Intra In 
întovărășire, abia sco
team de pe pămîntul 
meu 6—7 măji de grîu 
la hectar (o ma|ă este 
egal cu 100 kg. — n.r.). 
Cînd s-a înființat întovă
rășirea și am început să 
lucrăm cu tractoare, după 
regulile agrotehnice, s-au 
schimbat lucrurile. Am 
început să scoatem -re
colte mai bune.

Dar organizafla da 
partid, inginerii agro
nomi ne-au arătat că nu 
trebuie să ne mul/umim 
cu ce ne poate da înto
vărășirea. Toamna trecută 
s-a făcut o socoteală ca 
să poată vedea fot satul 
nostru superioritatea gos
podăriei colective fa/ă 
de întovărășire. Cu toate 
că la noi este pămînt mai 
bun decît în comuna ve
cină, Păuliș, gospodăria

colectivă din acest sat a 
ob/inuf recolte mult mai 
mari la hectar decît în
tovărășirea noastră : cu 
500 kg. la porumb, cu 
300 kg. la grîu și floarea- 
soarelui, cu 600 kg. la 
orz.

Am lost de mai multe 
ori in vizită la familia 
cuscrului meu, Simion 
Bîrdan din Păuliș. Au trăit 
tare greu in trecut. De 
multe ori n-aveau nici 
pline pe masă ; acum, de 
cînd sînt colectiviști, au 
tot ce le trebuie. Am mai 
fost și la alfi oameni din 
Păuliș, ca de pildă, la 
Eugen Stan, Gheorghe 
Avrămuf, Dumitru Petri- 
șor, Mihai Guleș, Am vă
zut că trăiesc bine. 1n 
toamna lui 1961, la 
G.A.C. Păuliș s-a reparti
zat la ziua-muncă 3 kg. 
grîu, 4,5 kg. porumb.

0,700 kg. vin, precum șl 
alte produse, plus 12 
în numerar.

După Consfătuirea 
fără a colectiviștilor 
am citit cu mare atenție 
cuvînfarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la consfătuire și Chema
rea adresată de aceasta 
țăranilor. îndemnul acesta 
ne-a convins să nu mai 
stăm pe gînduri și să in
trăm în colectivă. S-au 
adunat peste 150 de ce
reri iar la 21 ianuarie 
am sărbătorit inaugurarea 
gospodăriei colective. 
Sintern hotărîji să mun
cim neobosit pentru a o 
face puternică și bogată.

GHEORGHE BLAJ, 
membru al G.A.C. 
din satul Cladova, 

regiunea Banat

lei

pe 
noi

Tovarășul Ghaorgh« Gheorghiu-Dej rostfadu-șl cuvîntarea la Conferința pe țară a »editorilor.
(Foto : Gh. Vințllă)

»

Cu prilejul Con- ----
sfătuirii pe țară rj ■ _ _ „
a țăranilor colec- ** 1 •’ 13 A I
tiviști, stațiunii S. M. T. - 
noastre — S.M.T. __
Grivița, regiunea
București — i s-a acordat „Ordinul 
Muncii“ clasa I-a. Această distincție, 
semn al înaltei prețuiri de către 
partid și guvern a contribuției adu
se de colectivul nostru la înfăptui
rea operei de transformare socialis
tă a agriculturii și la sporirea pro
ducției agricole, ne-a umplut ini
mile de bucurie; ea constituie 
pentru noi un puternic îndemn de 
a pune întreaga noastră pricepere 
și putere de muncă în slujba rea
lizării mărețelor sarcini trasate de 
partid oamenilor muncii din agri
cultură.

Stațiunea noastră deservește în 
prezent zece gospodării colective 
care au o suprafață de 22.000 ha. 
teren arabil. Ca urmare a înfăptuirii 
politicii partidului de industrializa
re a țării, S.M.T.-ul nostru a fost do
tat an de an cu tractoare și mașini 
tot- mai multe și mai bune. Aceas
ta a permis extinderea continuă a 
mecanizării lucrărilor agricole. în 
anul 1959, mecanizatorii noștri au 
executat în gospodăriile colective 
83 la sută din arături, 54 la 
sută din semănături, 25 la sută din 
recoltatul cerealelor păioase și doar 
13 la sută din lucrările de întreține
re a culturilor. în anul trecut, ei 
au executat toate arăturile, 95 la 
sută din semănături, 72 la sută din 
recoltatul cerealelor și 50 la sută 
din lucrările de întreținere. Dar nu 
este vorba doar despre o creștere 
a volumului de lucrări executate. 
Congresul al III-lea al partidului și 
plenara din iunie-iulie 1961 a C.C. 
al P.M.R. au pus în fața S.M.T.-uri- 
lor sarcina de a executa lucrări de 
cea mai bună calitate și la timpul 
optim, pentru a aduce o contribuție 
hotărâtoare la sporirea recoltei în 
gospodăriile colective.

Colectivul stațiunii noastre s-a 
străduit și se străduiește să tra
ducă în viață această sarcină. în 
anul 1959 s-a realizat la gospodă
riile colective deservite o produc
ție medie de 1.450 kg. grîu la ha., 
iar în 1961 — cu tot timpul nefa
vorabil pentru cultura griului — s-a 
obținut de pe o suprafață mult 
mai mare (7.600 ha.) o producție 
medie de 1.600 kg. la ha. ; 
la cultura porumbului, de pe cele 
6.000 ha. s-a obținut în 1959 o pro
ducție de 1.700 kg. la ha., iar în 
1961 s-a ajuns la o producție medie 
de peste 3.500 kg. la ha. La cultura 
florii-soarelui s-au realizat în anul 
trecut 1.755 kg. la ha., iar la sfecla de 
zahăr 26.827 kg. la ha. etc. La gos
podăria colectivă „8 Martie“ din co
muna Miloșești s-a obținut pe 
întreaga suprafață de 515 ha. o pro
ducție de peste 5.200 kg. porumb 
boabe la ha, iar de pe 120 ha. cîte 
9.000 kg. porumb boabe la ha. 
O contribuție însemnată la rea
lizarea acestei producții au a«

ghiroiu. Ei au e- 
xecutatlaun înalt 
nivel agrotehnic 
și la timpul optim 
lucrările de bază : 
arătură adîncă 

de toamnă, lucrările de pregătire 
a patului germinativ și semănat, 
prașilele mecanice.

Producții de peste 5.000 kg. la ha. 
au fost obținute în toate gospodă
riile colective pe suprafețele unde 
lucrările au fost de bună calitate și, 
bineînțeles, unde s-au folosit semin
țe de înaltă productivitate, s-a asi
gurat o densitate corespunzătoare 
și s-a aplicat un număr mare de 
prașile mecanice și manuale.

Ținînd seama de învățămintele 
Consfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști și de experiența cîștigată 
de mecanizatori și colectiviști, gos
podăriile colective și-au propus ca 
împreună și cu sprijinul mecaniza
torilor noștri să lucreze în așa fel 
ca de pe o suprafață de 2.700 ha. 
să obțină 5.000 kg. porumb boa- 
be la ha. în cultură neirigată. Pe 
această suprafață (ca de altfel pe 
toate terenurile G.A.C.) s-au făcut 
ogoare de vară și arături adînci de 
toamnă. Colectiviștii au fertilizat o 
mare parte din această suprafață 
de teren cu gunoi de grajd și con
tinuă această acțiune.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent în creșterea producției vegeta
le și reducerea prețului de cost al 
lucrărilor executate se datoresc fap
tului că conducerea stațiunii și or
ganizația de partid se preocupă 
de mai mulți ani de îmbunătățirea 
organizării muncii în brigăzile de 
tractoare și de ridicarea nivelului 
profesional al mecanizatorilor, ii 
îndrumă și controlează perma
nent pe teren, făcînd să crească 
răspunderea lor pentru producția 
agricolă ce se realizează în unități
le deservite.

în stațiunea noastră avem oameni 
minunați care și-au adus din plin 
contribuția la succesele obținute de 
S.M.T. Așa sînt comuniștii Isac 
Mogoș, Iacob Dumitru, Duțu Mihai, 
Anghel Moise, Bucur Petre și mulți 
alți mecanizatori care sînt cunos- 
cuți și prețuiți de membrii gospo
dăriilor colective.

Un mare rol în îmbunătățirea în
tregii activități a stațiunii, în creș
terea răspunderii mecanizatorilor

eri ența

lizarea acestei producții 
dus-o tractoriștii din brigada con
dusă de comunistul Constantin Ar»

terea răspunderii ______ ___
față de G.A.C. l-a avut permanenti
zarea brigăzilor în gospodăriile co
lective deservite. începînd din anul 
1960 toate cele 10 brigăzi au fost 
permanentizate în gospodăriile co
lective. Tot timpul anului fiecare 
brigadier s-a aflat în gospodăria co
lectivă pe care o deservește, trac
toarele fiind aduse în stațiune nu
mai atunci cînd li s-au făcut repa
rații generale. împreună cu consi
liile de conducere din G.A.C., care au 
tot interesul ca brigada să fie mereu

TRIF MILINTON 
directorul S.M.T. Grivița, 

raionul Slobozia

(Continuare în pag. IlI-a)
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In regiunea Maramureș

Resursele locale pot îi 
ai judicios folosite

Industria locală aduce o contri
buție însemnată la valorificarea 
bogățiilor regiunii Maramureș, 
în regiune funcționează 13 între
prinderi de industrie locală, cu 
peste 200 unități de producție. La 
Baia Mare, Satu Mare, Sighet, Ca
rei și Cehu Silvaniei s-au dezvoltat 
întreprinderi de prelucrare a lem
nului. Mobila de Maramureș este 
apreciată de cumpărători în în
treaga țară. Au luat ființă în 
ultimii ani secții metalurgice care 
produc o gamă variată de ar
ticole de uz casnic, .se dezvol
tă ramura materialelor de con
strucție. în regiune s-au deschis 
numeroase cariere de piatră, a în
ceput industrializarea carbonatului 
de calciu în vederea folosirii lui ca 
amendament pentru terenurile a- 
gricole acide etc.

Surse de venituri neglijate
Reușește însă industria locală șă 

valorifice judicios resursele regiu
nii ? Tovarășii din comitetul exe
cutiv al sfatului popular regional, 
cărora le-a fost adresată nu de 
mult această întrebare, au 
unele rețineri.

în orașele Baia Mare,

avut

în orașele Baia Mare, Satu 
Mare precum și în centrele mun
citorești din regiune se construieș
te mult. Un material tot mai soli
citat în construcții este și marmu
ra. Aceasta este însă adusă pe șan
tiere din alte regiuni, în timp ce în 
raioanele Tîrgu Lăpuș și Vișeu se 
află chiar în apropierea drumuri
lor depozite naturale de marmură. 
După părerea specialiștilor, mar
mura din zăcămîntul de la Fîntîna- 
Borșa, raionul Vișeu, este de bună 
calitate. însă exploatarea acestui 

. zăcămînt este mereu amînată. Dar 
se pune și întrebarea :.ce sprijin a 
prmit sfatul popular regional în 
valorificarea acestei resurse locale 
din partea C.S.C.A.S. ?

Un alt exemplu : uzinele chimice 
din Baia Mare prelucrează de mulți 
ani bentonită din care obțin pămîn- 
turi decolorate folosite în industria 
petrolieră. Materia primă pentru 
acest produs este adusă în prezent 
din regiunea Banat, cu toate că a- 
proape de uzină, la 7-8 km., se 
află însemnate rezerve de ben
tonită. Existența lor este cunoscută 
de comitetul executiv. Uzinele chi
mice sînt de acord să primească 
bentonită de ia Baia Mare. S-au fă
cut probe de laborator și calculele 
economice necesare. Ele arată că 
exploatarea acestui zăcămînt ar 
aduce anual venituri la bugetul lo
cal de sute de mii de lei. Dar pînă 
acum nu s-a trecut încă la valori
ficarea acestei bogății^ a regiunii.

în Maramureș există peste 80 de 
izvoare de ape minerale cu proprie
tăți terapeutice recunoscute. To
tuși, în prezent se îmbuteliază can
tități mici de apă minerală din iz
voarele de la Bixad și Săpînța, care 
nu acoperă nici măcar necesarul 
regiunii. Există de asemenea și alte 
resurse naturale care ar putea fi 
valorificate fără prea mari efor
turi materiale. Desigur, în valorifi
carea acestor resurse sfatul popular 
regional avea nevoie și de sprijinul 
Comitetului geologic și al unor mi
nistere. Dar acest sprijin^nu a fost 
cerut cu insistență de către sfatul 
popular. La rîndul lor, ministerele 
de resort au lăsat sfatul popular să 
se descurce cum poate, deși era o 
obligație a lor să-l ajute în rezolva
rea acestor probleme.

Numai produse de buna 
calitate !

în magazinele comerțului de stat și 
cooperatist din regiune se găsesc 
o serie de mărfuri de larg consum 
de bună calitate, apreciate de con-

DIN BHIilElîl
In cancelarie, în J;imp ce înche

iam situația școlară a elevilor pe 
primul trimestru, am auzit nu oda
tă asemenea discuții între colegii 
mei profesori :

— Uite, la clasa a X-a am șapte 
medii 10 și nici un corijent; la 
fel și la clasa a Xl-a, spunea cineva.

— Și elevii mei au multe note 
9 și 10, dar sînt și cîțiva cu media 
4 — a răspuns un altul.

S-a făcut și o statistică pe școa
lă : cîți elevi au numai media 10 
și cîti sînt rămași în urmă Ia învă
țătură. Fapt este însă că despre cei
lalți elevi ai școlii — și anume cei 
care formează majoritatea — se 
spune laconic : sînt promovabili. 
La o analiză mai atentă nu este greu 
de observat că unii dintre ei au și 
acum medii 5 și 6, la fel ca și 
în anii școlari trecuți.

