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scriitorilor
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cartofi

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

Ilio Mihăilă, Ionica Chirlcuță, Gheorghe Merea, Maria Con'

(Din recomandările Comisiei blemele producției legumicole a pe țară

medie cîte 5.000

pentru pro- Consfătuirii

Cu prilejul celei de-a 12-a aniversări a Republicii India, vă adresez cordiale felicitări din partea guvernului R. P. Romîne și a mea personal. Primiți totodată, Excelență, bunele mele urări pentru sănătatea și fericirea dv. personală, pentru progresul și prosperitatea Indiei.îmi este deosebit de plăcut să constat că între Republica Populară Romînă și India s-au statornicit relații trainice de prietenie și colaborare. Sînt convins că aceste relații se vor dezvolta neîncetat spre binele popoarelor romîn și indian și al păcii.

De mai bine de doi ani, brigada de rectificatori condusă de Gheorghe Merea, 
de la fabrica de rulmenți din Brașov, esie fruntașă în întrecerea socialistă pe sec
tor. Brigada își depășește sistematic sarcinile de plan șl obține produse de bună 
calitate. în fotografie .
stantin, Huhulea Maria și Gheorghe Bobenchi analizînd calitatea lucrului executat de 
membrii brigăzii. (Foto : M. Andrecscu)
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pe 25 ha. s-a 
de 5.150 kg. la 
plantarea de 

după recoltatul 
realizat o pro-

Comitétul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au oferit joi seara, în sala de marmură a Palatului R. P. Romîne, o masă în cinstea participanților la Conferința pe țară a scriitorilor.Au luat parte tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru

„In scopul unei cît mai bune aprovizionări a 
populației, Directivele Congresului al IlI-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn trasează sarcina de 
a se realiza în 1965 o cantitate de 3,3 milioane tone 
legume, precum și o producție de 4,5- 
tone cartofi.

In vederea realizării acestor sarcini, comisia

orașelor 
regiune

Excelenței sale
Dr. RAJENDRA PRASAD 

președintele Republicii India

Excelenței sale
Dl. JAWAHARLAL NEHRU 

primul ministru al Republicii India

sa ia
rea terenului, pregătirea 
semințelor efc., într un

necesare obține- 
de legume.

Comuna noastră, Lunguloțu, se 
află nu departe de Capitală. Cu un 
an în urmă a luat ființă o gospo
dărie colectivă în care a intrat tot 
satul. în planul de producție am 
prevăzut să dezvoltăm acele ra
muri care să contribuie la o mal 
bună aprovizionare a oamenilor 
muncii din Capitală cu produse a- 
groalimentare : 
zootehnia. De 
noastră există

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii’-). _ De curînd comitetul executiv al sfatului popular orășenesc Ploiești, împreună cu membrii comitetelor cetățenești și deputați din oraș au analizat felul în care se desfășoară acțiunile de înfrumusețare a orașului. în anul 1961, locuitorii orașului Ploiești au contribuit intens la înfrumusețarea străzilor și cartierelor ; ei au efectuat peste 2.000.000 ore muncă patriotică, realizîndu-se astfel economii în valoare de a- proape 4.000.000 lei.

In aceste zile, la gospodăria 
colectivă din comuna Lungule- 
țu, raionul Răcari, se fac intense 
pregătiri pentru începerea lu
crărilor în grădina de legu
me. în fotografie : colectiviștii 
transportînd gunoiul de grajd 
necesar paturilor calde pentru 
răsadnițe.

diază simfonii imprimate 
pe bandă de magnetofon. 
Aici, mulți tineri au des
coperit pentru prima oară 
frumusețea unei partituri 
de Bach, a simfoniilor lui 
Beethoven și Schubert, a 
concertelor lui Ceaikov- 
ski, à rapsodiilor lui Enes-

Mulfe concer- 
precedate de 

„Muzica și 
ei cu via-

mal mult sporită în cadrul gospodăriilor agricole 
colective. Aceasta va contribui la dezvoltarea lor 
multilaterală, la folosirea rațională a brațelor de 
muncă și la livrarea unor importante cantități de 
produse marfă''.

legumicultura și 
altfel, în comuna 
o bună tradiție în 

cultivarea legumelor și în 
a cartofilor timpurii.

Anul trecut, avînd terenul 
tit din timp și sămînța de 
pusă la iarovizat, în primele zile 
ale lunii martie am însămînțat car
tofii timpurii pe o suprafață de 441 
ha. Pe o altă suprafață de 230 ha. 
am însămînțat .cartofi de toamnă. 
Pe parcurs am aplicat lucrările de 
întreținere așa cum prevăd reguli
le agrotehnice, iar la mijlocul lunii 
iunie am început recoltarea carto
filor timpurii. Pe terenurile elibera
te am cultivat castraveți și varză 
de toamnă, care au fost recoltate în 
lunile septembrie și octombrie. La 
aceste produse am obținut și pro
ducții bune : la varză de toamnă, 
pe 150 ha. producția medie a fost 
de 45.000 kg. la ha, iar pe unele 
parcele de 60.000 kg. la ha : la cas
traveți cornișori de 
realizat o producție 
ha. Experimentînd 
vară a cartofilor 
verzei timpurii am 
ducție de cartofi de 22.000 kg. la 
ha. Asta ne-a dat posibilitatea să 
livrăm statului pe bază de contract 
63 vagoane cu cartofi, 160 vagoane 
cu varză, 9 vagoane cu castraveți 
și alte legume. De la cultura legu
melor s-a realizat un venit de a- 
proape 4 milioane lei.

în acest an, ținînd seama de ex
periența acumulată în anul trecut și 
de recomandările iăcute de către 
Consfătuirea pe țară a țăranilor co
lectiviști, noi ne-am propus să mă
rim suprafața cultivată cu legume.

Pentru a obține recolte sporite, 
întreaga suprafață a fost arată adînc 
din toamnă și îngrășată cu gunoi de 
grajd. Sămînța o avem asigurată. 
Peste cîteva zile cartofii îi scoatem 
din silozuri, îi alegem șl apoi îi 
iarovizăm, (îi așezăm în cutii pe 
care le punem în, încăperi unde 
temperatura se menține la 15-18 
grade). Cînd în sol temperatura se 
va menține la circa 6 grade, vom 
începe plantarea lor.

După recoltarea cartofilor timpu
rii, o suprafață de 120 hectare o vom 
însămînța cu castraveți, iar 150 
hectare — cu varză de toamnă.

se 
pri- 

muzicii, înce- 
din secolul XIII și 

în zilele noastre, 
se organizează bi- 
în sala mică a Pa

in centrul orașului Bacău s-au deschis anul trecut la parterul 
noilor blocuri 16 mari magazine moderne.

Din primele zile ale acestui an alte spații comerciale s-au dat în 
folosință. Fotografia înfățișează interiorul magazinului „Modern", cel 
mai nou din oraș.

deschis un mare șantier de îmbu
nătățiri funciare. Puternice trac
toare, dragline și buldozere au în
ceput lucrările de desecare. Au ie
șit la lucru cu casmale și lopeți 
mii de țărani muncitori, colecti
viști și întovărășiți din comunele 
Baia, Șasea, Rădășeni, Rotopănești 
și Fîntîna Mare. în ajutorul lor cru 
venit și muncitori din întreprinde
rile orașului Fălticeni și țărani 
muncitori din celelalte comune ale 
raionului.

Astfel, încă din primul an colecti
viștii din Baia au însămînțat pe te
renurile scoase de sub apă 35 ha. 
cu grîu, 40 ha. cu porumb, 10 ha. cu 
cartofi, precum și alte plante. Pro- 
îducția realizată a întrecut așteptă
rile, iiind în medie la ( hectar de 
12.000 kg. grîu, 2.600 kg. porumb 
boabe, 20.000 kg. cartofi, iar pe alte 
10 ha. unde nu creștea decît rogoz, 
s-au obținut în 
kg. iîn.

Nu de mult, 
fost terminate 
nătățiri 
domnit bălțile și păpurișul vor creș
te recolte tot mai bogate de grîu 
și porumb, legume, plante furajere.

Pentru orașul 
Constanța și litoral
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“) 

— Pentru satisfacerea cerințelor 
de legume ale populației din orașul 
Constanța și ale oamenilor muncii 
care vor veni la odihnă pe litoral, 
comitetul orășenesc de partid și 
sfatul popular al orașului Constan
ța au luat din vreme măsuri. Pen~ 
tru lărgirea zonei legumicole și spo
rirea producției de legume la hec
tar în anul 1962.

Toate cele 1967 ha. care vor fi 
cultivate cu legume de către gos
podăriile de stat și colective din 
raza orașului au fost îngrășate și 
arate adînc din toamnă. Pentru a 
se asigura o bună aprovizionare cu 
legume timpurii, anul acesta su
prafața ocupată cu culturi forțate 
crește la 55.000 m.p. din care 15.000 
m.p. în gospodăriile colective.

Pînă în prezent colectiviștii au 
amenajat paturi calde pentru cul
turi forțate pe o suprafață de peste 
7000 m.p. S-a asigurat întreaga 
cantitate de semințe de cartofi, fa
sole, mazăre, ridichi, roșii, castra
veți, ardei etc. De asemenea, se 
lucrează intens la repararea insta
lațiilor de irigat.

NISTOR ȚUICU
coresp. „Scînteii“

•o®o------

GHEORGHE MIHAI 
președintele 

G.A.C. „Ana Ipătescu“ 
din comuna Lungulețu, 

raionul Răcari

la Baia-Sasca au 
lucrările de îmbu- 

funciare. Acolo unde au

De la Șasea pînă-n jos la Fintîna 
Mare și de sub Dealul Piciorului și 
coasta , Bolohanului pînă în albia 
Moldovei se întinde depresiunea 
Baia, străbătută de la un capăt la 
altul de pîrîul Somuz. Pînă nu de 
mult,, la cea mai mică ploaie, apele 
acestui pîrîu inundau întreaga vale. 
Mai bine de 6.000 de hectare stă
teau sub apă din toamnă 
toiul verii.