De obicei, elevii fruntași la învă
țătură sînt evidențiați, școala se 
mîndrește cu ei. Cei rămași în urmă 
sînt ajutați cu grijă de profesori, de 
colegii lor mai bine pregătiți la stu
diu ; se iau măsuri speciale pen
tru a-i sprijini să se pregătească 
mai bine și să recupereze rămîne- 
rea în urmă. Ce se întîmplă însă cu 
„promovabilii" ? N-aș putea spune 
că nu se ocupă nimeni de ridica
rea nivelului pregătirii lor, dar 
— după părerea mea — problema 
lor rămîne pentru unele cadre di
dactice o preocupare de mîna 
doua. Și așa, de la un an la altul, 
aceștia trec cu greu clasa — ca 
gîsca prin apă, cum se spune — și 
ajung la sfîrșitul școlii fără să fi 
acumulat temeinic cunoștințele ne
cesare.

Desigur, elevi bine pregătiți și 
elevi mai slabi la învățătură au exis
tat dintotdeauna. Esențial este însă 
ca, folosind din plin condițiile 
tot mai bune de dezvoltare de care 
beneficiază școala azi, munca in- 
structiv-educativă să se desfășoa

- sumatori. Multe sînt produse 
de industria locală. Numai în anul 
1961 ea a livrat comerțului peste 
50 sortimente noi. Cu toate acestea 
cerințele nu sînt încă pe deplin sa
tisfăcute. Deși posibilități există, 
uneori lipsesc sau se găsesc cu 
greu în magazine unele produse 

ar fi galerii de perdele, 
pentru

cum 
chei 
rozete pentru 
unelte c 
derile de industrie locală din 
Baia Mare sau din Satu Mare, deși 
se ocupă de prelucrarea lemnului, 
nu fac nici măcar o galerie pentru 
perdele, produs foarte căutat de 
localnici. Aceste galerii ar putea fi 
confecționate chiar din unele deșe
uri rezultate de la producția de mo
bilă. întreprinderea „1 Mai“ din Satu 
Mare se codește mereu cînd e vor
ba să producă unele articole mai 
mărunte, • cum ar fi placheuri sau 
chei pentru aragaz. Care-i explica
ția? La secțiunea de industrie locală 
a sfatului popular regional am a- 
flat : „Unii conducători ai între
prinderilor de industrie locală pre
feră comenzile industriale mari, în 
dauna acestor produse mărunte 
mult cerute de cumpărători“. Se 
vede că acești tovarăși uită care 
este menirea industriei locale; dar 
conducerea secțiunii trebuie oare 
să tolereze această poziție nejustă?

La întreprinderea 1 
Satu Mare, alături 
produse de bună

aragaz, placheuri, 
burlane și diferite

de uz casnic. întreprin- 
industrie

„1 Mai" din 
de multe 

,______  calitate, se
fabrică și unele necorespunzătoare, 
produse pe care cumpărătorii le 
ocolesc (de exemplu, ceară de par
chet și cremă de ghete). Nu demult 
delegații comerțului au refuzat un 
lot destul de mare de canapele pro
duse de întreprinderea din Sighet 
deoarece erau lucrate neglijent.

în cadrul recentei conferințe a 
organizației regionale de partid au 
fost criticate lipsurile serioase din 
activitatea întreprinderilor de in
dustrie locală. Acestora li s-a tra
sat sarcina să dea o atenție mai 
mare valorificării resurselor locale, 
să producă mărfurile solicitate de 
oamenii muncii, să ia toate măsu
rile pentru îmbunătățirea calității 
lor. Este necesar ca sfatul popular 
regional să treacă fără întîrziere la 
fapte, iar comitetul regional de 
partid să exercite în permanență 
îndrumarea și controlul necesar 
asupra acestui sector de activitate.

RADU APOSTOL 
co~esp., „Scînteii“

«II

Elevii școlii elementare din comuna Dobroești, raionul 23 August, 
București, iși completează cunoștințele în cadrul cercurilor științifice din 
școală. în fotografie : la cercul micilor naturaliști. (Foto : Agerpres)

re în așa fel îneît fiecare elev 
să fie ajutat să-și însușească ma
ximum de cunoștințe, să se creeze 
un curent de opinie împotriva celor 
care se mulțumesc să obțină doar 
o notă de trecere, fără efort, sub 
posibilități.

In acest an, mai mult decît 
în anii trecuți, ridicarea nivelului 
de cunoștințe al tuturor elevilor 
școlii constituie o preocupare prin
cipală a colectivului nostru. Cu 
prilejul unor analize inițiate de con
ducerea școlii și de organizația de 
partid, am constatat că elevii au cu
noștințe mai /temeinice la acele dis-

Pe teme școlare
cipline la care profesorii înșiși se 
pregătesc cu conștiinciozitate pen
tru fiecare lecție, studiază revis
te de specialitate pentru a fi la 
curent cu progresele obținute în 
domeniile lor de activitate. Cu răb; 
dare și pricepere, acești profesori 
transmit și elevilor pasiunea lor 
pentru studiu, interesul pentru 
știință, le creează deprinderea de a 
nu se limita la . ceea ce găsesc 
în manual, de a citi literatură 
științifică, politică, beletristică pen
tru a-și lărgi orizontul de cunoștin
țe. Și, dimpotrivă, mulți elevi tind 
să învețe mai puțin conștiincios la 
acele discipline la care profesorii 
predau lecții seci, sărace în exem
ple, care se rezumă la a repeta, 
adesea textual, ceea ce scrie în ma
nual, și nu se străduiesc să scoată 
în evidență ceea ce este într-ade- 
văr important și interesant în pro
blemele pe care le tratează. Bine
înțeles, în cazurile arătate e vorba 
și de niveluri diferite de pregătire 
pedagogică. De aceea, considerăm 
necesar să organizăm, mai mult

Pe șantierul noii secții 
de laminoarede la Hunedoara

Lucrările premergătoare dării în 
exploatare a liniei de laminare a 
sîrmei, linie care face parte din 
noua secție de laminoare ce se 
construiește la Hunedoara, au in
trat în etapa finală. La cuptorul cu 
propulsie, lucrările de construcție 
sînt complet terminate. Se fac probe 
la motoarele de acționare a caje- 
lor de laminare.

Pe șantier a sosit zilele acestea 
primul schimb de muncitori pregă
tiți pentru a conduce procesul de 
producție. Lucrînd împreună cu con
structorii și montorii, ei vor cunoaș
te mai bine agregatele cu care ur
mează să lucreze.

o

Repopularea cu pește 
a apelor de munte
VIȘEU (coresp. „Scînteii“). — Pe 

valea Vaserului se află o crescă
torie modernă de pește. în bazine spe
cial amenajate sînf crescute mai multe 
specii de păstrăvi și lipani pentru re
popularea apelor din împrejurimi.

In primăvara acestui an, aproape 
50.000 de păstrăvi și lipani vor fi răs- 
pîndifi în pîraiele Rica, Novicior, Rus- 
cova, Vișeu și altele. De cîjiva ani a 
început la această crescătorie și înmul
țirea losfriței, o specie foarte rară de 
pește din apele de munte ale regiunii. 
Pînă în prezent s-au objinut mai multe 
serii de puieți de lostrifă, care au fost 
răspîndifî în apele de munte.

Articole noi de sticlărie

cafea, servicii de masă, bi- 
fine etc. Multe din acestea 
prezentate la ultimul pavi- 
mostre și s-au bucurat de

In fabricile de sticlărie și porțe
lan au intrat zilele acestea în pro
ducție industrială aproximativ 100 de 
modele și articole noi. Printre ele se 
află garnituri din porțelan pentru 
ceai și 

' belouri 
au fost 
lion de 
aprecierea vizitatorilor.

Buna calitate a acestor produse 
este asigurată prin folosirea în pre
zent a unor utilaje noi și tehnolo
gii moderne. La fabrica de faință 
din Sighișoara, de exemplu, se uti
lizează de curînd o nouă rețetă de 
producere a pastei. In acest fel se 
realizează obiecte fine, cu pereți 
mai subțiri și mult mai ușoare de- 
cît cele fabricate pînă acum.

decît pînă acum schimburi de ex
periență în care profesorii cu maj 
multă experiență pedagogică să 
expună metodele lor de predare a 
lecțiilor și de educare a elevilor.

Nu odată, în cadrul consfătuiri
lor 'noastre profesionale s-a ridicat 
următoarea problemă : în fiecare 
clasă nivelul de pregătire și 
aptitudinile elevilor pentru o disci
plină de studiu sînt diferite ; atunci 
cum să lucreze profesorul cu acești 
elevi ? Desigur, predînd cunoștințele 
prevăzute în programul de învăță- 
mînt, profesorul trebuie să proce
deze și diferențiat, ținînd seama de 
posibilitățile și aptitudinile elevilor. 
Iată un exemplu din școala noas
tră. In clasele mai mari cîțiva elevi 
sînt foarte talentați la matematici. 
Pentru a le dezvolta această încli
nație, profesorul de matematici le-a 
indicat ce să studieze în plus, în 
afara orelor de clasă, i-a în
demnat să colaboreze la „Re
vista de matematică și fizică" și să 
se pregătească pentru concursurile 
școlare de matematică. Aceasta în 
timp ce lucra cu grijă și exigență 
cu întreaga clasă. Rezultatele n-au 
întîrziat să se vadă. Elevul Gheor
ghe Oprișan, din clasa Xl-a A, 

. a obținut de două ori premiul I și 
odată premiul II la faza republi
cană a olimpiadei de matematică, 

; iar colegul său, Mihai Manda, a 
luat premiul I la faza regională.

Sînt însă și cazuri cînd e reco
mandabil să stărui cu răbdare 
într-o anumită direcție pentru a ob
ține rezultate bune. Bunăoară, în 
unele clase erau elevi care susți
neau că nu ar avea talent să dese
neze hărțile la geografie. Profesorul 
de geografie i-a pus pe elevi să dese
neze hărțile pe tablă, a mers cu ei în 
excursii, i-a învățat să facă schițe 
de orientare pe teren etc. Pînă la 
urmă, chiar și cei care se plîngeau

S C î N T E î A

Muncitoarea Maria Ciutka este 
fruntașă în producție la fabrica 
de stofe „Partizanul Boșu" din 
Brașov. Echipa condusă de en 
Sși depășește cu regularitate Sar
cinile de plan șl acordă o ma/v. 
atenfie calității urzelilor pe care 
le execută.

(Foto : M. Andreescu)
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Vasiie Medveșan —
I.R.V.A. (întreprinderea 
pentru recuperarea, re- 
condifionarea și valori
ficarea ambalajelor) Ba
cău. Ministerul In
dustriei Ușoare a acor
dat atenjia cuvenită 
scrisorii trimise. Cele 
două vagoane de deșe
uri de carton existente 
în stoc la I.R.V.A.-Ba
cău vor fi livrate pen
tru valorificare fabricii 
de mucava „Molidul“ 
din comuna Vama, raio
nul Cîmp :' :ng-Moldo- 
venesc.

Aurel Moarcăș — Pre
deal. Pentru obținerea 
titlului de maistru e ne
cesară absolvirea unei 
școli de maiștri, cu 
toate că sîntefi ab
solvent al școlii medii 
de cultură generală, 
avefi diplomă de ma
turitate și peste 10 
ani vechime în mese
ria de instalator apă ți 
gaze.

Unui grup de sala- 
rlafi d in orașul Galaji. 
Propunerea dv. cu pri
vire la unele modificări 
în mersul trenului 7019, 
care circulă pe rufa 
Fetești—Galaji, se află 
în studiu la Direcfia re
gională C.F.R.-Bucu-

reșfi. Cu prilejul întoc
mirii noului mers al tre
nurilor valabil de la 
27 mai 1962, vor fi in
troduse modificări.

Mihai Dumitru — Bo
toșani. în urma scrisorii 
trimise, Sfatul popu- 
!ar al raionului Botoșani 
ne-a comunicat că moa
ra din comuna Sînta Ma
ria a început să funcțio
neze normal.

Ion Anghel — Brașov. 
Sfatul popular al regiunii 
Brașov a finut seamă de 
propunerea dv. Asisten
ta sanitară din comuna 
Dîmbu Morii va fi îm
bunătățită prin include
rea acestei localități în 
sfera activității celei 
mai apropiate circum
scripții medicale, res
pectiv Dîrste. Cefăfenii 
din Dîmbu Morii care 
se vor prezenta spre 
consultafii la policlini
ca din Predeal vor 
primi și acolo asistenta 
sanitară cerută.

Ion Petre — Pașcani, 
într-o scrisoare adresa
tă redacjiei arătafi că 
autobuzele I.G.O. Paș
cani circulă defectuos. 
Sfatul popular al ora
șului ne-a răspuns că 
autobuzele au fost

Pregătiri în grădina de legume
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Colectiviștii din Mizil au realizat în 
anul trecut de pe suprafața de 10 ha. 
cultivată cu legume și zarzavaturi, 
un venit de peste 300.000 lei.

Ca urmare a recomandărilor Con
sfătuirii pe țară a colectiviștilor pri
vind aprovizionarea orașelor și cen
trelor muncitorești cu legume, anul 
acesta ei au extins suprafața grădi- 
nei la 16 ha. Colectiviștii au pregă
tit din vreme întreaga suprafață des
tinată pentru legume. S-au făcut ară
turi adînci, s-au încorporat în sol 

de „lipsă de talent" au reușit să 
deseneze corect hărțile.

Socotesc util să mai ridic o pro
blemă — și anume, necesitatea de 
a se asigura o notare cît mai judi
cioasă și mai responsabilă a bunoș- 
tințelor elevilor. Fără îndoială că 
modul cum se dau notele influen
țează mult atitudinea elevului față 
de studiu. O notă mare dată nejus
tificat nu-1 mai îndeamnă pe elev 
la studiu, după cum severitatea 
exagerată la note poate să-l descu
rajeze. Dar, din păcate, și la noi în 
școală mai sînt profesori care 
dau note mari, crezînd că în acest 
fel îi vor determina pe elevi să în
drăgească disciplina respectivă, în 
timp ce alții sînt zgîrciți la note 
chiar atunci cînd nu e cazul. 
Cam tot așa gîndesc și unii părinți : 
sau se întrec cu exigența și pre
tind copiilor să ia neapărat numai 
10, sau cad în cealaltă extremă și 
se dezinteresează complet de no
tele copiilor lor, socotind important 
ca aceștia să treacă doar clasa, in
diferent dacă și-au însușit ori nu 
cunoștințele pe care le-ar fi putut 
acumula pe baza unui studiu te
meinic. Și uneori, din păcate, întțl- 
nirile profesorilor cu părinții, în loc 
să fie un prilej de a analiza felul în 
care învață elevii, progresele lor la 
studiu, problemele mai bunei lor 
educări — se transformă în simple 
tîrguieli asupra notelor. Această 
problemă va mai trebui dezbătută 
atît în consfătuirile cu profesorii, 
cît și în ședințele cu părinții elevi
lor, pentru a determina o atitudine 
comună justă în privința notării 
cunoștințelor elevilor.

îmbogățirea bagajului de cunoș
tințe al elevilor cere din partea 
profesorilor o înaltă ■ exigență în 
pregătirea și predarea lecțiilor la 
toate disciplinele, o verificare a- 
tentă a felului cum elevii își însu
șesc și aprofundează noțiunile pre
date în clasă, o îndrumare perma
nentă spre studiu individual siste
matic, spre o lectură bogată și va
riată.

Prof. ION ZAHARESCU 
Școala medie din 
Curtea de Argeș 

reparate, fapt care a 
contribuit la îmbunătă
țirea transportului în 
comun.

Ecaterina Boarfă — 
Onești. Ne-afi scris că 
dosarul pensiei de ur
maș cuvenite fiului dv. 
s-a rătăcit și că toate 
demersurile făcute la 
poștă și la Sfatul popu
lar Onești au rămas fără 
rezultat. Scrisoarea a 
fost trimisă Comitetului 
regional de partid Ba
cău, care ne-a comuni
cat că s-au făcut cerce
tările necesare, urgen- 
fîndu-se -reconstituirea 
dosarului de pensie de 
către secfia prevederi 
sociale a sfatului popu
lar regional. în confor
mitate cu noua decizie 
de pensie emisă, vefi 
primi retroactiv toate 
drepturile cuvenite (în- 
cepînd de la data -pier
derii dosarului, adică din 
luna septembrie 1960).

Ocfav Pălfineanu — 
Dej. Sfatul popular al 
regiunii Cluj ne-a co
municat că pînă la 
sfîrșitul acestei luni se 
vor termina lucrările de 
racordare a satului Re- 
feag la refeaua alimen
tată din sistemul ener
getic nafional.

cîte 20 tone gunoi de grajd și 400 
kg. superfosfat la fiecare hectar. A- 
vînd asigurate paturile calde pe o 
suprafață de 3600 m.p. s-au și însă- 
mînțat roșiile, varza timpurie, etc. 
In prezent se continuă lucrările de 
pregătire a terenului și transportul 
gunoiului necesar celorlalte răsad
nițe.

C A R N
NOUTĂȚI Î,N EDITURA 

MUZICALĂ

Printre lucrările apărute în ulti
ma vreme în Editura Muzicală a 
Uniunii Compozitorilor se numără: 
„Ghid de concert“ de E. Pricope, 
V. Cristian și I. C. Spiru, cuprin- 
zînd prezentări ale compozitorilor 
de lucrări concertante, precum și 
analiza unora dintre cele mai de 
seamă concerte instrumentale din 
repertoriul clasic și contemporan.

în librării se află și primul volum 
din „Istoria muzicii universale" de 
R. I. Gruber, monografia P. I. Ceai- 
kovski de A. Alșvang și broșura-

PRIMELE ÎNCERCĂRI : rulează la cine
matografele : Republica (seria I-a —
9; 11; 15 17; 19; 21), I. C. Frimu
(ambele scrii — 10; 13,30; 17. 20,30). S-A 
FURAT O BOMBĂ : Patria (9; 11; 15; 17; 
19; 21). SALT SPRE GLORIE : Volga (14,30; 
16,30; 19; 21,05). IN NOAPTEA SPRE 13 : 
Maghcru (10; 12; 14,15. 16,30; 18,45; 21), 
Elena Pavel (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Gh. Doia (10; 12; 15; 17; 19; 21). NU E 
LOC PENTRU ANIMALE SĂLBATICE : 
rulează la cinematografele V. Alecsandri (10; 
11,30; 13,15; 15; 17; 19; 21), Lumina (10;
11,35; 13,10; 14,50; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). TOM DEGEȚE
LUL : București : (10; 12,15; 14,30; 16,45;
19: 21,15), 8 Mai (10; 14,30; 16,45; 19;
21,15), înfrățirea între popoare (10,30; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Miorița (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19; 21,15). AGENTUL X 25 - cine
mascop : Alex. Sahia (10; 12; 14; 16,30; 18,30;
20,30),  23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
PRETUTINDENI TRĂIESC OAMENI : Ma
xim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19;
21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30;
20.30) . CAIDUL : Contrai (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Popular (10,30; 15; 17; 19,05; 
21,10). DIN NOU DIMINEAȚA : Victoria 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). CERUL BAL
TICEI — ambele serii : Tineretului (16,15 ;
19.30) . UNDE INVIZIBILE - MAEȘTRII 
GIMNASTICII ARTISTICE — IEDUL - 
IN TIMPUL CARNAVALULUI - SPORT 
Nr. 6/1961 : Timpuri Noi (rulează in conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21). PRO
GRAM SPECIAL PENTRU COPII : 13 Sep
tembrie (rulează In continuare de la orele 
10 pînă la orele 15). CINTECUL PORUM
BIȚEI CENUȘII : 13 Septembrie (16,30; 
18,80; 20,30). SONATE : Cultural (15; 17;

Noutăți în domeniul încălțămintei
și confecțiilor pentru copii și tineret

NE INFORMEAZĂ DIRECȚIA 
GENERALĂ DE SPECIALITATE 

DIN MINISTERUL COMERȚULUI

în ultimii doi ani 
s-a pus un accent 
mai mare pe armo
nizarea tuturor ele
mentelor de îmbră
căminte, spre a se
asigura o producție la nivelul cerințelor 
— modernă, plăcută, practică și po
trivită pentru toate vîrstele. Au apărut 
și confecțiile pentru adolescenți, de
osebite de modelele pentru aclulfi din 
punct de vedere al croielii, lejere, co
mode, plăcute ca aspect. în același 
timp, gama de culori s-a îmbogățit, 
predominînd culorile deschise, paste
late. Cîf privește încălțămintea, se re
marcă o orientare spre încălțămintea 
flexibilă, ușoară, în combinații de cu
lori reușite.

Pentru prima jumătate a acestui an 
s-au contractat cantități sporite de arti
cole pentru copii față de anul trecut, 
îndeosebi la încălțăminte de piele, 
ciorapi 3/4, lenjerie tefra și plușată, 
îmbrăcăminte tricotată din bumbac etc. 
S-a mărit, totodată, numărul de mo
dele, lată doar un exemplu: la con
fecții s-au contractat 563 de modele, 
din care 142 sînf numai la rochițe. Vor 
apare pe piață o serie de articole noi, 
cum sînf : pantaloni din plușcord pen
tru fete, pantaloni pescărești și multe 
altele în modelele prezentate Ia pa
vilionul de mostre. Țesăturile destinate 
confecțiilor pentru copii ocupă și ele 
un loc de seamă printre noutăți, în a- 
fară de faptul că unele din cele cu
noscute au fost realizate într-un număr 
mare de desene: diftina în 16 desene, 
florela în 14 desene, finetul imprimat 
în 31 desene etc. “La produsele trico
tate, și în mod deosebit la tricotajele 
din fire sintetice tip lînă, cumpărătorii 
vor găsi o gamă variată de modele.

în sectorul de încălțăminte, ținînd 
seama de deficiențele semnalate, anul 
1962 aduce o serie de articole și sor
timente noi, dintre care pot fi mențio
nate : ghete cu fețe de șevro' și talpă 
de cauciuc translucid pe sistemul de 
confecție lipit — pentru copiii de 
vîrsfă preșcolară, pantofi și sandale 
confecționate de asemenea pe sistem li
pit, în modele moderne.

ET CULTURAL
album Leos Janâcek de Jaroslav 
Seda.

SEARĂ DE ÎNTREBĂRI Șl 
RĂSPUNSURI

De curînd, în satul Tărtăria din 
raionul Orăștie au fost prezentate 
filmele documentare „Creșterea a- 
nimalelor în G.A.C.", „Creșterea pă
sărilor" și „Despre crescătorii de 
animale din R.S.S. Moldovenească“. 
Spectatorii, între care majoritatea 
colectiviști, au luat parte în conti
nuare la o seară de întrebări și răs
punsuri pe marginea filmelor pre
zentate. întrebărilor puse de colec-
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^‘Televiziune (D
19; 21). SECERIȘUL VERDE : 16 Februario 
(16; 18; 20). AUSTERLITZ : B. Dela-
vrancea (10; 14; 17; .20). FLĂCĂRI IN
TAIGA : Alex. Popov (9,30; 11,10; 13,35; 16; 
18,30; 21). CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : 
8 Martie (11; 15,30; 18; 20,30),. Floreasca (19), 
Arta (16; 18,15; 20,30): COPILUL TRUPEI : 
Grivița (15; 17; 19; 21). POVESTE DES
PRE O FATĂ : Flacăra (15; 17,45; 20,30). 
PINZE PURPURII : T. Vladimirescu (15; 17; 
19; 20,45). ULTIMUL MEU TANGO : Munca 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). RAIDUL 
VĂRGAT : Moșilor (15,30; 18; 20,30). INTIL- 
NIRE PE CABLU : Drumul serii (16; 18,15;
20.30) , N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). VI. 
KINGII — cinemascop : rulează Ia cinema
tograful M. Eminescu (14,15; 16,30; 18,45; 
21). EVDOCHIA ; Ilie Pintilio (16; 18,15;
20.30) . BUFONUL REGELUI : rulează la
cinematograful G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21). PORTO FRANCO : G. Bacovia (15; 
17; 19; 21), C-tin David (15,30; 18; 20,30), 
30 Decembrie (15,30; 18; 20,30). VÎNTUL
S-A OPRIT IN ZORI : Aurel Vlaicu (15; 
17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru pio
nieri și școlari : „Cine știe să răspundă P“.
19.35 — Recitalul pianistului Alexei Ska- 
vronski — U.R.S.S. 19,50 — Transmisiune 
de la Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 
opera „TOSCA“, de Puccini. In pauze : poș
ta televiziunii șl ultimele știri.

RADIO, joi 25 ianuarie • Vreau ti știu — 
orele 9,00 — I • Muzică din operete scrise 
de compozitori din /iH socialiste — orele
10.35 — I O Cvartetul în Do major de Mo
zart — orele 11,03 — I • Program de arii 
din opere interpretate de tenorul I. Björling

Școala marinarilor
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 

Pe bordul vasului „16 Februarie“ 
s-au adunat echipajele de pe toate 
navele care se află la iernat în ba
zinul docurilor. Așezați pe bănci, în
tocmai ca școlarii, într-un salon- 
clasă, cîrmacii, piloții, mecanicii, 
ofițerii ascultă cu interes e^. ne
rea. Căpitanul secund de pe .ul 
„Abrud" tov. Iosif Gheorghiu, le vor
bește despre navigație. Cursanții 
iau notițe, pun întrebări, discută. 
Printre ei se află fruntași în muncă 
ca mecanicul Gheorghe Voican, fo
chistul Mihai Moscu, marinarul Be- 
none Boboc.

Cursurile, care se țin de 4 ori pe 
săptămînă, au fost organizate din 
inițiativa comitetului de partid și a 
comitetului sindicatului din cadrul 
direcției regionale a navigației ci
vile Galați. Ele au ca scop ridica
rea nivelului profesional al echipa
jelor.

Cu toate efortu
rile depuse pa linia, 
îmbogățirii sorti
mentelor la articole
le pentru copii, mai 
este încă mult de 

făcut, pentru a se asigura satisfacerea 
gusturilor și exigențelor crescînde ale 
consumatorilor. în sectorul țesăturilor, 
de exemplu, activitatea creatorilor tre
buie îndreptată spre realizarea de con
texturi mai numeroase, în desene șl 
culori adecvate fiecărei vîrste șl orică
rei destinații.

în sectorul de confecții se simte ne
voia unei mai accentuate diferențieri a 
culorilor și nuanțelor între produsei® 
destinate băieților și cele destinate fe
telor, între cele pentru copii și cele 
pentru adolescenți. De asemenea, nu s-a 
reușit încă să se pună în consum can
tități mai mari de îmbrăcăminte trico
tată din fire de bumbac mercerizat. în 
orice caz, ținînd seama de realizările 
deosebite obținute în 1961 în sectorul 
tricotajelor, considerăm că există încă 
posibilități nevalorificafe, că poate fi 
pusă la îndemîna consumatorilor o va
rietate mai mare de produse practice, 
aspectuoase și în același timp ieftine, 
atît pentru copii, cît și pentru adoles
cenți.