Dar în ultimii ani țăranii 
tori din Baia și comunele 
nate s-au convins că multe 
care păreau de heînfăptuit 
cut, pot fi realizate cu succes. 
Acum doi ani, la Baia-Sasca s-a

asigurarea condițiilor 
rii unor recolte mari

Sfaturile populare din regiunea lași 
au făcuf prea puțin pentru a îndruma 
și sprijini gospodăriile din zonele de 
aprovizionare a orașelor care au con
diții bune penfru cultura legumelor 
să extindă această ramură bănoasă. La 
gospodăria colectivă Bosia, de pildă, 
situată pe malul Prutului, fiecare colec
tivist, fiecare locuitor al satului esfe și 
legumicultor din tafă-n fiu. Gospodă
ria esfe situată la o distanță de 18—20 
km. de lași și legătura cu orașul se 
face pe șosea asfaltată. Această gospo
dărie are condiții dintre cele mai bune 
penfru cultivarea unei mari suprafețe 
cu legume. Totuși Sfatul popular raio
nal lași a îndrumat această gospodă
rie să cultive doar 16 hectare cu le
gume.

Gospodăria colectivă „Unirea* din 
satul Ciiirbeștl, comuna Cernești, 
care aparține de orașul lași, a 
făcut la începutul anului o convenție 
cu Aprozarul angajîndu-se să cultive 
legume pe 28 hectare. Secția agricolă 
a sfatului popular orășenesc a „indicat“ 
însă să cultive... 5 hectare.

Și gospodăriile agricole de stat 
din apropierea orașului lași șl-au mic
șorat suprafața cultivată cu legume 
față de anul trecut cu pesta 50 de hec
tare.

Penfru producerea răsadurilor nece
sare plantării suprafeței planificate cu 
legume, în regiune trebuie construite 
răsadnițe pe o suprafață de încă 
30.000 m.p. în afara celor existente de 
anul trecut. Pînă în prezent însă, în 
multe gospodării colective nici n-a în
ceput repararea răsadnițelor vechi, iar 
pentru cele noi nu s-au procurat mate
riale, deși mare parte dintre acestea 
ses,găsesc în depozitele comerțului.

Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, ai uniunilor de creație.Masa s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de prietenească și călduroasă.

Și în alte orașe ale 
țării se acordă atenție 
educației muzicale a co
piilor. La audi|iile din șco
lile Mediașului, bunăoară, 
participă numeroși elevi 
care urmăresc, executate 
la pian de profesori sau de 
către colegi de-ai lor, 
sonate, balade, rapsodii, 
arii din opere. Dintre 
roadele acestei acțiuni 
merită menționat faptul 
că aici s-a alcătuit o for
mație orchestrală compu
să din 40 de elevi. La 
Brașov se organizează de 
asemenea aproape în fie
care duminică audiții 
pentru inițierea muzicală 
a elevilor.

Sperăm că peste 
cîțiva ani vom regăsi 
pe miile de elevi, care 
se familiarizează deocam
dată cu A, B. C.-ul muzi
cal, pasionați melomani, 
obișnuiți ai sălilor de con. 
certe. Și cine știe, poate 
și viitori inlerpreți virtu
oși.

cu, aici au început să-și 
formeze cultura muzicală.

De un viu interes 
bucură și concertele 
vind istoria 
pi nd 
pînă 
care 
lunar 
latului R.P. Romîne.

Filarmonica organizes.1 
ză și în școli recitaluri și 
concerte, menite să dez
volte gustul copiilor pen
tru muzica clasică. Sînt 
apreciate și „medalioa
nele" închinate marilor 
compozitori.

A4asă în cinstea parficipanți

In acest an am mai destinat o su- 
prafață de 52 hectare pentru grădi
nă, din care 30 hectare irigate. Pe 
această suprafață cultivăm roșii, 
ardei, gogoșari, vinete și alte cul
turi. Pentru a asigura o recoltă bo
gată am pregătit totul din vreme. 
In prezent se lucrează de zor la 
transportul bălegarului pentru con
fecționarea de paturi calde. Tot 
utilajul care îl avem pentru irigat 
a fost verificat, pus la punct.

Prin dezvoltarea tuturor sectoare
lor de producție și valorificarea 
produselor pe baza contractelor în
cheiate cu statul, noi vom obține 
în acest an venituri bănești în va
loare de pesto 6.700.000 lei, din care 
numai din vînzarea legumelor cca. 
5.000.000 lei.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
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Folosind condițiile bune existente, 
în ultimii ani o serie de unități agri
cole socialiste din jurul orașelor lași, 
Bîrlad, Vaslui și Huși, din Lunca Pru
tului etc. au dezvoltat sectorul legumi
col, obfinînd producții fot mai mari la 
hectar și venituri însemnate și asigu- 
rînd cantități crescînde de legume pen- 
iru populație.

Dar faptele arată că tn jurul 
și centrelor muncitorești din 
există mari rezerve nefolosite pentru 
crearea unor zone legumicole puter
nice, care ar asigura aprovizionarea în
destulătoare a populajiei cu legume 
proaspete în tot cursul anului.

în 1961, pe la începutul anului, sul> 
îndrumarea comitetului regional de 
partid, un colectiv de specialiști și ac
tiviști de partid a analizat témeinic po
sibilitățile de extindere a zonelor le
gumicole, îneît să fie înlăturat transpor
tul din alte regiuni, îndeosebi al legu
melor timpurii. Cum multe din indicații 
au rămas pe hîrtie, fără a fi înfăptuite, 
studiul, deși valoros, a avut prea pu
ține urmări practice.

S-au tras oare învățămintele ne
cesare penfru a se evita neajunsurile 
din anul trecut? La 15 ianuarie 1962, 
cînd pe întreaga țară contractările de 
legume erau încheiate în proporție de 
90 la sută, la lași abia se contractase 
circa 50 la sută din cantitatea planificată. 
La legumele timpurii contractările sînt 
și mai mult rămase în urmă. Aceasta 
va atrage după sine anumite „goluri" 
în aprovizionarea eșalonată a piețelor 
și din nou va fi necesară aducerea le
gumelor din alte regiuni. De aceea 
se impune încheierea grabnică a ac
țiunii de contractare. Totodată organe
le locale și gospodăriile producătoare 

din timp măsuri penfru alege- 
rasadnifelor, a 
cuvînt pentru

Sala Studio a Ateneului 
R.P. Romîne. Aruncind o 
privire în sală, nu întilnești 
pe spectatorii obișnuiți 
ai concertelor. Publicul 
e format din sute de 
elevi ai școlilor din Ca
pitală. Răsună acordurile 
unui concert pentru vi
oară dé Bach...

Sintern la unul din con- 
certele-lecții, organizate 
de Filarmonica de Stat 
„George Enescu". Ele au 
intrat în obișnuința mici
lor iubitori.de muzică. So
liști — membri ai Filar
monicii, 
te sînt 
expuneri 
legătura 
fa“, „Noțiuni de bază 
despre muzică și mijloa
cele ei de expresie", 
„Muzica, poezia și dan
sul“ etc. Sint evocate mo
mente semnificative din 
viața și opera compozito
rilor. Apoi, soliști și for
mații orchestrale interpre
tează fragmente din con
certe, sonate, sau se au-

v :

NEW DELHICu prilejul celei de-a 12-a aniversări a Republicii India, vă transmit din partea Consiliului de Stat, a poporului romîn și din partea mea personal calde felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența Voastră, de prosperitate pentru poporul indian și de noi succese pe calea întăririi și dezvoltării economice a Indiei.î^ni exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare difi- tre R. P. Romînă și India vor continua să se adîncească spre folosul popoarelor romîn și indian și în interesul țelurilor noastre comune — promovarea colaborării internaționale și apărarea păcii în lume.

IP®*

X

Pregătiri gsentm miincii® 
agricole de primăvară

Mecanizatorii stațiunii de mașini și tractoare Făt-» 
căeni, raionul Fetești, se pregătesc intens pentru în
ceperea muncilor de primăvară. Pînă acum ei au ter
minat reparațiile la 77 din cele 90 tractoare planifi
cate, 105 pluguri de tractor, 24 semănători pentru pă- 

ioase, 29 semănători pentru porumb, 
236 grape cu colți etc. Fruntași în 
munca de reparare a utilajelor a- 
gricole sînt mecanizatorii Eugen. 
Alexandru, Vasile Rădulescu, Gh. 
Olteanu și alții. (De la Costică 
Scînteie, mecanizator).

Aprovizionarea 
centrelor 
de Dîinc 

în timpul nopții
De cîteva zile, 

la 30 centre de 
desfacere a pro
duselor de pani
ficație din Capi
tală, a început 
experimental a- 
provizionarea în 
timpul nopții. Pli
nea și celelal
te produse sînt 
transportate la 
centrele respec
tive între orele 
22 și 5 dimineața. 
După circa 30 de 
zile de experi
mentare direcția 
de specialitate din 
Ministerul Indus
triei Alimentare 
și Comitetul exe
cutiv al Sfatului 
popular al Capi
talei vor studia 
extinderea noului 
mod de aprovi
zionare.

HÂNDBÂLIȘTII 
NOȘTRI AU 
CÎȘTIGAT 

„CUPA ORAȘU
LUI BUCUREȘTI"

„Cupa orașului 
București“, ( la 
handbal în 7, ’s-a 
încheiat ieri sea
ră odată cu dis
putarea meciului 
București — Bu
dapesta. Echipa 
Bucureștiului. cu 
un finiș mal bun, 
.a cîștigat meciul 
(scor 22—17), și 
cu aceasta tro
feul.

M fi

Consfătuire despre munca 
directorilor de școli

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). —în
tre 16-24 ianuarie a avut loc la Eforie un 
seminar organizat de Comitetul regio
nal P.M.R. și secția de învățămînt și 
cultură a Sfatului popular regional Do- 
brogea, în care s-au discutat probleme 
ale muncii directorilor de școli. La se
minar au participat secretari și instruc
tori ai comitetului regional de partid, 
reprezentanți ai sfaturilor populare re
gional și raionale, activiști U.T.M., di
rectorii școlilor medii și de opt ani din 
regiune. Directorii de școli au împăr
tășit din experiența lor de îndrumare 
a muncii insfrucfiv-educative și au în
fățișat rezultatele pozitive obținute. Tot
odată, au fost făcute o serie de pro
puneri pentru îmbunătățirea muncii da 
educare a tineretului școlar, pentru în
tărirea colaborării cadrelor didactice cu 
organizațiile U.T.M, și de pionieri din 
școli.

Concert David Oistrah
Publicul clujean s-a întîlnit joi ' 

seara pentru a doua oară, în sala 
Casei Universitarilor, cu minunata 
artă interpretativă a violonistului 
sovietic David Oistrah. Programul a 
cuprins lucrări de Leclair, Beetho
ven, Schubert, Prokojiev-Borisovskl 
și Stravinski.

iubitori.de
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Prezentînd darea de seamă, tovarășul Mihai Beniuc a început prin 
a sublinia avîntul fără precedent 
al forțelor creatoare ale poporului nostru, care transpune cu succes în viață hotărîrile Congresului al IlI-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, înfăptuind țelul măreț al desăvîrșirii construcției socialiste. Prevederile planului de șase ani se încheagă în fapte, prin munca însuflețită a tuturor oamenilor muncii din țara noastră.întreaga noastră clasă muncitoare, dînd un mobilizator exemplu de abnegație și eroism, își îndeplinește cu cinste rolul de clasă conducătoare a tuturor celor ce muncesc, pe dramul făuririi vieții îmbelșugate și fericite pe care o aduce cu sine socialismul, cîștigîndu-și astfel stima și recunoștința întregului popor.Urmînd cu încredere calea arătată de partid, harnica noastră țărănime, cu sprijinul și sub conducerea clasei muncitoare, s-a ridicat, la o nouă viață, care-i asigură bunăstarea, cultura și bucuria de a trăi. Izvorul vieții ei noi, fericite, este agricultura socialistă.Cu deosebite înfăptuiri se mîn- drește poporul nostru și în domeniul învățămîntului, științei și culturii. Niciodată nu s-a învățat în Romînia atîta carte cîtă se învață astăzi. Munca entuziastă pentru construirea noii societăți, intensa viață politică, ideologică, larga revoluție culturală ce se desfășoară în țara noastră, au dus la formarea unui om nou — cea mai importantă dintre toate valorile create de socialism.Realizările poporului nostru se datoresc faptului că el are în fruntea sa un conducător încercat — Partidul Muncitoresc Romîn. Politica înțeleaptă a partidului, de industrializare socialistă, de transformare socialistă a agriculturii, asigură continua dezvoltare a forțelor de producție ale țării și constituie chezășia ridicării necontenite a nivelului de trai al celor ce muncesc, temelia înfloririi științei și culturii.Vorbitorul a arătat că o deosebită însemnătate în viața partidului și poporului nostru a avut plenara Comitetului Central al P.M.R. din 30 noiembrie — 5 decembrie 1961, care a dezbătut Darea de seamă a delegației Partidului Muncitoresc Romîn la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., prezentată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Plenara a scos în evidență modul hotărît în care partidul a luptat cu stăruință nepregetată contra practicilor generate de cultul personalității lui Stalin și pentru zdrobirea grupului antipartinic, fracțio- nist Pauker-Luca, urmați de Teo- hari Georgescu și ajutați cu zel de Iosif Chișinevschi și Constantinescu.. în această ordine de idei, darea de seamă s-a referit la daunele aduse de Iosif Chișinevschi și Miron Constantinescu în domeniul culturii, la metodele antipartinice care duceau la izolarea celor mai buni reprezentanți ai intelectualității. Este un mare merit al partidului, al activului său de bază și personal al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, că a demascat și zdrobit acțiunile antipartinice ale fracționiștilor, asigurînd aplicarea neabătută a politicii marxist-leniniste a partidului nostru în toate domeniile de activitate.Vorbitorul a arătat apoi că Documentele celui de-al IlI-lea Congres al P.M.R., care au tțasat întregului nostru popor căile de de- săvîrșire a construcției socialismului, pun în fața scriitorilor sarcini de mare răspundere. Sîntem chemați să ne consacrăm toate strădaniile oglindirii veridice a realității, prin opere de mare valoare artistică, să contribuim la dezvoltarea conștiinței omului nou, educat în spiritul unei atitudini comuniste față de muncă, față de societate.Principiul leninist al Indnimärli KtSnffilüi ÄiSSrilFSSt dimie oamenilor noi. Ies adesea m relief figurile oamenilor înaintați, ale luptătorilor comuniști, ale muncitorilor participanți pasionați la construcția socialistă, ale țăranilor cu o conștiință ridicată, ale intelectualilor de tip nou. Forța de atracție exercitată de asemenea eroi
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literaturii de către partid, ca principiu fundamental al realismului socialist, a fost și rămîne piatra unghiulară a activității noastre creatoare, arată în continuare darea de seamă.Relevînd unitatea ideologică a scriitorilor noștri din toate generațiile, vorbitorul a spus : F maestrul Tudor Arghezi, mereu de veghe și combativ pe meterezele literaturii/ și pînă la timidul debutant ce despăturește în redacție foaia cu primele sale versuri, oricît am fi de deosebiți unii de alții prin ani, prin genuri literare, prin aceea ce are fiecare din noi mai personal, prin stil, temperament și înclinații proprii, sîntem însuflețiți de aceleași generoase^ idealuri ale făuririi unei vieți noi în patria noastră.Scriitorii noștri, îndrumați de partid, au respins cu hotărîre unele încercări izolate de a abate” literatura noastră de pe făgașul dezvoltării ei revoluționare. A fost dată riposta cuvenită unui provocator și ratat ca Jar, care a încercat să calomnieze principiul conducerii literaturii de către partid, fluturînd ideea compromisă a liberalismului ; au fost respinse încercările de a prezenta negativist, deformat adevărurile vieții noi ; au fost combătute tendințele estetizante, care caută să rupă literatura de realitățile socialiste.Sîntem susținătorii fervenți și convinși ai unor forme și stiluri cît mai diverse, originale, ai unor opere la un înalt nivel ideologic și artistic tratînd teme majore, vitale, proprii contemporaneității. „Avîntul uriaș al forțelor creatoare ale poporului — a spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel de-al IlI-lea. Congres al P^M.R. — oferă o sursă inepuizabilă de inspirație pentru scriitorii și artiștii noștri. Dezvoltând rezultatele pozitive obținute în ultimii ani în lărgirea tematicii și îmbogățirea fondului de idei al literaturii, artei, teatrului, cinematografiei, creatorii noștri au îndatorirea de a făuri opere la nivelul Înaltelor exigențe artistice și ideologice ale .partidului și poporului".împreună cu creația scriitorilor : romîni se dezvoltă creația scriitorilor aparținînd minorităților naționa
Text prescurtat

Darea de seamă a Comitetului de conducereal Uniunii Scriitorilor la Conferința pe țară a scriitorilor
prezentată de tovarășul Mihai Beniucle, creație pătrunsă de aceleași idealuri ale construcției socialismului.Comparînd furtunosul ritm de creștere pe care îl cunoaște viața nouă socialistă cu felul cum se oglindește realitatea în scrierile literare, trebuie, cu toate însemnatele succese obținute în ultimii ani, să recunoaștem deschis că literatura a rămas în urma vieții. în romanele, nuvelele, poemele, piesele de teatru pe care le scriem nu se reflectă îndeajuns patosul construcției socialiste din patria noastră. Să examinăm cu simț de răspundere ceea ce am realizat pînă acum, pentru ca să vedem mai limpede ceea ce avem de realizat pentru a înălța creația noastră la nivelul marilor exigențe ale partidului și poporului.