La încălțăminte, în ciuda progrese
lor evidente din ultimul timp, sorti
mentul de ghetuțe și bocanci se men
ține încă insuficient. Rămîne ca o sar
cină a întreprinderilor de încălțăminte 
să lărgească continuu sortimentele. Este 
necesar să se continue studiile de spe
cialitate pentru a se realiza — pe toată 
gama de numere — o încălțăminte care 
să permită dezvoltarea fizică corespun
zătoare a copiilor și care să fie în ace
lași timp flexibilă, comodă și rezis
tentă.

Se va urmări îndeaproape ca in
dustria să realizeze și să livreze Ia timp 
sortimentele de articole pentru copii 
contractate, punîndu-se un accent deo
sebit pe obținerea mărfurilor expuse 
la cel de-al lll-lea pavilion de mostre 
și a tuturor produselor noi.

tiviști cu acest prilej, le-a dat răs
puns președintele gospodăriei co
lective din Tăr tăria. (Din ziarul 
„Drumul socialismului" — Hune
doara).

A

PREMIERĂ PE ȚARĂ CU A 
SPECTACOLUL „PANTOFIORUL 

DE AUR"

Pe scena teatrului timișorean a 
fost prezentată zilele trecute premi
era pe țară cu spectacolul pentru 
tineret „Pantofiorul de aur“, basm 
în trei acte de Emil Lițlt. Regia 
spectacolului aparține lui Ion Ma
ximilian, iar scenografia lui Virgil 
Miloia.

— orele 12,15 — II • Din poezia noastră con
temporană — orele 13,15 — II • Ehiișiunea 
Studioului de radio Timișoara — orele 1-.00 —• 
I n Cîntăreli din satele noastre —orp le 
16,45 — I • Concert de după-amiază —qV e 
16,50 — II • Progrum muzical pentru- 
tașH în producție — orclo 17,45 — I • 1T.1- 
zică ușoară — orolc 18,05 — II • Dicționar 
muzical — orele 18,30 — Ie Sulla a lV-a 
de Coaikovski — orele 19,00 — II ® Trans
misiune din Studioul de concerte. Cinlă or
chestra Radiotelevizlunii dirijată de Emanoll 
Elenescu. In program : Preludiu simfonic do 
Ion Dumitrescu, Concertul nr. 1 pentru pian 
și orchestră de Rachmaninov (solist : Nico
lae Brînduș) ; Suita „Bacchus și Ariana“ da 
Roussel și Dansuri fantastice de Turina — 
orele 19,45 — I © Inlerprcți de muzică popu
lară romlnească — orelo 20,30 — II » Actua. 
litatea radio — orele 21,00 — II • Dansuri 
și sceno din operete — orele 22,00 — II
» Muzică de cameră de Vivaldi și Schu
mann — orele 23,15 — II.

Timpul probabil pentru zilele de Sg, S7 
și 28 ianuarie : Vreme relativ umedă, cu 
cerul variabil. Local precipitații slabe. Vînt 
moderat, la început din vest, apoi din est. 
Temperatura în general staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 
grade, iar maximele între plus 1 și plus 11 
grade. Dimineața și seara ceață.
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Noul centru al orașului Bacău. (Foto : Gh. Vințilă)

Lùcrarilie conferinței internationale 
pentru Laos

GENEVA 24 (Agerpres). - La 23 
ianuarie, la Palatul Națiunilor a 
avut loc o ședință ordinară a con
ferinței internaționale pentru regle
mentarea problemei laoțiene.

La această ședință primii au făcut 
declarații G. M. Pușkin (U.R.S.S.) și 
M. Macdonald (Anglia), copreședinții 
conferinței, care au informat pe 
participanții la conferință despre 
tratativele de la Geneva întré repre
zentanții celor trei forțe politice, 
prinții Suvanna Fumma, Sufanu- 
vong și Botin Oum.

G. M. Pușkin, reprezentantul 
U.R.S.S., a atras atenția asupra lip
sei de respect față de conferința in
ternațională, "de care a dat dovadă 
prințul Boun Oum în timpul vizitei 
lui la Geneva.

Prințul Boun Oum, a arătat G. M. 
Pușkin, a refuzat să vină la ședința 
plenară a conferinței și a încercat 
să-și dicteze voința celor doi copre
ședinți ai conferinței. •"

G. M. Pușkin a spus în continuare 
că trebuie salutată dorința expri
mată în comunicatul din 19 ianua
rie al celor trei prinți laoțieni ca în

timpul cel mai scurt să fie format 
un guvern al unității naționale și o 
delegație laoțiană unică să fie tri
misă la conferința internațională.

Totuși, a arătat G. M. Pușkin, tre
buie subliniat că în Laos continuă 
să se mențină o situație extrem de 
periculoasă. în multe regiuni din 
Laos operațiunile militare iau pro
porții. Ele sînt provocate întotdeauna 
de acțiunile ofensive ale 
grupării de la Savannaket.

Nu putem să nu arătăm 
punderea pentru acțiunile 
de la Savannaket revine 
Unite, deoarece este îndeobște cu
noscut că există consilieri americani 
pînă și în cele mai mici unități mi
litare ale acestei armate.

Cuvîntările ' rostite de alți condu
cători ai delegațiilor care participă 
la lucrările conferinței au demon
strat că aceștia sînt îngrijorați de 
poziția pe care se situează în con
tinuare gruparea de la Savannaket 
în frunte cu Boun Oum și generalul 
Nosavan și care este sprijinită 
Statele Unite ale Americii.

Boun Oum torpilează crearea 
guvernului de coaliție laoțian

Componența organelor de conducere 
ale Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă

Conferința pe țară a scriitorilor a 
ales Comitetul de conducere al 
Uniunii Scriitorilor format din to
varășii :

Tudor Arghezi, Aurel Baranga, 
Eugen Barbu, Ion Bănuță, Mihai 
Beniuc, Geo Bogza, Demostene 
Botez, Ion Brad, Anton Breiten- 

. hoffer, Marcel Breslașu, Teofil Bu- 
șecan, Eusebiu Camilar, George 
Călinescu, Oskar Walter Cisek, Ov. 
S. Crohmălniceanu, Mihai Davi- 
doglu, Lucia Demetrius, Dan Deșliu, 
Eugen Frunză, V. Em. Galan, Paul 
Georgescu, Ștefan Gheorghiu, Alecu 
Ivan Ghilia, Dumitru Ignea, Ale
xandru Jebeleanu, Eugen Jebeleanu, Ion Pas, Simion Pop, 
Kovacs György, Létay. Lajoș, Horia 
Lovinescu, Aurel Mihale, Dumitru 
Mircea, Francise Munteanu, Nagy 
Istvan, Șerban Nedelcu, Vasile Ni- 
corovici, Mihai Novicov, Alexandru

Oprea, Ion Pas, D. Panaitescu-Per- 
pessicius, Simion Pop, Titus Po- 
povici, Marin Preda, Aurel Rău, 
Zaharia Stancu, Nicolae Stoian, 
Sütö Andras, Szemlér Ferenc, Ti
beriu Utan, Tudor Vianu.

în prima sa ședință plenară, co
mitetul de conducere a ales Biroul

BANGKOK 24 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță că, 
răspunzînd la o serie de întrebări 
puse de corespondenții de presă, 
primul ministru tailandez, Sărit 
Tanarat, a citat o declarație a prin
țului Boun Oum, potrivit căreia a- 
cesta nu intenționează ' să renunțe 
la portofoliile ministerelor Apără
rii și Afacerilor Interne în favoarea 
lui Suvanna Fumma, în cazul cînd 
în Laos va fi creat guvernul de coa
liție. Boun Oum a spus acest lucru 
lui Sărit Tanarat în timpul întîlni-

rii neoficiale de la 21 ianuarie, 
prezența lui Fumi Nosavan.

După cum se știe, la 
comunicatului comun al celor trei 
prinți la 19 ianuarie la Geneva, 
Boun Oum a declarat că el ar dori 
să dețină portofoliile ministerelor 
Apărării și Afacerilor Interne. însă 
nu va insista asupra acestui lucru.

Sărit Tanarat a declarat de ase
menea că președintele Kennedy l-a 
asigurat într-o scrisoare că S.U.A. 
vor acorda în continuare ajutor lui 
Boun Oum și Fumi Nosavan.
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din 
pre- 

vice- 
vice-

Uniunii Scriitorilor, alcătuit 
tovarășii: Mihai Beniuc — 
ședințe, Demostene Botez — 
președinte, V. Em Galan —
președinte, Eugen Barbu, Ion Brad, 
Marcel Breslașu, Lucia Demetrius, 
Alecu Ivan Ghilia, Aurel Mihale, 

Titus Po- 
pcțyici, Szemlér Ferenc.

Biroul Uniunii Scriitorilor a de
semnat ca secretari pe tovarășii Ion 
Brad, Simion Pop și Szemlér 
Ferenc.
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INFORMAȚII
• La Casa prieteniei romîno-sovie- 

tice din Capitală, artistul poporului 
Ion Jalea, președintele Uniunii artiști
lor plastici, a ținut miercuri după-a- 
miază conferința „Arta plastică sovie
tică — mijloc de educație comunistă“.

© Miercuri seara a avut loc con
certul simfonic al Filarmonicii de Stat 
din Tîrgu-Mureș, dirijat de Iosef 
Hrncir din R. S. Cehoslovacă^ Și-a dat

concursul solista Molnar Iudith, lau
reată a Festivalului Mondial al Tine
retului de la Varșovia și a concursu
rilor tinerilor soliști din București.

Au fost interpretate Serenada pen
tru coarde de Suk, Concertul pentru 
pian de Ceaikovski și Simfonia a V-a 
de Beethoven.

Tratativele scerctc dintre Strauss și Hessmer
BONN 24 (Agerpres). — Cores- într-o „putere atomică” indepen- 

pondentul agenției TASS, I. Bori- dentă, care constituie o primejdie 
pentru pace, și a cărui traducere 
în viață cît mai grabnică o reven
dică cu insistență cercurile mili
tare vest-germane în frunte cu 
Strauss. Considerînd acest plan 
drept calea cea mai rapidă spre 
obținerea de către Bundeswehr a 
acestei arme de exterminare în 
masă, Bonn-ul caută să se asigure 
în această problemă de sprijinul 
guvernului francez.

în legătură cu tratativele secrete 
dintre Strauss și Messmer, în 
cercurile politice de la Bonn nu se 
exclude, de asemenea, posibilitatea 
unui complot bilateral franco-vest- 
german în ce privește înarmarea 
atomică în cazul cînd realizarea 
planului de transformare a N.A.T.O. 
într-o „putere atomică” indepen
dentă se va tărăgăna mult timp, 
sau nu va reuși în general. în 
presa vest-germană s-au și strecu
rat în repetate rînduri șțiri că în 
acest caz guvernul R.F. Germane 
ar fi dispus să încheie un acord 
cu Parisul privitor la construirea 
și producția în comun a armei a- 
tomice franceze.

în dimineața zilei de 24 ianua
rie, Messmer s-a înapoiat cu avio
nul la Paris.

ȘTIRI SPORTIVE
In sala sporturilor Floreasca au con

tinuat miercuri întîlnirile din cadrul 
competiției de handbal pentru „Cupa 
orașului București“. O aplaudată vic
torie a obținut selecționata de jûniori 
a Capitalei noastre, care a reușit să 
învingă cu 19—14 (7—9) echipa Magde
burg (R. D. Germană). Tinerii handba- 
liști romîni s-au comportat excelent în 
cea de-a doua repriză, remareîndu-se 
Bogolea, Samungi și Schmidt. Partida 
dintre echipele orașelor Budapesta și 
Skoplje s-a terminat cu scorul de 
26—22 (15—13) în favoarea jucătorilor 
maghiari.

Competiția se încheie astă-seară. în 
cel mai interesant meci se vor întîlni 
selecționatele orașelor București și 
Budapesta, neînvinse pînă acum.

★
ATENA 24 (Agerpres). — După tur

neul întreprins în Irak, echipa de fot
bal Steaua București a sosit în Gre
cia, unde a susținut miercuri o întîl- 
nire amicală cu formația Apollon din 
Atena. Fotbaliștii romîni au repurtat 
victoria cu scorul de 3—1 (1—1).

★
în cel mai important meci al etapei 

de ieri a campionatului de hochei pe 
gheață s-au întîlnit echipele Steaua 
București și Știința Cluj. Partida, deși 
s-a încheiat cu un scor destul de ca
tegoric în favoarea formației militare 
(13—3). a avut o desfășurare intere
santă, întrucît clujenii nu s-au descu
rajat de golurile primite și au dat o 
replică viguroasă partenerilor lor a- 
proape tot timpul meciului.

Prin această victorie, Steaua a ter- 
ninat neînvinsă prima parte a cam

pionatului, fiind urmată în clasament 
de echipele Voința Miercurea Ciuc, 
Știința Cluj și Știința București.

în celelalte partide de ieri s-au în
registrat următoarele rezultatej Me
talul—Șurianul 9—2 ; Steagul 
Tîrnava 5—2 ; Voința—Știința 
re ști 4—2.

• De curînd în satele Mihălceni, 
Spătăreasa, Viperești și altele din re
giunea Ploiești, au fost terminate lu
crările de electrificare. Cu acestea 
numărul satelor electrificate în anii 
de democrație populară în regiune se 
ridică la 408.