★Darea de seamă s-a ocupat apoi de creația literară din ultimii ani.Fenomenul cel mai caracteristic în dezvoltarea prozei din ultima vreme este întărirea caracterului ei actual. Proza noastră nouă se dovedește preocupată în primul rînd de zugrăvirea aspectelor social-morale ale luptei maselor populare, socialismul, sub conducerea comuniștilor, pentru răsturnarea regimului burghezo- moșieresc, pentru construirea socialismului. O bună parte din lucrările apărute în ultimii ani, tin- zînd să devină cronici ale contemporaneității, urmăresc procese ample din viața poporului. Darea de seamă citează printre altele romanele „Setea" de Titus Popovici, „Băragan“ de V. Em. Galan, „Scrinul negru" de G. Călinescu, „Șoseaua Nordului“ de Eugen Barbu, nuvela „îndrăzneala" de Marin Preda, „Tezaurul Kristofilor“ de Kovacs György, romanul lui Szemlér Ferenc „Solstițiul", nuvelele lui Aurel Mihale din volumul „Nopți înfrigurate“, romanul lui Zaharia Stancu „Rădăcinile sînt amare", romane semnate de Al. I. Ghilia, H. Zincă, evocările din trecutul mai îndepărtat ale lui Ion Pas ș.a.O serie de romane și nuvele, cărora li se adaugă un număr a- preciabil de schițe, prezintă fapte, întîmplări și chipuri din viața șantierelor, a marilor unități industriale, a gospodăriilor colective și de stat, fixează imagini grăitoare ale avîntului creator de care e însuflețită azi țara întreagă de la un capăt la altul, ating probleme specifice noilor relații sociale. în darea de seamă sînt menționate printre altele lucrările lui Șerban Nedelcu, Fănuș Neagu, Papp Ferenc, " ” Popescu, Vasile Rebreanu, Andras, Petre Sălcudeanu, Gyula, Nicolae Velea.Vorbitorul a subliniat că . noastră a realizat progrese în oglindirea vieții clasei muncitoare. . Atmosfera marilor centre industriale, a uzinelor socialiste, a familiilor muncitorești cu tradițiile lor de luptă, cu climatul moral sănătos care le caracterizează, a pătruns în romanele, nuvelele și schițele noastre. S-au afirmat o seamă de scriitori capabili să reconstituie cu autenticitate universul muncitoresc. Darea de seamă amintește astfel romanul „Anii tineri“ de N. Țic, nuvela „Dimineața de mai” de Remus Luca, romanul „Statuile nu rîd niciodată“ de Francise Munteanu, „Bariera" de Th. Mazilu, lucrări ale lui Nagy Istvân, A. Breit en hoff er, D. Ignea și altele. . Vorbitorul a scos în evidernță capacitatea sporită a prozei noastre
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De la vjnt; c[jn calitatea lor de a fi în modautentic și expresiv oameni înaintați, reprezentanți bine individualizați, diverși ca temperament, ca formație, ca pregătire, ai maselor muncitoare. Frumusețea lor, concretizată în naturi omenești vii, îi face a- trăgători, le dă farmec.Darea de .seamă relevă dezvoltarea luată în ultimii ani de reportajul literar. Demnă de tot interesul e aici legătura nemijlocită a unor tineri autori de talent cu centrele unde clocotește mai viu avîntul creator al construcției socialiste, cu marile șantiere naționale, cu cetățile industriale, cu regiunea petroliferă, cu gospodăriile colective fruntașe etc.Eroii romanelor și nuvelelor noastre au rămas însă în urmă față de muncitorii înaintați, fruntașii producției, ajunși adesea înalte cunoștințe tehnice, cu adevărată sete de cultură față țăranii colectiviști, brigadieri, realizări admirabile, gospodari organizatori pricepuți, față de tîția activiști de partid și de stat, oameni simpli, care îndeplinesc cu abnegație dificile sarcini obștești.Vorbitorul s-a referit la anumite lucrări în care, datorită insuficientei cunoașteri a realităților noi, se manifestă descriptivismul, lipsa unei idei artistice clare, rezolvări artificiale. Pe lîngă merite incontestabile, unele romane înfățișînd lupta partidului în ilegalitate se mărginesc la acțiunile spectaculoase, neglijînd aproape cu totul munca grea, tenace, stăruitoare dusă de comuniști pentru lămurirea și educarea maselor largi populare. în felul acesta, activitatea partidului apare sărăcită. Nu e luminată legătura lui strînsă cu mulțimile exploatate și asuprite („Șoseaua Nordului"). De asemenea, într-o serie de lucrări care abordează tema luptei partidului în ilegalitate, comuniștii sînt prezentați unilateral, insistîndu-se mai mult asupra represiunilor împotriva lor, și mai puțin asupra acțiuni-
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lor lor revoluționare de masă, nu e investigat într-o măsură satisfăcătoare universul spiritual al 1 comuniștilor.Au fost criticate de asemenea tendințele de a înlocui generaliza- ! rea artistică amplă printr-o agio- • merare de fapte, eroi și episoade nesemnificative. Astfel de pasaje 1 se întîlnesc adesea și în ciclul 1 „Rădăcinile sînt amare", unde contrastează puternic cu paginile excelente, pline de poezie, din această largă evocare. 1Unii prozatori se grăbesc să încredințeze tiparului lucrări conți- nînd un material de viață nou și interesant, dar căruia nu i-au dat „ .încă o expresie artistică corespun- • > zătoare. Relevînd munca desfășu- e 11 rată de C. Chiriță pentru oglindirea mediului muncitoresc, darea de seamă a criticat lipsurile romanului „Oțelul" și a arătat că editurile noastre au datoria să fie mai exigente.Trecînd la capitolul consacrat poeziei, vorbitorul a spus :Făcîndu-se ecoul stărilor de conștiință ale maselor care construiesc ’, poezia noastră nouă s-a îmbogățit mult, atît sub raportul conținutului cît și al expresiei artistice. Fenomenul îl ilustrează însuși marele poet Tudor Arghezi. Prin activitatea sa neobosită, el constituie un exemplu de scriitor care ia poziție în probleme de importanță majoră, de interes patriotic general, ridicînd adesea și articolul politic la cele mai înalte valori lirice. Un sentiment al înseninării și satisfacției împlinirilor străbate recentul volum — „Frunze“ — al poetului.Numeroase volume de poezii a- părute se fac ecoul sentimentului de mîndrie al contemporanilor e- pocii mărețe în care omul devine tot mai mult stăpînul propriului său destin și al naturii. Caracteristică pentru întreaga noastră lirică din ultimii ani este tendința ei de a-și însuși mai temeinic ideile filozofiei marxist-leniniste și de a angaja mai adînc trăirile sufletești în lupta pentru transformarea lumii. E cîntată bucuria renașterii spirituale într-o lume care se eliberează de schilodirile sufletești provocate de strîmba ordine capitalistă. S-a dezvoltat o lirică a patriotismului socialist. Temele dragostei, naturii, raporturile individului cu societatea sînt înnoite printr-o concepție superioară de viață, proprie umanismului socialist.Vorbitorul s-a referit de asemenea la tendința de a crea imagini ample, îndrăznețe, ale epocii contemporane, ale luptei pentru fericire, împotriva mizeriei, exploatării, umilinței, războiului, tendință ce se remarcă în scrierile unor poeți ca Maria Banuș, Radu Boureanu, Nina Cassian, Dan Deș- liu, Mihu Dragomir, Geo-Dumitres- cu, Eugen Frunză, Horvăth Imre, Eugen Jebeleanu, Miron Radu Paraschivescu, Dimos Rendis, Alfred Margul Sperber, Cicerone Theodorescu, Gh. Tomozei și alții.Alt fenomen caracteristic în poezia nouă este o apropiere mai puternică a ei de concretul realității socialiste. Acesta nu rămîne un simplu decor, ci intră în lirica ultimilor ani ca o poezie a marilor șantiere, a ogoarelor înfrățite, prefăcute în grădini grele de rod, a clădirilor noi și geometriei lor zvelte, luminoase, a faptelor cotidiene de viață, pline de farmecul simplu al muncii și bucuriei.O calitate dobîndită de lirica noastră în procesul ei de dezvoltare e diversitatea, îmbogățirea registrului sufletesc prin care poeții exprimă gîndurile și sentimentele poporului. Fenomenul diversificării și îmbogățirii registrului liric ilustrează cît e de cuprinzătoare metoda realismului socialist și că departe de a „uniformiza" talentele, cum pretind calomniatorii literaturii noastre noi, dimpotrivă, le creează condițiile unei adevărate înfloriri.■ în concertul liric se disting atît vocile, unor poeți cu o activitate îndelungată ca Demostene Botez, Victor Eftimiu, Al. Philippide, cît și scriitori care la primul Congres al Scriitorilor, făceau cei dintâi pași în literatură, și care în vremea din urmă s-au afirmat mai puternic, ca Al. Andrițoiu, Ion Brad, Ștefan Iureș, Ion Horea, Aurel Rău, Székely Jânos, Tiberiu Utan, talente tinere cum sînt Cezar Baltag, Ilie Constantin, Ion Gheorghe, Nichita Stă- nescu ș. a.Referindu-se la slăbiciunile creației poetice, vorbitorul a spus : E cu totul străină de orientarea generală a liricii noastre, de caracterul ei popular, factura obscură, „ermetică“ a versurilor unor poeți. Ce au comun cu o poezie menită să vorbească maselor largi în mod direct, sugestiv și convingător, imaginile forțate, bizare, frizînd nu o dată absurdul, închipuind adevărate șarade ? Aici, de cele mai multe ori o slabă cunoaștere a vieții, însoțită de o sărăcie a gîndirii, cu pretenții filozofice, încearcă să se ascundă îndărătul unor simboluri cețoase, a unor abstracții destinate să dea iluzia profunzimii, acolo unde nu e decît banalitate. Lipsa unei experiențe omenești bogate și concrete trecute printr-o meditație serioasă și adîncă, aduce încă, din păcate, în producția poetică o serie de versuri sucite, alambicate, complicate artificial și zadarnic, spre a simula inexprimabile subtilități. Pretenția lor e de a părea originale. în realitate, se rezumă la un epigo- nism al unor exerciții moderniste perimate. Poetul lasă să se creadă că e copleșit de mulțimea gîn- durilor și nuanțelor sentimentului, din care cauză limbajul firesc nu-i mai ajunge și trebuie să

Ministerul Culturii, teatrele poartă o serioasă răspundere pentru lipsurile pe care le prezintă anumile ------ -------- -1 spectacol într-oExemple ale cu mani-
recurgă la formule sibilinice. în fraza lui ești nevoit să cauți subiectul cu luminarea, iar pentru predicat ai nevoie de un reflector. De păcatul obscurității suferă cîte- odată strofele unor poeți tineri ta- lentați ca Nichița Stăn'escu, Cezar Baltag sau Aurora Cornu și nu le dau un exemplu bun creatori cu experiență și cu o operă valoroasă ca Cicerone Theodorescu sau Aurel Rău, cînd recurg și ei la asemenea procedee. Au adus o notă izolată, discordantă, tendințele evazioniste, care s-au manifestat în producția unor poeți de la revista „Steaua“ și care mai stăruie în creația unui poet înzestrat ca A. E. Baconsky. Pozele (poeților înclinați să se con--iințe stranii, cu gînduri și sentimente ciudate, necomune restului muritorilor, căzute parcă din altă planetă în mijlocul lor și privind cu uimire binevoitoare la tot ce se întîmplă în juru-le, sînt o rămășiță a concepțiilor defuncte cu privire la aristocratismul artei. Un anumit snobism intelectual tinde în asemenea atitudini să absolutizeze talentul, să-l considere demn de a fi divinizat sub orice formă s-ar manifesta, să-și închipuie că arta nu e sortită înțelegerii oricui, ci numai anumitor spirite „rafinate”, de „elită”. Istoria culturii demonstrează că ruperea de masele largi populare, închiderea în țarcul unor preocupări înguste, a dus la vlăguirea și uscarea talentelor, oricît de puternice ar fi fost ele.Darea de seamă a criticat de a- semenea versificările plate, prozaice, imagistica încărcată, umflată, grandilocvența, neglijențele în folosirea expresiei artistice.Contactul cu noile realități, cu viața oamenilor noi, a adus în dramaturgie atmosfera actualității •— a spus vorbitorul. Ca și în proză, dramaturgia noastră are meritul de a fi izbutit să evoce momente emoționante din lupta partidului în ilegalitate, din bătălia grea și eroică dusă de masele populare, sub conducerea comuniștilor, pentru doborîrea dictaturii fasciste, pentru instaurarea puterii populare.Progresul în lărgirea tematicii și legarea ei de actualitate e ilustrat și de faptul că în ultimii ani comedia, gen atît de îndrăgit de public, a fost cultivată cu mai multă stăruință.Fenomenul cel mai îmbucurător în dramaturgie este aducerea pe scenă a unor personaje pozitive cu o puternică individualitate, bine reliefate, ca Mihai din „Passacaglia“, la care intransigența partinică se unește cu o mare puritate sufletească. Tipuri reușite de comuniști sînt și Pavel Golea din „Surorile Boga" de H. Lovinescu și Lupu Aman din „Secunda 58" de Dorel Dorian. Darea de seamă a- mintește de asemenea apariția în lucrările dramatice mai recente a unor figuri cuceritoare de tineri, e- ducați în atmosfera săriătoasă a noii orînduiri, ca Paul și Mihaela din „Prietena mea Pix“, ca Todo- ruț din „Ferestre deschise" de Paul Everac. Interesul pentru dezbaterea chestiunilor morale, legat direct de însemnătatea ?e care o prezintă azi la noi upta pentru dezvoltarea conștiin- ei socialiste, reflectă o tendință pozitivă extrem de prețioasă a creației dramatice în anii din urmă. Piesele cu preocupările cele mai strîns legate de viață sînt acelea care izbutesc să încadreze situațiile înfățișate într-un context moral-social amplu, să trateze astfel probleme cu larg ecou obștesc. Aceasta e menirea teatrului, să fie o tribună de dezbatere a problemelor mari de viață, de pe poziții principiale, militînd cu curaj pentru ceea ce e nou și înaintat și combătînd cu vervă și putere de convingere tarele mentalității burgheze. Ast fel de caii lăți fac din „Celebrul 702“, de Al. Mirodan, o piesă cu un viu ecou în rîndurile spectatorilor.în darea de seamă e criticată tendința' unor dramaturgi de a suplini cunoașterea slabă și superficială a noilor realități prin abordarea doar ca pretext a unor probleme de actualitate, peste care sînt calchiate artificial conflicte vechi. O astfel de tendință viciază anumite lucrări dramatice, le dă un caracter hibrid, împiedicîndu-le să reflecte cu adevărat viața oamenilor noi. E ceea ce se întîmplă cu comedia lui Virgil Ștoenescu „Scrisori de dragoste“, de exemplu. Plecînd de la probleme de viață reale, de la contradicții interesante și de actualitate, un dramaturg experimentat ca Aurel Baranga a dat o comedie („Siciliana“) care nu supune îndeajuns unei satire usturătoare elementele înapoiate, ci le tratează cu o anumită toleranță. Din pricina insuficientei cunoașteri a vieții, ajungînd la o viziune deformată asupra unor aspecte ale realității, un dramaturg talentat ca Horia Lovinescu a avut în ultima sa piesă „Mai presus de orice“ o nereușită.Ocolirea conflictelor puternice, ce se manifestă în unele piese, e străină de principiile realismului socialist, care presupun dezvăluirea curajoasă a contradicțiilor vieții, de pe pozițiile înaintate ale clasei muncitoare, cu perspectiva clară a forțelor noului, cu înfățișarea sensului istoric de desfășurare a vieții noastre.Darea de seamă critică de asemenea pseudo-inovațiile menite să a- copere sărăcia conflictului dramatic, piesele caracterizate printr-o exprimare plată, cenușie, încercarea de a colora textul unor lucrări dramatice în mod artificial, împănîndu-1 cu expresii triviale, dința de a ocoli critica dreaptă, Secția de dramaturgie a Uniunii ascuțită și tovărășească, fie prin Scriitorilor, Direcția Teatrelor din formule evazive, fie printr-o ade

piese, ajunse înformă acestei autorii festat dramaturgiei originale, dinApoi, vorbitorul a subliniat importanța creării .scenariilor de film,,, precum și a unor noi lucrări destinate mișcării artistice de amatori.Darea de seamă amintește cu satisfacție progresele literaturii pentru copii și tineret, la care au contribuit atît scriitori cu o vastă experiență, cît și mulți scriitori tineri.Aubesc câți liste,

nefinisată.munci defectuoase dramatici s-au în cadrul ultimei decade â 1961.

apărut unele lucrări care von- despre copiii crescuți și edu- în cadrul colectivității socia- , al familiei, școlii și organizației de pionieri. S-au scris lucrări meritorii, inspirate din trecutul de luptă al poporului, al clasei noastre muncitoare, cărți atît de necesare în educația comunistă a tinerei generații. Proza științifico-fan- tastică și de aventuri își îndeplinește mai bine rolul de educator al fanteziei, curajului și perseverenței.în domeniul dramaturgiei pentru copii, în afară de piesa „Băiatul din banca doua“ de Al. Popovici, nu putem semnala, din păcate, alte realizări remarcabile.Lucrările anoste, lipsite de conținut educativ, scrise de mîntuială și cu scopuri lucrative, trebuie să dispară din producția editorială destinată copiilor. De asemenea, în. cercările de poezie „modernistă", „de atmosferă“, „de notație“, în domeniul literaturii pentru copii, pe care critica le-a semnalat de exemplu în volumul „Bună dimineața, lume“ de Mioara Cremene.Vorbitorul a subliniat necesitatea de a îndrepta mai mult eforturile scriitorilor spre realizarea unor volume de versuri cu teme de actualitate, luate din viața de azi a poporului nostru, a copiilor și tineretului, scrise într-un stil accesibil, în genuri și forme cît mai diferite ; el a accentuat de asemenea importanța cărților cu teme eroice, pline de romantismul luptei poporului și clasei noastre muncitoare, sub conducerea comuniștilor, luptă care a dat și dă naștere unor caractere puternice de eroi pozitivi. în procesul educativ, asemenea eroi exercită o puternică influență morală.în. dezvoltarea literaturii noastre noi, realist-socialiste, critica este chemată să joace un rol extrem de important. Éa are datoria să militeze deschis pentru orientarea literaturii, să contribuie direct, prin discuțiile pe marginea cărților apărute, la educația social-politică și esteticăPresa „Lupta de clasă“, au tratat în articolele esențiale ale dezvoltării creației și criticii literare.Darea de seamă arată că în perioada care a trecut de la primul Congres al scriitorilor pînă astăzi, critica noastră literară a făcut progrese. Semnalînd creșterea interesului pentru lucrări de generalizare teoretică darea de seamă arată că în această perioadă au apărut o serie de volume de critică, monografii, studii și articole de sinteză.Critica și istoriografia noastră literară au realizări și în valorificarea leninistă a moștenirii literare. Au apărut numeroase monografii literare, care se caracterizează printr-o aplicare mai consecventă a principiilor istoriografiei marxiste în analiza critică a literaturii din trecut, printr-o mai pătrunzătoare dezvăluire a raporturilor dintre ideologia scriitorilor stu- diați, epoca respectivă și creația lor, printr-o informație solidă și un punct de vedere nou în înțelegerea fenomenelor social-culturale. Toate aceste eforturi contribuie la munca grea și de mare răspundere a realizării „Tratatului de Istoria Literaturii“, așteptat cu legitimă nerăbdare de masele largi de cititori. Cu elaborarea lui au sarcina de onoare să se ocupe majoritatea criticilor și istoricilor noștri literari, care trebuie să facă din apariția acestei lucrări un eveniment de seamă al dezvoltării criticii și istoriografiei noastre marxist-leniniste.Amintind realizări pe tărîmul studiului literaturii universale, participarea criticii Ia unele dezbateri asupra problemelor poeziei și prozei contemporane, contribuția ei în lupta pe plan internațional împotriva ideologiei burgheze, a tezelor revizioniste, a fenomenelor de decadență din literatura occidentală, darea de seamă s-a referit și la lipsurile serioase care mai dăinuie încă în critica noastră literară. Cea mai însemnată dintre ele și din care decurg multe altele este scăzuta combativitate. Critica n-a reacționat prompt și eficace, uneori a ocolit fenomene care reclamau o luare fermă de atitudine.Vorbitorul a subliniat tea luptei consecvente împotriva tendințelor, estetizante

a maselor.de partid, „Scînteia“ șilor o serie de. probleme

vărată „diplomație" penibilă, fie prin tăceri sau prm înțepături răutăcioase. Un roman atît de interesant ca „Scrinul negru" de G. Călinescu, în care se întîlnesc probleme complexe, cum ar li raporturile intelectualului de veche formație cu masele muncitoare, rolul a- cestora în educația lui, îmbinarea criticii lumii vechi cu afirmarea celei noi etc., n-a fost discutat așa cum s-ar fi cuvenit. Cronicele scrise pe marginea romanului „Scrinul negru" de George Ivașcu, M. Novicov, Radu Popescu, Eugen Simion au avut un caracter apologetic, enunțînd slăbiciunile romanului în treacăt sau ignorîn- du-le. Critica a elogiat peste măsură anumite calități reale ale ultimei cărți publicate de Ury Benador, „Gablonz, magazin universel", dar s-a ferit să vorbească deschis despre defectele serioase ale cărții. Ba cîteva din aceste defecte izbitoare au fost date în unele cronici (Mihai Gafița) drept merite ale romanului. Darea de seamă arată că nu face nici o onoare activității unui critic ca Paul Georgescu, faptul că a adoptat o tăcere precaută în discutarea unor lucrări literare importante ; de lipsuri asemănătoare au dat dovadă Silvian losifescu, Dumitru Micu și alți critici. Exigențele cronicarilor literari și recen- zenților se manifestă din plin in special cînd c vorba de scrierile unor debutanți.Persistența spiritului apologetic creează un climat favorabil pentru aceia care se tem ca dracul de tămîie să formuleze o apreciere clară asupra operei recenzate și preferă să însereze în ziare și reviste articolașe vagi, menite să nu spună nimic, dar să „meargă“ și să placă nu publicului, ci cutărui sau cutărui autor. Criticii încearcă să scuze asemenea atitudini, invocînd lipsa de receptivitate la critică a unor autori, gata să se supere cînd nu sînt suficient elogiați. Astfel de comportări reprobabile există fără îndoială și împotriva lor obștea scriitoricească trebuie să reacționeze cu vigoare pentru că sînt incompatibile cu etica scriitorului militant. Dar și atitudinea de acceptare a acestor manifestări din partea criticii și de adaptare la ele este complet străină de etica noastră comunistă. Spiritul apologetic trebuie combătut nu numai pentru că reflectă o lipsă de probitate morală în activitatea critică, atît de necesară dozvoltării literaturii noastre și orientării cititorilor, dar și pentru că minează chiar criteriile științifice de analiză a cărților.Totodată, e necesar să fie combătute cu aceeași vigoare tendințele de negare neprincipială a meritelor unor lucrări. Trebuie încurajate cu toată căldura, analizate atent, operele valoroase, inspirate din actualitate.Darea de seamă a arătat că în ceea ce privește nivelul ei teoretic, critica noastră e încă departe de a corespunde cerințelor frontului literar. Probleme importante ale creației legate nemijlocit de progresul ei se cer lămurite în lumina esteticii marxist-leniniste; De multe ori însă, sub titluri promițătoare se repetă lucruri arhicunoscute. Alteori, ideile teoretice din diferite articole sau cronici sînt sărace, nu izbutesc să ridice probleme noi și cu adevărat interesante-, E necesar să ridicăm nivelul teoretic al criticii, legînd-o strîns de problemele concrete ale literaturii noastre, de realitățile construcției socialiste.Multe articole se adresează încă unui cerc restrîns de cititori. în directă legătură cu întărirea caracterului publicistic al criticii, se pune și problema accesibilității articolelor de critică literară. Oare unii critici tineri, foarte tineri, care mai au încă multe de învățat, trebuie să „coboare" ca să se facă înțeleși, sau trebuie să-și ridice ei înșiși nivelul pentru a se exprima științific și clar, viu și colorat, așa cum vorbește poporul ?Pentru a apropia și mai mult critica de păturile largi ale cititorilor, pentru a-i antrena în dezbaterea problemelor literare și pentru a asigura astfel progresul continuu al creației, e necesară o extindere a luptei de opinii, pe o bază principială. Uneori, această condiție fundamentală de dezvoltare a spiritului critic e înlocuită prin scurte note neargumentate, împunsături mărunte, observații lăturalnice, care nu îngăduie o discuție serioasă. O vreme, „Gazeta literară”, „Luceafărul", „Igaz Szô", „Utunk“, „Tribuna" și „Contemporanul" și-au făcut o specialitate din asemenea hărțuieli neprincipiale. Astfel de practici, care transformă anumiți autori în victime permanente ale unor inimiciții personale și care mai continuă încă, sub forme deghizate, n-au ce căuta în coloanele revistelor noastre. Publicațiile sînt chemate să facă loc în paginile lor, nu răfuielilor meschine de grup, ci luptei tovărășești, curajoase, o- biective și principiale de opinii în jurul problemelor esențiale ale creației.
★Amploarea dezvoltării societății noastre, creșterea impetuoasă a personalității umane în orînduirea socialistă necesită o mult mai temei- gist vulgare. Nimic nu e mai nică cunoaștere a vieții. O așeme- străin de obiectivele criticii marxist- leniniste decît tendințele evazioniste în critică, prezente în acele articole care vorbesc despre toate fără sä spună nimic, care se feresc să ia o atitudine hotărîtă față de umuiijiwh«, vh. iu« pxuiuuua problemele majore ale literaturii, scriitorului de lumea eroilor săi.Se manifestă o persistență a spiritului apologetic, în ciuda semnalării primejdiei lui în presa de partid. Mai stăruie din păcate ten-