• în orașul Huedin s-a dat recent 
în folosință un hotel. Tot aici s-au e- 
xecutat în ultimul timp o serie de 
lucrări gospodărești pentru înfrumu
sețarea orașului. Au fost pavate, noi 
străzi și trotuare.

(Agerpres)
• La tragerea Pronoexpres nr. 4 din 

24 ianuarie 1962, au fost extrase 
urnă următoarele numere :

9, 30, 29, 16, 26,
34, 2.

Fond de premii : 513.398 lei.
Tragerea următoare va avea 

miercuri 31 ianuarie 1962, în București.

sov, transmite :
La 23 ianuarie au continuat la 

Bonn, pînă seara tîrziu, tratativele 
secrete dintre ministrul vest-ger- 
man al Războiului, Strauss, și mi
nistrul de Război al Franței, Mess
mer. în scurtul comunicat comun, 
dat publicității, se subliniază doar 
că în centrul atenției se aflau pro
blemele „construcției în comun a 
elicopterelor, a avioanelor cu de
colare verticală și producției în 
comun a tancurilor standard”.

în realitate însă, comunicatul nu 
reflectă absolut de loc conținutul 
principal al tratativelor, deoarece 
problemele amintite în el nu au 
fost nici pe departe cele principale. 
Acest fapt este recunoscut și de 
presa vest-germană. După cum sub
liniază ziarul „General Anzeiger”, 
care exprimă vederile guvernului 
R. F. Germane, tratativele dintre 
Strauss și Messmer s-au axat pe 
problema „de a se acorda N.A.T.O. 
dreptul de vot hotărîtor în rezol
varea problemei folosirii armei a- 
tomice și înzestrării forțelor arma
te ale N.A.T.O. cu rachete cu rază 
medie de acțiune”. Cu alte cuvinte 
în centrul atenției s-a aflat același 
plan de transformare a N.A.T.O.
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Rezultatul conferinței preliminare 
a miniștrilor de Externe de la Lagos

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite .textul răspunsuri
lor mareșalului R. I. Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R.S.S. la în
trebările unui corespondent al zia
rului „Pravda".

ÎNTREBARE : Recent, ministrul 
de război al S.U.A., R. McNamara 
a declarat în Comisia senatorială 
pentru problemele forțelor armate 
a Congresului S.U.A. că forțele ar
mate americane „sînt pe deplin ca
pabile să nimicească obiectivele 
sovietice" vizate de ele. Vă este cu
noscută tovarășe mareșal, această 
declarație și cum o apreciați ?

RĂSPUNS : Da, cunosc declara
ția făcută de dl. McNamara în Co
misia senatorială a Congresului 
S.U.A. Primul lucru care sare în 
ochi în această declarație, este to
nul ei lăudăros. Cred că cititorii 
„Pravdei“ și toți oamenii sovietici, 
sînt de acord cu mine că o ase
menea lăudăroșenie ieșită din gura 
ministrului de Război al S.U.A., este 
cel puțin nesăbuită. Ea urmărește 
nu o îmbunătățire a relațiilor din
tre Uniunea Sovietică și S.U.A., nu 
slăbirea încordării internaționale, 
ci ațîțarea pasiunilor, a isteriei 
războinice și în ultima instanță, a 
cursei înarmărilor. Cursa înarmă
rilor însă este calea care totdeauna 
a dus omenirea la războaie.

Dar dacă imperialiștii doresc să 
meargă pe această cale, ar trebui 
ca mai întîi să cumpănească 
bine faptele reale și să mediteze la 
ceea ce le hărăzește o asemenea 
cale. Aici doresc să-l corectez pe 
domnul McNamara. Președintele 
S.U.A., J. Kennedy, a recunoscut nu 
de mult că forțele noastre sînt ega
le. Aceasta a fost o mărturisire mai 
mult sau mai puțin justă, și ar fi 
timpul ca militarii americani să 
tragă de aici concluziile corespun
zătoare.

Ca ministru al Apărării, cunosc 
bine puterea militară a Uniunii So
vietice și mă orientez într-o anu
mită măsură și în ce privește ar
mamentele S.U.A. și ale aliaților 
lor din N.A.T.O. .

Poziția pe care o am mă obligă 
la aceasta. Consider că în prezent 
lagărul socialist este mai puternic 
decît aceste țări. Dar să admitem 
chiar că forțele ar fi egale. Sin
tern dispuși să acceptăm aceasta 
pentru a nu participa la ațîțarea 
psihozei de război. Dar de vreme ce 
forțele noastre sînt egale, liderii 
americani trebuie să tragă de aici 
concluzii juste și să ducă o poli
tică rezonabilă.

Dl. McNamara afirmă că S.U.A. 
pot distruge obiectivele sovietice 
vizate. Nu știu la ce se referă el 
cînd spune obiective vizate. în 
ce mă privește aș putea declara 
că sîntem în stare să ștergem de 
pe fața pămîntului dintr-o singură 
lovitură racheto-nucleară orice 
obiective, toate centrele industria
le și politico-administrative din 
S.U.A. și să distrugem țări întfegi 
care și-au pus teritoriile la dispo
ziție pentru bazele militare ameri
cane situate în jurul Uniunii Sovie
tice și a celorlalte țări socialiste. 
Cred că, în genere, acest lucru nu 
este un secret nici pentru condu
cătorii. S.U.A., nici pentru condu
cătorii celorlalte țări care fac par
te din blocurile agresive N.A.T.O., 
S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O.

Ca ministru al Apărării al Uniu

nii Sovietice, declar cu toată răs
punderea — și știu pe ce mă ba
zez cînd fac această declarație — 
că acum sîntem mai puternici și, 
bineînțeles, nu vom rămîne pe loc. 
Nu avem nevoie să mai sporim prea 
mult trupele noastre de rachete și 
stocurile de arme. Pe viitor nu se 
va mai desfășura un proces de acu
mulare, ci de reînnoire și perfecțio
nare firească a armelor. Ceea ce 
avem este suficient pentru a zdrobi 
orice adversar potențial dacă ne 
va ataca pe noi sau țările socialis
te prietene. Va trebui numai să reîn- 
noim și să perfecționăm armele 
existente.

ÎNTREBARE : De ce considerați 
că ministrul de Război al S.U.A. a 
avut nevoie să facă o asemenea de
clarație și să amenințe Uniunea So
vietică cu un război nuclear ?

RĂSPUNS : Trebuie să spun că 
în ultimul timp nu numai ministrul 
de Război al S.U.A., ci și alți oa
meni de stat americani, investiți 
cu putere și răspundere, își permit 
să facă asemenea declarații urmă
rind intensificarea „războiului rece“ 
și ațîțarea isteriei războinice în 
S.U.A.

Poporul american este speriat cu 
spectrul unui nou război pentru a-1 
face și mai docil, și mai supus față 
de sporirea nestăvilită a cheltuie
lilor pentru înarmare. Se știe că 
capitolele militare ale bugetului 
S.Ù.A. se umflă an de an și se pare 
că fiecare dintre președinții ameri
cani care s-au succedat după în
cheierea celui de-al doilea război 
mondial vrea să-și întreacă neapă
rat predecesorul în ceea ce privește 
volumul mijloacelor care se storc 
pentru înarmare, sub formă de im
pozite, de la oamenii muncii ame
ricani. Anul trecut guvernul S.U.A. 
a făcut să treacă prin Congres cel 
mai mare buget militar pe care l-au 
avut vreodată statele în timp de 
pace. Acum însă Congresului i s-a 
prezentat noul proiect de buget pe 
anul 1962—1963 care prevede chel
tuieli militare și mai mari. Aces
tea ating cifra cu adevărat astro
nomică de 55,1 miliarde dolari, ceea 
ce reprezintă aproximativ 60 la 
sută din toate alocările bugetare. 
Povara acestor cheltuieli militare 
apasă pe umerii poporului mun
citor al S.U.A. care este nevoit să 
plătească impozite tot mai mari, 
iar profiturile obținute de pe urma 
cursei înarmărilor revin monopolu
rilor americane care produc arme.

Pentru nimeni nu constituie un 
secret faptul că în Statele Unite 
ale Americii numeroși membri ai 
guvernului, au fost, înainte de a fi 
primit posturi guvernamentale, ac
ționari sau reprezentanți ai corpo
rațiilor monopoliste care lucrează 
pentru război. Aceasta, de altfel, se 
referă și la ministrul de război al 
S.U.A., dl. McNamara. Atunci cînd 
aceste persoane se instalează în 
ministere, ooupă funcții de stat, ele 
promovează cu zel politica acestor 
corporații, acționează în interesul 
corporațiilor în care au ocupat 
funcții și unde se reîntorc, de re
gulă după ce părăsesc funcțiile lor 
de stat.

Aș vrea să dau un singur exem
plu de felul în care monopolurile, 
speculînd fără rușine frica oame
nilor, realizează profituri imense. 
Iată de mai bine de un an guver-

natorul statului New York, dl. 
Rockefeller, desfășoară o campanie 
pentru construcția de adăposturi 
antiatomice și cheltuiește pentru 
aceasta sume uriașe care sînt pom
pate din buzunarul contribuabililor 
în seifurile monopolurilor care se 
ocupă de această afacere mănoasă. 
Dar ce om cu o judecată sănătoa
să nu-și dă seama că adăposturile 
împotriva bombelor atorhice și cu 
hidrogen nu sînt altceva decît un 
sicriu, un mormînt pregătit dinain
te. Și pentru cine nu este limpe
de că în condițiile mijloacelor mo
derne de ducere a războiului nici 
un adăpost nu te poate salva de 
bomba nucleară. în afară de aceas
ta, în urma unei explozii rămîn 
contaminate cu substanțe radioac
tive teritoriul, atmosfera, apa — 
tot ce-1 înconjoară pe om.

Acest lucru este, desișur, cunos- 
cut^ militarilor și oamenilor de ști
ință americani și nici guvernatorul 
Rockefeller nu poate să nu-și dea 
seama de aceasta. Dar și în acest 
caz monopoliștii rămîn credincioși 
instinctelor lor sălbatice de îmbo
gățire. Ei ațîță psihoza războinică 
sporind astfel probabilitatea unui 
conflict armat, făcîndu-și cam ur
mătoarele socoteli : într-adevăr în 
vîlvătaia războiului racheto-nuclear 
vor fi mistuite avutul și bogățiile 
noastre, și poate chiar noi înșine, 
în schimb pînă ce se va întîmpla 
aceasta vom stoarce întreaga vla-iă, 
maximum de profituri de la- mili
oanele de americani pe care sîntem 
gata să-i jertfim războiului

ÎNTREB ARE* : Din răspunsurile 
dv. reiese că încercările oamenilor 
de stat din S.U.A. de a amenința 
Uniunea Sovietică nu țin seama de 
raportul real de forțe din lume. Ce 
concluzie s-ar putea trage după pă
rerea dv. de aici ?

RĂSPUNS : Oamenii de stat, 
inclusiv conducătorii militari, au 
nevoie mai mult decît oricine 
de simțul realității. în condiții
le actuale trebuie captate solu
ții care să ducă la pace și nu 
la război. Trebuie să ne gîndim cum 
să. micșorăm încordarea din relații
le dintre state și să nu admitem ca 
stocurile acumulate pentru ducerea 
războiului să fie puse în funcțiune. 
Aceasta ar aduce doar o nenorocire 
ireparabilă, se poate spune acum, 
nu numai unor state izolate, ci tu
turor țărilor din lume.

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, guvernul sovietic, toate ță
rile lagărului socialist duc în mod 
neabătut o politică de pace. Poli
tica noastră este determinată de ho- 
tărîrile Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., de noul Program al parti
dului. Ne călăuzim cu strictețe 
după aceste documente. Uniunea 
Sovietică va promova și de acum 
înainte politica de pace și coexis
tență pașnică, luptînd pentru rea
lizarea dezarmării generale și to
tale, pentru lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial și 
întărirea securității popoarelor Dar 
dacă patria noastră va fi atacată, 
forțele armate ale Uniunii Sovie
tice sînt gata oricînd să răspundă 
agresorului printr-o lovitură nimici
toare, și vom zdrobi pe cei care ne 
vor ataca sau care vor ataca pe 
aliații noștri. După cît se vede, u-' 
nii oameni de stat din S.U.A. nu-și 
dau seama întotdeauna de acest lu
cru atunci cînd fac declarații".

4,

din

loc

L'AGQS 24 (Agerpres). — Marți a 
luat sfîrșit conferința preliminară a 
miniștrilor de Externe ai unor state 
africane, care a avut drept obiectiv 
pregătirea conferinței șefilor de gu
verne ai acestor state, prevăzută a 
se deschide la 25 ianuarie. După cum 
se știe, un număr de țări africane 
importante, printre care Ghana, Gui
neea, R.A.U., Maroc și Mali, nu au 
participat la conferința miniștrilor de
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în creșterea producției agricole
(Urmare din pag. I-a)
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mondial de sah 
cîștigat turneul interna-

MihailCampionul 
Botvinnik a 
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maestrul 
egalitate
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toriilor în Turul ciclist al Egiptului, 
cîștigînd etapa a 10-a Mansurah-Tan- 
tah (120 km.) în 2h 58’20“. în urma lui 
la sprintul final au sosit polonezii 
Krolak și Scibiorek. Talentatul ciclist 
german poartă tricoul galben de la în
ceputul cursei si a terminat învingă
tor în 7 din cele 10 etape disputate 
pînă acum-. Appler este urmat în cla
samentul general de Sebenic (Iugosla
via) la 3’24” și Jan Scibiorek (R. P. 
Polonă) la 4’36".

Salo Flohr (U.R.S.S.) și pe 
suedez Sederborg, clasați la 
pe locurile 2—3.