necesitași sociolo- nea cunoaștere nu se poate dobîndi pe calea unor documentări rapide și superficiale. Va trebui să căutăm împreună toate metodele pentru ca să realizăm legarea cît mai nemijlocită, cît mai profundă aCunoașterea vieții presupune nu numai o adîncire a psihologiei e- roilor, ci implică, într-un mod imperios necesar, înțelegerea sensurilor și a legilor obiective care guvernează această viață, a perspectivei generale pe care o are viața

socială. Oricîte date ar culege scriitorul privind lumea și oamenii pe care-i zugrăvește, aceste date vor însemna o aglomerare amorfă, ris- cînd să-l conducă la' o viziune naturalistă asupra lumii, dacă întreaga sa cunoaștere, dacă toate investigațiile sale nu vor sta sub reflectorul învățăturii despre lume și societate a clasei muncitoare, singura filozofie șliințifică, singura busolă menită să-l călăuzea? .;ă și să-l ferească de dibuiri, răt âri și eșecuri.Arătînd că scriitorii noștri tind Ia o cît mai înaltă măiestrie a scrisului lor, vorbitorul a spus : Nu ne mulțumesc și respingem lucrările informe, cenușii, plicticoase, turnate în tipare vechi, strimte, necuprinzătoare, în care nu-și găsește loc fenomenul impetuos al vieții noi. Trebuie promovat spiritul inovator în creația literară; nu am fi în pas cu timpul nostru, dacă, nu am stimula tot ceea ce poate constitui o inovație creatoare in artă, priincioasă unei mai bune, mai adînci, mai cuprinzătoare înțelegeri a realității. Nu vom putea fi însă niciodată de acord cu „originalitatea« stînd sub semnul modelor, al snobismului și al disprețului flagrant pentru bunul simț.Constituie pentru noi o lecție permanentă de exigență și de muncă, felul cum au muncit și cizelat cu migală de filigranist versul sau replica lor, clasicii literaturii noastre. Avem un tineret talentat a < -i prezență exuberantă a îmbogățit frontul nostru literar. Dar nu ne-am face pe deplin datoria față do ei, dacă nu le-am atrage unora a- tenția cu privire la o oarecare înclinare spre grabă în munca lor literară. Manuscrisele lui Eminescu și Caragiale, și nu numai ale acestor doi geniali scriitori, sînt un exemplu de osîrdie îndîrjită în munca lor creatoare. Ne îngăduim să le atragem unora dintre tinerii noștri confrați atenția cu privire la acea „sfîntă nemulțămire“ de care vorbea atît de des Mihail Sa- doveanu. Le cerem tinerilor noștri scriitori o efervescență intelectuală, dușmană neîmpăcată a înfumurării, mulțumirii de sine și stagnării.După ce a arătat că operele literaturii noastre cunosc o tot mai largă răspîndire peste hotare, vorbitorul a subliniat că scriitorii din țara noastră urmăresc cu deosebit interes succesele literaturii sovietice ; el a făcut apoi o trecere în revistă a dezvoltării literaturii progresiste, a luptei între realism și antirealism în literatura contemporană universală, accentuînd că literatura noastră este însuflețită de idealurile nobile ale păcii și prieteniei între popoare.în continuare, darea de seamă s-a ocupat de problemele organizatorice ale Uniunii Scriitorilor, de activitatea filialelor, de îndrumarea cercurilor literare și inițierea unor întîlniri între scriitori și cititori, de colaborarea scriitorilor cu editurile.Referindu-se la revistele Uniunii Scriitorilor, vorbitorul a spus :Principala condiție a succesului în munca oricărei redacții este e- xistența unei orientări ferme, claritatea obiectivelor, care să țină seama și de problemele generale ale literaturii și de profilul specific al revistei respective. Totodată, o sarcină esențială a redacțiilor este asigurarea principialității depline în relațiile cu colaboratorii. Nu se poate admite nici o îngăduință, nici un rabat la exigență, de dragul „relațiilor” bune, dar nici o atitudine disprețuitoare, lipsită de înțelegere. Aceasta presupune combaterea tămîierii și laudelor reciproce. Publicațiile trebuie să tindă a deveni mai mult focare ele dezbatere a problemelor ideologico-ar- tistice ale literaturii.O literatură nu e tare numai prin cîteva personalități răzlețe — a spus în continuare vorbitorul — ci prin forțele reunite ale tuturor care știu ține cu dibăcie pana în mînă și așterne pe hîrtie un cuvînt iscusit. Trei plopi și două tufe nu fac o pădure — e nevoie, ca să le spui copacilor codru, de arbori mulți, variați, tineri și bătrîni, învecinin- du-și tulpinele și atingîndu-și ramurile sunătoare în timp bun sau pe furtună. Cinstea, sinceritatea, puritatea morală, simplitatea, modestia trebuie să constituie tot mai mult principalele noastre dimensiuni morale, trăsăturile de bază ale colectivității scriitoricești, cîști- gate în viața obștească și personală.Munca Uniunii Scriitorilor și a organelor sale de conducere, trebuie să se desfășoare neabătut sub semnul principiilor juste, sănătoase ale muncii colective. Viitoarea conducere a Uniunii Scriitorilor va trebui să-și concentreze mai mult ca în trecut atenția asupra problemelor de creație, să ajute tot mai mult pe scriitori în rezolvarea problemelor ce se ridică în activitatea literară a fiecăruia și să descopere mijloace și noi căi de intensificare a legăturii scriitorilor cu realitățile socialiste.Noi nu sîntem niște simpli călători care culeg impresii pentru viitoare cărți menite să aducă mărturie despre oameni și locuri văzute. Părtași, prin munca noastră, la uriașa operă revoluționară, de totală și radicală restructurare a unei țări și a unui popor, noi ne încadrăm în construcția lumii noi și ne înscriem pe orbita epocii noastre. De fermitatea și claritatea poziției noastre, definită printr-un singur cuvînt: partinitate, depinde în mare măsură rolul educativ al operelor noastre.Nici o operă literară nu se bucură de trăinicie fără să atingă înalte calități artistice. Iată de ce arta scrisului trebuie să ne preocupe în cel mai înalt grad.Masele de cititori, al căror număr a crescut nespus de mult în urma revoluției Culturale, ne înconjoară cu dragoste, prețuiesc fiecare carte bună.înspre noi sînt îndreptate privirile milioanelor de cititori din patria noastră. Cuvîntul nostru, bine cugetat, să cîntărească greu, să se ridice la înălțimea faptelor eroice ale oamenilor muncii. Să ne străduim ca, de sub pana noastră, să iasă opere literare de mare răsunet, de mare răspundere, demne de epoca socialismului și comunismului.
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Una din Instalațiile de la fabrica de ulei ,,In!erlndustilal" din Oradea.
(Foto : Agerpres)

în urma tratativelor care au avut loc într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 23 ianuarie 1962 s-a semnat la Havana Protocolul privind schimburile comerciale romîno-cubane pe anul 1962.La baza acestui Protocol stă A- cordul de lungă durată încheiat pe anii 1961-1965 între guvernul Republicii Populare Romîne și guvernul Republicii Cuba.În cadrul Protocolului semnat, Republica Populară Romînă va livra Republicii Cuba : instalații petroliere, tractoare, compresoare frigorifice, produse chimice etc.Republica Cuba va livra Repu-

blicii Populare Romîne : minereuri, rețea de cord, zahăr, cafea boabe etc.Protocolul a fost semnat din partea romînă de către Victor Ionescu, adjunct al ministrului Comerțului, iar din partea cubană de către Râul Leon Torras, ministru adjunct al Comerțului Exterior.La semnare au fost de față comandantul Alberto Mora Becerra,. ministrul Comerțului Exterior al Republicii Cuba, Mihai Maghërü, ambasadorul Republicii Populare Romîne în Cuba, precum și membrii celor două delegații.(Agerpres) ■
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Vizitele delegației de profesori

Antarctica-Moscova :24.000 km.
Zborul de înapoiere a primei 
expediții antarctice aeriene

’ a U.R.S.S.

Prietenia frățeasca 
romîno-polonă

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

4 apărut nr. / — 1962 al revistei 
„Probleme ale păcii și socialismului“

A apărut în limba romînă, în 
Editura politică, nr. 1 (41) pe a- 
nul 1962 al revistei „Probleme 
ale păcii șl socialismului“, re
vistă teoretică și informativă a 
partidelor comuniste și muncito
rești.

Acest număr al revistei cu
prinde articole : „Arma noastră 
ideologică comună“ de A. RU- 
MEANȚEV; „Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S. și dezvoltarea 
sistemului mondial socialist" de 
). HENDRYCH ; „Construirea co
munismului și lupta de eliberare 
a popoarelor arabe“ de L. BU- 
HALI ; „Partidul Comunist din 
Grecia in luptă pentru schimbări 
democratice“ de D. PARȚALIDIS; 
„Enciclica papei loan al XXIII- 
lea — manifest al capitalismu
lui monopolist de stat“ de J. KA- 
NAPA ; „Programul comunismu
lui și lipsa de program a social- 
democrației“ de I. JILIN și „Cau
zele eșecului...“ de H. FAGAN.

La rubrica „In partidele co

muniste și muncitorești" revista 
publică numeroase materiale in
formative cu privire la activita
tea unor partide frățești.

Rubrica „Schimb de păreri“ 
conține în continuare materiale 
ale discuției pe tema „Comu
niștii și tineretul“.

în cadrul rubricii „Cărți șl re
viste" sînt publicate articolele : 
„Ultimele poziții ale libertății“ 
de G GREIS și „«Tartuffe», actul 
al IV-Iea" de A. M. BARZ.

Rubrica „Scrisori, note“ cu
prinde notele : „Albizu Campos“ 
— simbol al luptei pentru inde
pendența insulei Porto Paco" de 
J. S. RIVERA ; „Să hotărască po
porul din Sierra Leone“ de I. T. 
A. WALLACE-JOHNSON ; „Po
porul apără democrația“ de RI
TA IBARBURU ; „Simplu, ca bună 
ziua...".

Sînt publicate, de asemenea, 
materiale noi la rubrica „împo
triva represiunilor și persecută
rii democraților".

Sosirea ministrului Ceylonului în R. P. Romînă
La 25 ianuarie a sosit la Bucu- La sosire, Tikiri Banda Subasin- 

rești Tikiri Banda Subasinghe, tri- ghe a fost întîmpinat de N. Șerban, 
mis extraordinar și ministru pleni- director ad-interim al Protocolului 
potențiar al Ceylonului în Republica Ministerului Afacerilor Externe. 
Populară Romînă. (Agerpres)

o®oUN NOU STIMULENT ÎN ACTIVITATEA CADRELOR MEDICO-SANITARE
Cu privire la majorarea salariilor personalului medlco-sanlfar țl de 

prevederi sociale

, Pe baza Hotărîrii Comitetului 
Central al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri din iulie 1961, recent a 
fost aprobată o hotărîre care pre
vede majorarea salariilor — pe ca
tegorii — a personalului medico- 
sanitar și din domeniul prevederi
lor sociale.

Ne-am adresat Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale pen
tru a afla unele amănunte in le
gătură cu această hotărîre.Datorită măsurilor luate de partid și guvern, asistența sanitară r ordată oamenilor muncii s-a îmbunătățit an de an. A fost reorganizată asistența medicală în întreprinderi, s-au creat noi unități sanitare apropiate de locul de muncă, asistența medicală a căpătat un caracter mai larg, punîndu-se un accent deosebit pe acțiunile de prevenire a îmbolnăvirilor. Au fost înființate numeroase unități sanitare noi — spitale, policlinici, dispensare — dotate cu laboratoare și utilaje moderne, în care asistența medicală se poate desfășura la un nivel corespunzător.Odată cu măsurile luate de partid și guvern pentru sporirea salariilor unor largi categorii de oameni ai muncii, s-a îmbunătățit și salarizarea lucrătorilor din sectorul medico-sanitar. Potrivit recentei hotărîri, salariile personalului meçjico-sanitar și de prevederi soci.se majorează, conform grupelor de vechime în muncă, în medie cu 15 la sută pentru personalul superior de specialitate. în cadrul acestei creșteri medii, salariul unui medic primar, de pildă, cu o vechime. de 10-15 ani, sau al unui medic specialist cu o vechime între 5-10 ani sporește între 13-14 la sută. în afara acestor majorări, salariile tarifare ale medicilor primari și specialiști din policlinici și ambulatorii de specialitate — teritoriale și de întreprindere — se majorează cu o sumă fixă lunară, 
care se adaugă la salariul tarifar al categoriei respective, avîndu-se în vedere numărul mare de consultații acordat, cît și munca de înaltă calificare pe care o depun. Astfel, salariul unui medic primar cu o vechime de peste 15 ani, care lucrează într-o policlinică, va creș
te în mod efectiv cu 17,9 la sută.

Hotărîrea prevede, de asemenea, îmbunătățirea sistemului de salarizare a medicilor secundari, care pînă în prezent beneficiau de un salariu unic, indiferent de vechimea lor în munca sanitară. Salarizarea acestor medici înregistrează creșteri între 13—23,9 la sută, în raport cu vechimea în muncă.Se prevăd sporuri de salariu și pentru medici de circumscripție urbană și rurală, farmaciști, chi- miști, precum și pentru medicii, farmaciștii și chimiștii stagiari.în hotărîre se arată că pentru personalul mediu sanitar și elementar sanitar salariile se majorează în medie cu 10 la sută. Pentru personalul mediu sanitar cu atribuții de soră șefă și moașă șefă, precum și pen Ira personalul mediu din serviciile de pediatrie, obstetrică și ginecologie se adaugă încă un spor la salariul tarifar mărit.Se stabilesc totodată creșteri la salariile personalului de specialitate și economic din secțiile sanitare și de prevederi sociale ale sfaturilor populare, ale persona-, lului din oficiile de prevederi sociale, precum și ale personalului de conducere și de specialitate din M.S.P.S.Paralel cu majorarea salariilor, hotărîrea stabilește ca pe lîngă premierile existente conform reglementărilor în vigoare, să se instituie premii excepționale, ce se vor acorda anual „personalului din unitățile sanitare și de prevederi sociale care s-a evidențiat în mod deosebit în muncă. Repartizarea numărului de premii pe sfaturi populare și ministere cu rețea sanitară proprie se va face de către Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale împreună cu C.C. al Uniunii sindicatelor din unitățile sanitare.Una din prevederile hotărîrii se referă la faptul că salaria- ții cărora li se majorează salariile tarifare beneficiază în continuare de alocația de stat pentru copii și de celelalte drepturi care li sè acordă în funcție de nivelul salariilor tarifare chiar dacă, în urma majorării, acestea depășesc plafoanele de salarii stabilite prin regulamentele în vigoare.

universitari cubanezidelegației de profesori unde a ținut conferința cubanezi, care se află învățămîntului superiorînainte și după revoluție“. De asemenea, a vizitat fabrica de antibiotice din Iași, Hidrocentrala ,,V I. Lenin“ și Fabrica de ciment de la Bicaz, precum și unele localități de pe traseul spre Capitală.Pretutindeni membrii delegației

13 ani de Ia semnarea Tratatului de prietenie, colaborare țl asistentă 
mutuală romîno-polontinuă a prieteniei frățești romîno- polone, o contribuție de cea mai mare însemnătate au adus vizitele conducătorilor de partid și de stat din cele două țări. Convorbirile de la Varșovia, în primăvara anului trecut, între delegațiile de partid și guvernamentale romînă și polonă au relevat deplina unitate de vederi dintre partidele și guvernele noastre în toate problemele examinate. Aducîndu-și contribuția activă Ia lupta pentru întărirea păcii, R.P. Romînă și R.P. Polonă, alături de celelalte țări socialiste, militează perseverent pentru promovarea coexistenței pașnice, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării între popoare, pentru zădărnicirea oricăror acțiuni agresive ale cercu- -■ rilor imperialiste și rezolvarea prin tratative a problemelor internaționale litigioase. Popoarele și statele noastre sprijină cu toată hotărîrea propunerile istorice ale U.R.S.S. cu privire la înfăptuirea dezarrriării generale și totale, la abolirea definitivă a robiei coloniale. Profund interesate în asigurarea securității în Europa, strîns unite cu celelal; - te țări participante la Tratatul de la Varșovia, R. P. Romînă și R. P. Polonă militează cu hotărîre împotriva reînvierii militarismului german, pentru încheierea Tratatului de pace cu Germania și normalizarea situațiej în Berlinul occidental, acordînd întregul lor sprijin propunerilor U.R.S.S. și R.D.G. ' în rezolvai ea acestei probleme. .La cea de-a 13-a aniversare a Tratatului romîno-polon, poporul nostru felicită călduros $i urează din toată inima poporului polon să obțină, sub conducerea P.M.U.P., noi și importante realizări în lupta pentru victoria socialismului in patria sa, în lupta pentru pace în lumea întreagă.Să înflorească continuu prietenia romîno-polonă !

Popoarele romîn și polon aniversează astăzi împlinirea a 13 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R. P. Romînă și'R. P.■ Polonă.Prietenia romîno-polonă are rădăcini în istoria celor - două popoare. Ea a căpătat un conținut bogat, calitativ nou, după ce popoarele romîn și polon, sub conducerea comuniștilor, au instaurat puterea populară și au trecut la construirea socialismului. Baza trainică a relațiilor de prietenie reciprocă dintre popoarele romîn și polon o constituie, atașamentul comun față de invincibila învățătură marxist-leniniStă, față de principiile internaționalismului proletar.Pe o astfel de temelie de neclintit este așezat Tratatul romîno-po- lon, care consfințește prietenia și relațiile frățești, alianța de nezdruncinat și colaborarea multilaterală dintre țările și popoarele noastre. El este totodată o expresie a năzuinței celor două popoare de a construi. împreună cu celelalte popoare ale țărilor lagărului socialist, viața nouă, socialistă, de a lupta pentru apărarea păcii.în perioada care a trecut de la semnarea Tratatului, relațiile de colaborare și întrajutorare frățească dintre popoarele și țările noastre, s-au dezvoltat și se întăresc necontenit. Astfel, în cadrul colaborării economice, schimburile comerciale reciproce au crescut ; ca rezultat al dezvoltării economiei naționale a celor două țări și adîncirii colaborării și cooperării în producție s-a ridicat în proporție însemnată ponderea produselor in.dustriei constructoare de mașini livrate reciproc între țările noastre. Se extinde, an de an, colaborarea tehnico-științifică.La dezvoltarea și întărirea con-

MIRNÎI 25 (Agerpres). — TASS I
La 24 ianuarie, prima expedi- ; 

ție antarctică aeriană a Uniunii ; 
Sovietice a început zborul de ; 
înapoiere spre Moscova, după o< 
lună de activitate în Antarctida. !