★
Appler și-a reluat șirul vlc-

în gospodăria colectivă și să nu 
se schimbe de la un an la altul, 
am reușit să asigurăm sedii ale 
brigăzilor, locuri de parcare și mici 
ateliere de întreținere pentru ma
șini și tractoare. La permanentiza
rea brigăzilor a contribuit și faptul 
că s-au format brigăzi de tracto
riști din satele respective, care lu
crează terenurile gospodăriilor co
lective.

Un rol hotărîtor în îmbunătățirea 
activității S.M.T.-ului nostru l-a 
avut organizația de partid care a 
știut să îndrepte pe membrii și 
candidații de partid spre sectoarele 
de activitate cele mai importante, 
s-a ocupat cu grijă de ridicarea 
nivelului politic și profesional al 
mecanizatorilor.

La aceasta a contribuit atît creș
terea organizației de bază prin pri
mirea în rindurile candidaților de 
partid a celor mai buni mecaniza
tori, cît și constituirea celor cinci 
grupe de partid în brigăzile de 
tractoare.

In întărirea răspunderii mecani
zatorilor pentru recoltă s-au obți
nut rezultate mai bune în G.A.C. 
unde șefii de brigăzi sînt membri 
în consiliile de conducere. în afară 
de sarcina directă pe care o au, ei 
răspund și de treburile întregii 
gospodării. Șefii de brigăzi pot con
tribui direct Ia rezolvarea de către 
consiliile de conducere a unor pro
bleme organizatorice strîns legate

de executarea lucrărilor agricole la 
vreme și de bună calitate.

Anul trecut în două gospodării 
colective șefii de brigadă au făcut 
parte din consiliile de conducere. 
Acum în multe gospodării, colecti
viștii manifestă această încredere 
față de șefii de brigăzi.

Cei 7 ingineri și tehnicieni agro
nomi ai S.M.T.-ului îndrumă bri
găzile de tractoare și pe colectiviști 
la fața locului, se străduiesc să cu
noască și să popularizeze experien
ța bună a gospodăriilor fruntașe.

Cu toate rezultatele bune obținu
te, mai avem mult de muncit 
pentru ca atît lucrările executate 
de brigăzile de tractoare, cît și cele 
executate de colectiviști să se facă 
la un înalt nivel agrotehnic în toate 
gospodăriile colective.

Prin folosirea întregii capacități 
de lucru a parcului de mașini și 
tractoare ne angajăm ca în anul 
1962 să depășim sarcinile de plan, 
să reducem prețul de cost plani
ficat pe ha. arătură normală, rea- 
lizînd economii de 800.000 lei.

în același timp vom lupta pentru 
ridicarea continuă a pregătirii 
noastre profesionale, pentru însuși
rea și aplicarea agrotehnicii înain
tate, în așa fel îneît să executăm 
lucrări la un înalt nivel calitativ.

în prezent toate cele 110 tractoa
re sînt reparate și trimise la sediul 
brigăzilor din gospodăriile colecti
ve. Vom face totul ca gospodăriile 
colective deservite de unitatea 
noastră să obțină în acest an pro
ducții sporite față de anul trecut. 1

Externe și și-au anunțat hotărîrea de 
a nu lua parte în actualele condiții 
nici la conferința șefilor de guverne.

Miniștrii de Externe nu au căzut de 
acord asupra invitării reprezentanți
lor guvernului provizoriu af Repu
blicii Algeria de a participa la con
ferință. După ce au discutat din nou 
această problemă, miniștrii au lăsat 
pe seama șefilor de guverne să ia o 
hotărîre. Aceasta a determinat pe 
reprezentantul Sudanului să se retra
gă de la conferință.

în comunicatul dat publicității după 
conferință se arată că miniștrii de ex
terne au stabilit și o ordine de zi pro
vizorie pentru conferința șefilor de 
guverne. Conținutul acestei ordini de 
zi nu a fost însă dat publicității.

Demonstrații țărănești reprimate 
cu cruzime în Peru

LIMA 24 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția Prensa Latina, Sin
dicatul provincial din Lambayeque 
(Peru) a declarat la 21 ianuarie o 
grevă generală de 24 ore în semn 
de protest împotriva reprimării bru
tale de către poliția peruviană a de
monstrației pașnice a țăranilor de 
pe plantația de trestie de zahăr Po- 
malca. După cum se știe, cu acest 
prilej au fost uciși 5 demonstranți, 
iar alți 42 au fost răniți.

în declarațiile date publicității de 
către partidul creștin-democrat, 
partidul comunist, partidul socialist, 
precum și de alte partide și orga
nizații de masă, se exprimă indigna
rea cu privire la noul act de violență

comis de poliție și se cere pedepsirea 
celor vinovați de această crimă. 
Pînă în prezent nenumăratelor re
presiuni polițienești împotriva țăra
nilor le-au căzut victimă 71 de ță
rani asasinați.

• O-

Eșec la Cape C anaveral

CAPE CANAVERAL La 24 ianuarie, 
la poligonul de la Cape Canaveral 
a fost lansată o rachetă de tip 
„Thor Able Star" în scopul plasării 
pe orbită a unui număr de cinci 
sateliți artificiali de mică greutate 
în vederea studierii radiațiilor so
lare. La 25 de minute după lansa
rea rachetei, Ministerul de Război 
al S.U.A. a anunțat că a doua și a 
treia treaptă ale rachetei „nu au reu
șit să dezvolte o forță suficientă de 
propulsie“. Racheta a căzut în O 
ceanul Atlantic împreună cu încăr
cătura sa utilă. '

Semnarea planului 
de colaborare culturală 

între U.R S S și R. P. Ch-neză

schimburi de co- 
muzicieni, actori 
lucrători din do-

de mult cercurile mi-

carboniferă, patronii

MOSCOVA 24 (Agerpres).—TASS: 
La 23 ianuarie a fost semnat la 
Moscova planul de colaborare cul
turală între U.R.S.S. și R.P. Chi
neză. Tratativele în această pro
blema s-au desfășurat între 15 și 
23 ianuarie.

Planul prevede 
lective de artiști, 
de teatru și alți
meniul creației. Se va continua, de 
asemenea, colaborarea în domeniul 
învățămîntului superior, învățămin- 
tului, radioului, televiziunii și spor
tului.

După cum se subliniază în co
municatul oficial dat publicității 
la Moscova „tratativele s-au deșfă'- 
șurat în spiritul tradiționalei prie
tenii și înțelegeri reciproce’’.

bab « .Ordinea, rațiunea și 
în accepția revis iei

dreptatea“
„Life“

In Belgia, ca rezultat al crizei din Industria 
recurg tot mal des la închiderea minelor.

în fotografie : Minorii de la puțul Gossom II în timpul unei demon
strații de protest împotriva închiderii minei.

Cuposcuta revistă reacționară 
americană „Life“ propune țntr-un 
articol redactional ca flota a 7-a 
americană să acționeze în spriji
nul colonialiștilor olandezi. „Flota 
a 7-a americană, scrie revista, 
constituie forța decisivă în Paci
ficul de vest. Dacă olandezii vor 
simfi nevoie de sprijinul acestei 
flote avem toate motivele să pu
nem această forjă decisivă în 
serviciul cauzei lor juste (este 
vorba de împiedicarea alipirii 
Irianului de vest la Indonezia — 
n.r.), Un asemenea factor de re
ținere ar putea restabili într-o 
oarecare măsură ordinea, rațiu
nea și dreptatea în Asia de sud- 
vest“.

Articolul insolent din „Life* 
reflectă o preocupare care a fră-

mîntat'mai
litariste americane. Ziarul japo
nez „Akahata“ a relatat foarte 
recent declarațiile comandantului 
flotei a 7-a americane la o con
ferință de presă care a avut loc 
la Naha (insula Okinawa). Pro
blema Irianului de vest, a decla
rat acesta, a devenit tot mai se
rioasă Forțele maritime ameri
cane, a precizat el, vor intra în 
acțiune de îndată ce se va primi 
ordin din partea președintelui 
Kennedy.

Sprijinul tot mai fățiș acordat 
Olandei de cercurile oficiale ale 
S.U.A. arată încă o dată cît de 
false sînt declarațiile că S.U.A. 
ar fi, chipurile, pentru eliberarea 
teritoriilor coloniale.
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Angola trebuie sâ devină
din Adunarea Generală a O. N. UDezbaterile

Nr. 5419

Apărarea păcii—principala problemă 
a zilelor noastre

„Fascismul nu va trece!“
Puternică demonstrație a forțelor democrate 

și republicane la Paris
NEW YORK 24 (Agerpres). — în 

ședința din 23 ianuarie a Adunării 
Generale a O.N.U. a luat cuvîntul 
reprezentantul dictatorului Franco. 
Cuvîntarea sa a fost un exemplu de 
fățărnicie monstruoasă și insolentă. 
Potrivit afirmațiilor lui, guvernul 
Salazar înfăptuiește în Angola o 
„misiune sacră", „stimulează dez
voltarea" acestei țări.

Declarațiile reprezentantului fran- 
chist au fost primite cu indignare.

în această ședință a devenit și 
mai evident că toate încercările co
lonialiștilor de a scoate basma cu
rată pe complicii lor portughezi 
sînt zadarnice. 40 de țări din Africa 
și Asia, printre care R.P. Mongolă, 
Afganistan, Birmanin, India, Indo
nezia, Ceylon, Irak, Maroc, R.A.U., 
Tunisia, Ghana, Guineea, Cambod- 
gia, Mali, Nigeria, Etiopia, Ciad, 
au prezentat un proiect de rezolu
ție fn care războ
iul colonial din 
Angola este ca
racterizat ca o 
primejdie, pentru 
pacea și secu
ritatea interna
țională.

Proiectul de re
zoluție confirmă 
în mod solemn 
dreptul inaliena
bil al poporului 
angolez la auto
determinare și in
dependență, con
damnă energic re
presiunile din An
gola, cere pune
rea imediată în li
bertate a tuturor 
deținuților poli
tici angolezi, crea
rea în Angola de 
organe politice li
ber alese și re
prezentative în 
scopul transmite
rii puterii către 
poporul Angolei, 
propune Comite
tului special al
cătuit din 17 țări 
pentru traduce
rea în viață a 
Declarației cu pri
vire la acordarea 
independenței ță
rilor și popoarelor 
coloniale — să se 
ocupe cit se poa
te de urgent de

problema Angolei pentru ca poporul 
Angolei să obțină cit mai grabnic 
independența.

Rezoluția cere ca Portugaliei să 
nu i se acorde nici un fel de sprijin 
pe care aceasta l-ar putea folosi 
pentru reprimarea poporului ango
lez. Rezoluția recomandă, de ase
menea, Consiliului de Securitate să 
urmărească în permanență situația 
din Angola.

Sprijinind aceât proiect de rezo
luție, reprezentantul R. P. Mongole, 
D. Țevegmld, a relevat că el con
ține multe principii importante for
mulate în proiectul de rezoluție 
prezentat anterior de către delega
țiile Bulgariei și Poloniei.

Vorbitorul a subliniat că deși 
proiectul de rezoluție prezentat de 
grupul țărilor afro-asiatice are 
unele lipsuri, în schimb acest pro; 
iect urmărește același scop ca și

(Desen de 
EUGEN TARU)

Salazar: Trebuie 
sä înțelegeți câ în 
stadiul actual, an
golezii nu sînt ca
pabili sä se orien
teze singuri ! •'M

proiectul de rezoluție prezentat de 
către Bulgaria și Polonia — adică 
încetarea războiului colonial în An
gola și acordarea- independenței 
poporului angolez.

Delegatul Mauritaniei, Lamin Ba, 
a condamnat politica de genocid 
dusă de guvernul portughez în 
Angola. El a cerut ca Portugalia 
să-și schimbe radical politica sa în 
Angola și a chemat pe delegații la 
cea de-a 16-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. să sprijine în una
nimitate proiectul de rezoluție al 
grupului țărilor afro-asiatice.

Delegatul Indoneziei, Vlrjopra- 
noto, a subliniat că colonialiștii 
portughezi încearcă să-și mențină 
prin teroare dominația lor în An
gola. Problema angoleză, a spus el, 
poate fi soluționată numai pe 
baza recunoașterii dreptului po
porului Angolei la autodeterminare 
și independență. Delegația indone- 
ziană, a spus Virjopranoto, cheamă 
pe delegații la sesiunea O.N.U. să 
sprijine proiectul de rezoluție al 
grupului țărilor afro-asiatice și pro
iectul de rezoluție al Poloniei și 
Bulgariei care prevede aplicarea de 
sancțiuni Portugaliei. .

PARIS 24 (Agerpres). — Inten
sificarea atacurilor teroriste ale 
O.A.S. care în ultimele zile au 
culminat cu explozia pusă la cale 
la Ministerul de Externe francez 
au produs în Franța o profundă in
dignare.

în ciuda faptului că autoritățile 
franceze au interzis orice manifes
tație împotriva bandelor fasciste 
din cadrul O.A.S. în după-amlaza 
zilei de 23 ianuarie o puternică 
manifestație a forțelor democrate 
și republicane din Franța a avut 
loc în fața Ministerului Afacerilor 
Externe.

Cu toată împotrivirea poliției, 
care a încercat să împrăștie pe 
demonstranți, mii de parizieni pur- 
tînd lozincile „Să ne unim în lupta 
împotrivă fascismului I“, „Trăiască 
alianța tuturor forțelor democrate 
împotriva O.A.S." — „Fascismul nu 
va trece!“, „Pace în Algeria!“, 
„O.A.S. — asasini" au manifestat 
cerînd guvernului francez să pună 
capăt toleranței manifestate față 
de fasciștii din Franța.

în numeroase alte centre ale Pa
risului, în uzine și fabrici au avut 
loc manifestații de scurtă durată.

După explozia de la Ministerul de 
Externe, fasciștii din O.A.S. și-au

continuat șirul atentatelor. S-au în
registrat nouă explozii, cele mai 
multe la domiciliile: activiștilor co
muniști printre care Louis Baillot, 
membru al C.C. al P.C.F., Henri 
Crasucki, secretar al C.G.T., sau la 
personalități de stînga ca gene
ralul Petit, senator, cunoscut om 
politic progresist.

Miercuri după-amiază au avut loc 
noi explozii care vizau pe Mi
chel Droit, redactor-șdz al săptămî- 
naiului „Figaro Littéraire”, Fran
çoise Giroud, redactor-șef al săptă- 
mînalului „L’Express", Beuve-Mery 
redactor șef al ziarului „Le Monde“ 
și alții.

Cuvîntarea rostită de Palmiro Togliatti la Florenfa

ROMA 24 (Agerpres). — în le
gătură cu cea de-a 41-a aniversare 
a Partidului Comunist Italian, în 
întreaga țară au avut loc mari mi
tinguri la care’au luat cuvîntul cei 
mai de seamă activiști ai partidului.

Luînd cuvîntul la Florența, Pal
miro Togliatti, secretarul general 
al P. C. Italian, a făcut o scurtă 
trecere în revistă a drumului par
curs de partid de la înființarea sa.

Problema principală, a spus 
Togliatti referindu-se la situația in
ternațională, este problema păcii și 
a războiului.

Războiul' trebuie preîntîmpinat 
cu orice preț, a subliniat vorbito
rul. Noi însă mai adăugăm că evi
tarea războiului nu este numai ne
cesară, ci și posibilă, datorită for
ței precumpănitoare și mereu cres- 
cînde a țarilor iubitoare de pace 
și a acelor forțe din întreaga lume 
care năzuiesc spre instaurarea unei 
păci trainice și durabile.

Pentru apărarea păcii, a contl-
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Declarației cu privire
independentei

NEW YORK. 24 (Agerpres). - 
TASS : La 23 ianuarie președintele 
celei de-a 16-a sesiuni a Adunării 
Generale a ONU, Mongi Slim, a 
anunțat că- potrivit rezoluției „In 
legătură cu aplicarea Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale“, a- 
doptate de Adunarea Generală la 27 
noiembrie 1961, au fost numiți 17 
membri ai Comitetului special pen
tru a examina problema aplicării 
declarației. In comitetul special au 
fost numiți reprezentanți ai U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei, Poloniei, Indiei, Eti-

țărilor și popoarelor
la acordarea
coloniale
Mali, Iugoslaviei, 

Tunisiei,
opiei, Republicii 
Cambodgiei,
Italiei, Madagascarului, Siriei, Tan- 
ganicăi, Uruguayului și Venezuelei. 
Rezoluția Adunării Generale din 27 
noiembrie 1961 propune, printre al
tele, Comitetului special să exami
neze problema aplicării declarației, 
5ă comunice părerile și recomandă
rile sale în legătură cu modul în 
care progresează aplicarea declara
ției și să prezinte un raport Adu
nării Generale în cadrul celei de-a 
17-a sesiuni a ONU.

O® O-------------

Australiei,

încheierea lucrărilor ședinței lărgite
a biroului F. D. I. F

Complies
LONDRA 24 (Agerpres). — Blo

cul N.A.T.O. s-a făcut de mult cu
noscut prin acțiunile sale, ca spri
jinitor asiduu al puterilor colo
niale.

La 23 ianuarie, Anglia a oferit un 
nou exemplu de complicitate a ță
rilor N.A.T.O. în încercarea de per
petuare a sistemului colonial.

După cum anunță agenția Reu
ter, ministrul adjunct al Afacerilor 
Externe al Angliei, Edward Heath, 
a anunțat în Camera Comunelor că 
guvernul britanic a hotărît „sus
pendarea exportului de arme că
tre Indonezia". Heath nici nu s-a

colonialiștilor
ferit măcar să recunoască că 
ceastă acțiune este determinată

a- 
de 

hotărîrea ' Indoneziei privind elibe
rarea Irianului de vest de sub o- 
cupația Olandei — țară care, după 
cum se știe, face parte din blocul 
N.A.T.O.

Această acțiune a guvernului en
glez constituie o recunoaștere fă- 
ea sprijinului acordat Olandei. 

>ă cum se știe, echipamentul 
militar și armamentul pe care An
glia urma să le livreze Indoneziei, 
au fost comandate întreprinderilor 
engleze de către guvernul indone
zian încă din anul 1959.

Să nu se
Știrile sosite din Congo arată că asu

pra lui Antoine Gizenga planează grave 
primejdii. După ce a fost demis în mod 
arbitrar din’ funcția de vicepremier, Gi
zenga a fost pus sub domiciliu forfot, mai 
înfîi la Stanleyville și apoi la Leopoldville 
unde a fost transferai de la reședința 
O.N.U. într-o locuință păzită de agenfi 
ai poliției. Autoritățile O.N.U. l-au predat 
pur și simplu pe mina adversarilor săi 
politici, reedifîndu-se astfel metodele 
care au dus, cu . numai un an . în urmă, 
la tragica asasinare a lui Patrice Lu
mumba.

Potrivit ultimelor știri, 
partidului solidarității, africane, Antoine 
Gizenga, a fost trimis noaptea trecută 
într-o direcție necunoscută. Mai. multi 
prieteni ai lui Gizenga au vrut să-l vizi
teze în dimineaja zilei de 24 ianuarie, 
dar nu l-au mai găsit nici pe el, 
nici pe cei ce-i păzeau locuința. în ca
pitala Congoului s-a aflat că Antoine Gi
zenga a fost transportat de parașufișfi 
mobutișfi la tabăra militară „Binza“, din 
apropiere de Leopoldville, unde se află 
cartierul personal al lui Mobutu. După 
cum transmit agențiile de presă, noaptea 
trecută la locuința ministrului’Afacerilor 
Interne, Gbenye, s-a trimis spre sem
nare ordinul ca Gizenga să fie pus în 
stare de arest preventiv. Gbenye a refu
zat să semneze acest ordin, considerîn- 
du.-l ilegal.

totul arată că diferite forte reacțio
nare acționează coordonat în aplicarea 
unui plan premeditat urzit de colonialiști 
în scopul de a-l înlătura pe Gizenga, suc
cesorul lui Lumumba și exponentul forțe
lor patriotice, luptătoare pentru indepen
denta reală și integritatea națională a 
Congoului. în ce constă acest plan ?
■ Neocolonialism^ american, preluînd 
4n' mod subit lozinca unității Congoului, 
‘și-a făcut următorul calcul : dacă întregul 
Congo se va afla sub stăpînirea guver
nului central al lui Adoula, iar' acesta va 
acționa potrivit dorinței S.U.A., se vor 
împușca mai multi iepuri deodată : a) se 
va arunca praf în ochii pafriofilor con
golezi, care luptă pentru integritatea țării 
și pentru asigurarea unei independențe 
reale; b) se va salva ceva din prestigiul 
«tît de șifonat al „operațiunii O.N.U.'’ în 
Congo ; și c) — principalul : se va a-

sigura monopolurilor americane posibi
litatea de acces la bogățiile întregii jări, 
dejucînd manevrele partenerilor englezi, 
francezi și belgieni care, prin secesiunea 
Katangăi, urmăreau să-și mențină și să-și 
consolideze pozițiile în această provincie. 
Potrivit cu aceste calcule machiavelice, 
forjele O.N.U., care au început opera
țiunile în Katanga, le-au întrerupt brusc 
îri momentul cînd Chombe „a fost con
vins" să încheie un • compromis cu pre
mierul Adoula.

întărindu-și influenta la Leopoldville, 

președintele IdlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW ... .

Comentariul zilei
hiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllillllllllllllim
S.U.A, au trecut la a doua etapă a unel
tirilor — răfuiala cu mișcarea de elibe
rare națională, principalul obstacol în ca
lea instaurării dominafiei monopolurilor 
americane. Focul a fost îndreptat împo
triva lui Gizenga și a forțelor patriotice 
ale țării, care controlau o mare parte din 
teritoriul republicii.

Fără ca Gizenga să fi fost ascultat, în 
parlament s-a organizat în pripă un „vot 
de blam", adoptat cu numai 67 de vo
turi — nici jumătate din cei 137 de 
deputați. Cu această „justificare", pre
ședintele Kasavubu, care a jucat un rol 
odios și în predarea lui Lumumba 
pe mîna călăului Chombe, a semnat a- 
cum demiterea lui Gizenga din funejia 
de vicepremier.

De la domiciliul său forțat din Stanley
ville, Gizenga a solicitat lui U Thant, se
cretarul general provizoriu al O.N.U., pro
tecția O.N.U., dar acesta nu numai că nu 
i-a răspuns, ci l-a întrebat pe Adoula 
(îl) dacă este necesară o asemenea pro
tecție. Și întrucît răspunsul lui Adoula a 
fost — după cum era și de așteptat — 
negativ, comandamentul O.N.U. și-a pro
clamat „neutralitatea" și „imparțialitatea", 
exact ca pe timpul martiriului lui Lu
mumba. Prima dovadă de „neutralitate : 
forțele O.N.U., care l-au transportat pe 
Gizenga la Leopoldville- l-au predat 
acolo poliției congoleze. Totodată, potri
vit dispoziției lui U Thant de a „restabili

BAMAKO 24 (Agerpres). — La 23 
ianuarie la Bamako și-a încheiat 
lucrările ședința lărgită a Biroului 
Federației Democrate Internațio
nale a Femeilor, care ș-a ținut pen
tru prima oară pe continentul afri
can.

La discutarea problemelor mișcă
rii de femei din Africa, legate de 
lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru independența 
națională și economică au participat 
delegate a aproximativ 30 de țări 
din Africa, Europa, Asia și,America.

In rezoluția generală adoptată în 
unanimitate, Biroul F.D.I.F. a adre
sat tuturor organizațiilor naționale 
de femei, femeilor de pe toate con
tinentele chemarea caldă de a spri
jini lupta eroică a femeilor africane 
pentru eliberarea deplină a Africii 
de sub asuprirea străină.

Intr-o scrisoare adresată O.N.U.,

ordinea* la Stanleyville, trupele O.N.U. 
au dezarmat unitățile credincioase lui Gi
zenga și acum se pregătesc să facă a- 
celași lucru în nordul Katangăi unde a- 
ceste trupe au cucerit mai multe poziții.

Opinia publică se află din nou în fața 
unei stranii interpretări a rezoluțiilor Con
siliului de Securitate : în timp ce forțele 
O.N.U., uitînd de aceste hotărîri, care le 
cer să pună capăt uneltirilor bandelor 
de mercenari ale lui Chombe, de fapt 
colaborează cu acestea — aceleași forțe 
ale O.N.U. reprimă pe patrioții congo
lezi. Este firească întrebarea : oare acele 
persoane de la'O.N.U., care poartă răs
punderea pentru aceste acte arbitrare, 
nu-și dau seama că transformă comanda
mentul O.N.U. într-un instrument al po
liticii colonialiste ?

Noul act de samavolnicie față 
de Antoine Gizenga a sfîrnit o ne
liniște profundă în cercurile opiniei 
publice congoleze. Un deputat al 
Parlamentului congolez a declarat la 24 
ianuarie într-o convorbire cu un cores
pondent al agenției TASS : „Ne fernem 
serios să nu se repete tragedia din anul 
1961, cînd forțele reacționare l-au ucis 
pe Patrice Lumumba din ordinul cercu
rilor colonialiste ale Occidentului și cu 
îngăduința criminală a O. N. U. Re
prezentanții O. N. U. în Congo, a con
tinuat acest deputat care a rugat să nu 
i se menționeze numele, temîndu-se de 
urmări, se situează acum exact pe aceeași 
poziție ca și în cazul Lumumba. Chemăm 
pe toți oamenii de bună credință, întrea
ga opinie publică mondială să depună e- 
forturi pentru a nu permite exterminarea 
Iul Antoine Gizenga — credincios tova
răș de idei și urmaș al lui Lumumba".

Opinia publică mondială condamnă cu 
indignare noul complot colonialist din 
Congo și cere să se ia toate măsurile 
pentru a se preveni repetarea unor ne
legiuiri, ca acelea cărora le-a căzut vic
timă Patrice Lumumba. Colonialiștilor tre
buie să le fie clar : prin nici un fel de 
crime și nelegiuiri nu se va putea schim
ba sentința istoriei care condamnă la pie
tre »istemul robiei coloniale I

L. RODESCU

Biroul F.D.I.F. a cerut traducerea 
imediată în viață a rezoluțiilor cu 
privire la lichidarea colonialismu
lui, adoptate de Adunarea Generală. 
Totodată în scrisoare delegatele au 
cerut lichidarea imediată a tuturor 
bazelor militare străine situate pe 
teritoriile țărilor independente sau 
pe teritoriile care și-au cucerit in
dependența.

Reprezentante ale femeilor de pe 
toate continentele, întrunite la Ba
mako, au cerut respectarea integri
tății teritoriale, a dreptului la au
todeterminare a fiecărui popor și a 
principiului neamestecului în tre
burile interne

In numele 
din întreaga 
lupta eroică a 
sprijină 
poporului algerian, 
provizoriu al “ 
care prevăd 
respectarea unității 
teritoriale. '

F.D.I.F. salută de 
poarele Angolei și 
gheze, care duc o luptă hotărîtă îm
potriva colonialismului portughez.

Biroul F.D.I.F. se declară solidar 
cu femeile sud-africane care luptă 
împotriva discriminării rasiale.

F.D.I.F. a ...........
ganizațiilor 
rească ziua 
ternațională 
solidarității 
lume în lupta pentru pace, pentru 
dezarmarea generală controlată, 
pentru independența națională, pen
tru egalitate în drepturi.

Luînd cuvîntul la închiderea șe-: 
dinței, Eugénie Cotton, președinta 
F.D.I.F., a declarat că lucrările Bi
roului vor avea o mare însemnătate 
pentru activitatea F.D.I.F., care în
țelege astăzi mai bine problemele 
ce stau în fața femeilor africane.

Scurte știri
HAVANA. în seara zilei de 22 ia

nuarie, ambasadorul R. P. Romîne la 
Havana, Mihail Magheru, a oferit o 
masă cu ocazia prezentei la Havana a 
delegației economice romîne conduse 
de Victor Ionescu, adjunct al ministru
lui Comerțului R.P.R., șeful delegației 
comerciale guvernamentale venite pen
tru semnarea protocolului de schim
buri pe anul 1962. Au participat Er
nesto Guevara, ministrul Industriei 
Republicii Cuba, Alberto Mora Be- 
rerra, ministrul Comerțului Exterior. 
Au fost prezenfi, de asemenea, funcțio
nari superiori din Ministerul Comer
țului Exterior și membrii delegației 
romîne.

Masa a decurs într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

ale tuturor țărilor, 
milioanelor de femei 
lume F.D.I.F. salută 

poporului algerian, 
revendicările drepte ale 

ale guvernului 
Republicii Algeria, 
autodeterminarea cu 

și integrității

asemenea po- 
Guineei portu-

recomandat tuturor or- 
naționale să sărbăto- 

de 8 Martie, Ziua in- 
a femeii, sub semnul 

femeilor din întreaga

LONDRA. Potrivit datelor ofi
ciale publioate la 23 ianuarie, in 
anul 1961 deficitul balanței co
merțului exterior al Angliei s-a 
cifrat la suma uriașă de 558 mi
lioane lire sterline.

HANOI. La 24 ianuarie, în cinstea 
lui Gherman Titov, la Hanoi a avut 
loo un miting la care a participat, de 
fapt, întreaga populație adultă. Mitin
gul s-a transformat într-o strălucită 
demonstrație a dragostei și respectu
lui fată de poporul, partidul comunist 
și guvernul sovietic. La miting a luat 
cuvîntul președintele Republicii De
mocrate Vietnam, Ho Și Min.

Aspect de la o demonstrație a populației din cartierul parizian Ivry 
Împotriva bandelor teroriste ale O.A.S.

nuat Togliatti, este necesară nu 
numai politica externă activă a ță
rilor socialiste ci și a tuturc 
forțelor iubitoare de pace. Esfc 
necesar să se depisteze cu răb. 
dare și perseverență toate pro
blemele acute care provoacă fric
țiuni, pentru a fi puse la ordinea 
de zi, discutate și rezolvate pe rînd, 
pe calea acordurilor, lichidînd în 
felul acesta încordarea și creînd 
o atmosferă de înțelegere reciprocă 
— premiză pentru dezarmarea ge
nerală și asigurarea unei păci trai
nice.

Togliatti a arătat că Uniunea Sovie
tică folosește o parte considerabilă 
a resurselor sale pentru ajutorarea 
celorlalte țări socialiste. Acest aju
tor este foarte mare și va fi tot 
mai însemnat și mai eficient pe 
măsura apropierii primului stat so
cialist de comunism.

Togliatti a declarat că Partidul 
Comunist Italian își va aduce con
tribuția la lupta comună a mișcă
rii muncitorești internaționale îm
potriva războiului, pentru dezarma
rea generală, pentru a îndepărta, 
iar apoi a lichida, pericolul nimici
rii atomice.

Si Înceteze persecuțiile 
împotriva P.C. din S.U.Ä.

NEW YORK 24 (Agerpres). - 
Agenția United Press International 
anunță că la 23 ianuarie Departa
mentul de Stat a informat că a 
retras pașapoartele pentru străină
tate unui grup de conducători ai 
Partidului Comunist din S.U.A., 
printre care Elisabeth Gurley Flyhn 
și James Jackson.

Departamentul de Stat a refuzat 
să precizeze numărul' persoanelor 
cărora li s-au mai retras pașapoar
tele.

Această măsură a fost luată în 
baza faimoasei legi din 1950, cu 
privire la controlul „activității sub
versive".

Ca răspuns la uneltirile S. U. A. împotriva Cubei

La Havana s-a deschis conferința
popoarelor latino-americane

24 (Agerpres). — Agen-,
Latina anunță < ” * , ____ _____ t________ r
de 23 ianuarie, la Ha- ripostă la conferința de la Punta ziariști,

HAVANA 
ția Prensa 
seara zilei 
vana s-a deschis conferința popoa- _ ___ ____  ________
relor latino-americane, convocată la Externe ai țărilor membre ale O.S.A. 
inițiativa unui grup de fruntași ai Conferința popoarelor latino-ameri- 
vieții publice din America Latină ................

—------- O® O-

în frunte cu fostul președinte al militanți de seamă pe tărîm obștesc, 
că în, Mexicului, Lazaro Cardenas, ca o

Ce se petrece la
PUNTA DEL ESTE 24 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

în seara zilei de 23 ianuarie a avut 
loc prima ședință plenară a con
ferinței miniștrilor de Afaceri Ex
terne americani de la Punta del 
Este. Președinte . al conferinței a 
fost ales.Homero Martinez Montero, 
ministrul de Afaceri Externe, al 
Uruguayului, iar vicepreședinte — 
Galileo Solis, ministrul de Afaceri 
Externe al Republicii Panama.

- Ședința,-care nu a durat decît 13 
minute, a fost marcată de interven
ția energică a președintelui Cubei, 
Osvaldo Dorticos, care a protestat

★
NEW YORK 24 (Agerpres). ’ — 

Respingînd întrebârilé 1 insistente 
ale corespondenților de presă în 
legătură cu tratativele „prelimina
rii“ de la conferința de la Punta 
del Este a Organizației' Statelor 
Americane, purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, L. White, 
a refuzat sărși exprime vreo părere 
despre aceste tratative. Ba chiar a 
cerut și ziariștilor „să' se abțină 
pentru moment de lai orice apre
cieri" asupra conferinței. •

Ziarul „NEW YORK HERALD TRI
BUNE“, care sprijină politica -guver
nului, arată că „Statele Unite în- 
tîmpină greutăți în eforturile, lor de 
a-l izola pe Fidel Castro de cele
lalte țări americane. Marile puteri 
latino-americane. nu sînt dispuse să 
voteze pentru sancțiuni economice 
și politice; Nu ne mai rămîne, deci, 
■constată cu amărăciune „New York 
Herald Tribune“, de'cît încercarea 
de a realiza o majoritate de voturi 
în rîndul- republicilor, latino-ameri
cane mai mici". ' • ' •

Intr-adevăr, așa cum ■ sublinia și 
corespondentul agenției Reuter, 
„presiunile S.U.A. pentru o acțiune 
împotriva Cubei“ sînt sprijinite ex
clusiv de guvernele marionetă ale 
micilor republici din America Cen
trală și zona Caraibilor.

D. Rusk excoriât de tancuri...
PUNTA DEL ESTE 24 .(Ager

pres). — Cîntînd cîntece de solida
ritate cu Cuba și strigînd lozinci 
împotriva imperialismului yankeu, 
relatează agenția Prensa Latina, 
șute de tineri participant la mar
șul patriotic spre Punta del Este, 
au ajuns în provincia Maldonado 
unde se găsește această localitate 
balneară, sediul conferinței miniș
trilor de Afaceri Externe americani.

Potrivit agențiilor de presă, la 
Punta del Este autoritățile au luat 
măsuri severe de „securitate" pen
tru a „apăra“ delegația S.U.A. de 
demonstrații antiamericane. în dru. 
mul său de Ia aeroport la Punta del 
Este, secretarul de stat Dean Rusk, 
șeful delegației americane, a fost 
escortat de ö unitate specială alcă
tuită din tancuri șl mașini cu pom
pe de apă și gaze lacrimogene.

oameni politici, senatori, scriitori, 
, , conducători ai diferitelor 

del Este a miniștrilor Afacerilor organizații obștești și partide poli
tice, în total peste 200 de persoane, 

_ _ va analiza problema apărării drep-
cane. la lucrările căreia participă tulul popoarelor la autodeterminare 

și a respectării principiului neames
tecului în' treburile ältui stat. Con
ferința a fost deschisă 
Araujo Hidalgo, fost 
guvernul Guatemalei.

Lucrările conferinței
cîteva zile.

Punta del Este
cu hotărîre împotriva ‘ discursului 
pronunțat în cursul ședinței inau
gurale de secretarul general al Or
ganizației statelor americane, Jose 
Mora, conținînd atacuri împotriva 
Cubei.

La ședința de a doua zi, primii 
vorbitori înscriși pe ordinea de zi 
a Conferinței au fost Jesus Unda 
Murillo, ministrul Afacerilor Exter
ne'al Guatemalei, și Joaquin Cai- 
cedo Caibella, ministrul de Externe 
al Columbiei. Jalnici avocați ai po
ziției falimentare a S.U.A., ei au ple
dat pentru aplicarea unor „sanc
țiuni" împotriva Cubei.

★

M&rsul .de pînă acum al convor
birilor de la Punta del Este, scrie 
și corespondentul U.P.I., „a dat o 
puternică lovitură Statelor Unite, 
care au fost nevoite sä părăsească 
eforturile de a obține sancțiuni co
lective împotriva Cubei“.

In articolul citat și mai sus pu
blicat ide, „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE“ se recunoaște că orice 
eforturi dé a sugruma Cuba revolu
ționară sint zădărnicite de „Influ
ența“ pe care această țară o exer
cită pe continentul american asu
pra „celor flămînzi, sărmani, asupra 
victimelor asupririi politice“, adică 
asupra majorității covîrșitoare a 
popoarelor latino-americane.

America Latina

de Manuel 
ministru în

vor dura

PĂCII 
VĂ SPRIJINĂ PE DE-A-NTREGUL"

LONDRA 24 (Agerpres). — John 
Bernal, președintele executiv al 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, a adresat următorul mesaj 
Conferinței popoarelor latino-ame- 
ricane care și-a început lucrările 
Ia Havana :

„Primiți din partea • Consiliului 
Mondial al Păcii cele mai calde 
urări de succes Conferinței po
poarelor latino-americane care și-a 
început lucrările la Havana. în apă
rarea dreptului tuturor națiunilor 
la autodeterminare și în sprijinul 
principiului neamestecului în tre
burile interne ale statelor suve
rane.

Consiliul Mondial al Păcii spriji
nă întotdeauna aceste principii 
fundamentale, considerîndu-le ne
cesare pentru menținerea păcii în 
întreaga lume și a prieteniei între 
popoare.

Principiul suveranității naționale 
este indivizibil, la fel ca și pacea.

în consecință, apărarea suverani
tății Cubei este o contribuție im
portantă la lupta pentru pace in 
întreaga lume. Toți partizanii pă
cii vă sprijină pé de-a-ntregul.

Vă adresăm cel mai cordial sa
lut“.

„TOȚI PARTIZANII

Mari demonstrații
de solidaritate cu Cuba

CARACAS 24 (Agerpres). — în întreaga Americă Latină continuă 
demonstrațiile populare împotriva încercărilor S.U.A. de a impune la 
Conferința' de la Punta del Este aplicarea de sancțiuni colective împo
triva Cubei.
VENEZUELA. — După cum rela

tează corespondentul din Caracas 
al agenției U.P.I., violentele de
monstrații împotriva Conferinței de 
la Punta del Este și împotriva poli
ticii guvernului Betancourt de ali
niere la. punctul de vedere ameri
can în problema cubană, începute 
là 22 ianuarie' la Caracas, continuă 
cu tot mai multă vigoare, în ciuda 
represiunilor sîngeroase ale poliției. 
Studenții și muncitorii din Caracas 
continuă demonstrațiile în cartie
rele periferice ale orașului. în cioc
nirile dintre aceștia șl poliție — 
relatează agenția citată — pînă-n 
seară au fost ucise 29 de persoane 
șl peste 100 au fost rănite. Poliția 
a efectuat arestări masive printre 
studențl și muncitori. Demonstra
țiile s-au extins, cu repeziciune șl în 
provinciile Venezuelei.

BOLIVIA. — în capitala țării La 
Paz, a avut loc o puternică de
monstrație antiamericană. Demons-

trația a fost atacată de către pollțb. 
care a ucis o persoană și a rănit 
alte 33.

URUGUAY. — U.P.I. anunță că 
demonstrații asemănătoare au avut 
loc la Montevideo. „Aici — scrie a- 
genția — au loc în prezent cele mai 
violente demonstrații de la vizita 
lui Nixon în anul 1958".

PERU. — După cum transmite 
agenția americană Associated Press, 
la Lima, capitala Perului, studenții 
au organizat o mare demonstrație 
antiamericană și împotriva încer
cărilor elementelor fasciste de a 
împiedica acțiunile populației de 
solidaritate cu Cuba. Demonstranții 
au. incendiat automobilele poliției 
care a încercat să împrăștie mani
festația. Agenția relatează că poli
ția a deschis focul rănind cîțiva 
studențl șl arestînd numeroși ma
nifestant!. Studenții au replicat 
prompt aruneînd cu pietre în po
lițiști.
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