După cum se relatează de la j 
Observatorul Mirnîi, la 24 ianila- ; 
rie, de pe un aerodrom de gheață < 
și-a luat zborul aeronava turbo- ! 
propulsată „AN-10”, pilotată de ; 
cunoscuții aviatori polari Boris. 
Osipov și Piotr Rogov. Peste 15 I 
minute a decolat și avionul „ÎL- ; 
18” pilotat de Alexandr Poleakov ; 
și Mihail Stupișcin. După 50 de ■ 
minute, aeronavele de expediție! 
au aterizat cu succes pe platoul ‘ 
de .gheață în apropiere de oaza ; 
Benguer, la 400 km. de Mirnîi. ;

Completîndu-și rezervele de ■ 
combustibil, aeronavele au deco-1 
lat îndreptîndu-se spre Noua 
Zeelandă. Itinerariul zborului in- ' 
tercontinental trece peste Noua 
Zeelandă, Australia, Indonezia, 
Birmania, India, • avînd lungimea 
de aproximativ 24.000 de km.

Stațiunile de radio de la Ob
servatorul Mirnîi și din Moscova 
mențin legătura directă cu avioa
nele. Zborul aeronavelor este ur
mărit fără întrerupere de stațiu
nile de radio ale tuturor navelor 

: sovietice aflate în apele emisfe- 
! rei sudice.

„Situația în CubaMembrii universitari în țară în colaborare în domeniul educației, științei și culturii între aR. P. Romînă și Republica Cuba, au făcut zilele acestea vizite în unele regiuni ale țării.Dr. Roberto Guerra Valdes, con- x icluhumvui ducătorul delegației, dr. Hortensia din Cuba au fost primiți cu căl- Pichardo Vinals și dr. Fernando dură. Portuondo del Prado au vizitat la Cluj Institutul medico-farmăceutic și Facultatea de Istorie, complexul cii Cuba la București, Manuel Yepe social studențesc, monumentele istorice și noile construcții ale orașului. în drum spre Capitală, profesorii cubanezi au avut prilejul să cunoască unele monumente istorice din Brașov și Muzeul Peleș din Sinaia.Un alt membru al delegației cubaneze — dr. Luis Guilermo Estevez Mackenn, a fost oaspetele profesorilor și stiidenților de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași,
------- :------ OaO

cadrul programului de

★Joi seara, ambasadorul Republi-Menendez, a oferit o masă în cinstea membrilor delegației de profesori universitari din Cuba care ne vizitează țara.Au participat Voinea Marinescu, ministrul Sănătății și Prevederilor Sociale, Ștefan Bălan, adjunct al ministrului învățămîntului și Culturii, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, academicieni și alți oameni de știință.

V

(Agerpres)

și R. P. Polonă■

în urma tratativelor care au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 25 ianuarie s-a semnat la București Tratatul privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, familiale și penale între Republica Populară Romînă și Republica Populară Polonă.Din partea romînă Tratatul a fost semnat de Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, iar din partea polonă de către Ja- . la București.

nusz Zambrowicz, ambasadorul Republicii Populare Pojone în Republica Populară Romîrîă.La semnarea Tratatului au fost prezenți Rudolf Rosman, adjunct al ministrului Justiției, Constantin Mănescu, locțiitor al procurorului general al Republicii Populare Ro- mîne, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, membri ai ambasadei Republicii Populare Polone
I
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SUCEAVA 25 (Agerpres). — în ra

ionul Botoșani întrecerile Spartachia- 
dai de iarnă 
desfășurare, 
săniuțe, șah, 
acum 20.000 
5.000 fete.

în satele Cucorînl și Cervicești din 
acest raion, pe o pîrtie amenajată de 
localnici, au luat startul într-un con
curs de schi 150 de concurenți. Cel 
mai bun dintre el s-a dovedit colecti
vistul Petru Duceag din Cucorîni, care 
s-a calificat astfel pentru etapa ur
mătoare a Spartachiadei. La turneul

Ic&hohuS EBotoșaia'Ha

a tineretului sînt în plină 
La competițiile de schi, 
trîntă au participat pînă 
de sportivi dintre care

de șah au luat parte 64 de colectiviști 
și elevi, iar la trîntă participarea a 
fost de asemenea numeroasă, peste 50 
de sportivi.-

De la începutul actualei Sparta- 
chiade au devenit membri ai asociații
lor sportive din raion peste 2.000 de 
muncitori, colectiviști, elevi.

Scurte știri
DAMASC. — In comunicatul comun 

publicat, după convorbirile dintre H. 
Jawad, ministrul de Externe al Iraku
lui, și M. Dawa.libi, primul-ministru 
al Siriei, sé arată că cele două state 
au hotărît să ducă ulterior tratative 
în vederea unei colaborări militare cu 
caracter defensiv. Cele două părți își 
manifestă hotărîrea de a lupta pentru 
înlăturarea oricărei influențe a impe
rialismului în lumea . arabă. Ele vor 
urma politica neaderării Ia blocuri șl 
vor sluji interesele păcii.

DAR ES SALAM. Presa occidentală 
comentează demisia primului-ministru 
al Tanganicăi, Julius Nyerere, și nu
mirea în locul lui a lui Rashidi Ka- 
wawa. Ziarul „Le Monde“ menționează 
că opoziția din propriul său partid îl 
învinuiește pe Nyerere în special pen
tru poziția lui prooccidentală și pen
tru politica sa „multirasială“, care a 
dus la „menținerea situației privile
giate a albilor, vestigiu al regimului 
colonialist“.

PARIS La 24 ianuarie, cu puțin îna
inte de miezul nopții, a izbucnit un 
incendțu la una din- clădirile Muzeu
lui Luvru din Paris. Abia la două 
noaptea, pompierii au rșușit să stingă 
incendiul, care a pricinuit mari pier
deri materiale. Cauzele incendiului nu 
se cunosc,

GUATEMALA CITY. U.P.I. anunță 
că la 25 ianuarie în Guatemala a fost 
decretată starea de asediu pe o pe
rioadă de 30 de zile. Pretextul pentru 
această acțiune l-a constituit faptul că 
în noaptea de 24 spre 25 ianuarie a 
fost suprimat Gonzalez, șeful poliției- 
secrete a Guatemalei.

BARCELONA în mica localitate 
Pineda del Mar, situată la circa 33 do 
mile în nordul Barcelonei, s-a prăbu
șit un hotel eu șase etaje în construc
ție, acoperind cub dărîmături o parte 
din muncitorii care lucrau Ia finisarea 
lui. Agenția Reuter relatează că peste 
50 de muncitori au fost uciși sau ră
niți în urma acestei oatastrofe.

0*0

Negocierile angio—vest-germane

Cererile Angliei... în studiul 
subcomitetelorBONN 25 (Agerpres). — La Bonn s-a încheiat prima fază a tratativelor militaro-financiare dintre Anglia și Germania occidentală. Anglia pretinde ca Germania occidentală să-i acorde în fiecare an un mare ajutor financiar în legătură cu cheltuielile pentru întreținerea trupelor engleze' în Germania occidentală și cu situația dificilă a balanței de plăți engleze.

Deocamdată nu au fost adoptate 
.‘„iă.l-I concrete, 

doar crearea a două
nici un fel de hotărîriS-a hotărît subcomitete : unul — pentru problemele achiziționărilor de armament, și al doilea — pentru examinarea celorlalte modalități în vederea acordării de ajutor financiar Angliei de către Germania occidentală.

0*0

RADIO, VINERI 26 IANUARIE • Frag
mente din .opera „Andrea Chenier" de 
Giordano - orele 9,30 -Ie Cîntăm 
viața nouă — orele 10,35 -le Limba 
noastră — orele 12,00 — I e Lucrări de 
tineri compozitori romînl — orele 12.15 
— II e Cîntă corul Radioteleviziunii — 
orele 14,03 — II e Muzică ușoară — orele 
14,30 — Ie Din muzica popoarelor —

s

Fiumicino: o uriașă pompă

orele 15,00 — II • Cîntă Tralan UH écart 
și Ionel Banu — orele 15,45 — I • Vor-, 
bește Moscova — orele 16,15 — I • Pre
lucrări corale — orele 16.45 — 1 o So- ' 
llștl de muzică populară romînească —4 ' 
orele 17,00 — II • Arii din opere —<
orele 18.00 — 1 • Tribuna radio - ore!«
18.30 — 1 • Jurnalul satelor - orele 
19.00 — le Teatru : „In numele vieții' 
de C. Boianov Crastev și „Adevărata 
vocație“ de S Evald - orele 19,30 - II
• Concert ghicitoare — orele 20,30 — I
• Suita brcvlfi de Max Reger — orele 
21,00 — He Melodii de dragoste — orele
27.30 —Ie Oratoriul „Ioana pe rug*, 
de A. Honegger — orele 22,30 — Ie IHo< 
ment poetic - orele 22.30 — II • Cont 
cert de noapte — orele 23,15 — II.

, I . ' , A;

în cîteva rîndurl
Cea de-a 11-a etapă a Turului ciclist 

al Egiptului, desfășurată între orașele 
Tanta și Damietta, a fost cîștigată de 
alergătorul iugoslav Frâne Skerlj, ca
re a parcurs 128 km în 3h 15’ 57”.

în clasamentul general individual 
continuă să conducă Lothar Appier 
(R.D. Germană).

★
Pe stadionul „Ulevi“ din Göteborg 

(Suedia) a avut ioc un concurs inter
național de motociclism, pe o pistă de 
gheață. învingătorul acestei originale 
întreceri a fost motociclistul sovietic 
Boris Samorodov.

★
Jucătorii romînj de tenis de masă 

și-au continuat turneul în R.S. Cehos
lovacă, jucînd în orașul Blansko cu 
echipa Spartak. Din cele 12 partide 
jucătorii romîni au cîștigat 11, pier- 
zînd una (Ostravicky a dispus cu 2-1 
de Covaci).

★
La invitația clubului sportiv Sparta 

(R;P. Polonă), în a doua jumătate a 
lunii februarie va evolua la Varșo
via echipa bucureșteană masculină de 
volei Flacăra Roșie. Voleibaliștii ro- 
mîni urmează să susțină 4 întîlniri. 
Primul joc se va disputa la 18 februa
rie la Varșovia.

★
Joi s-a disputat proba de coborîre 

din cadrul concursului internațional 
de schi de la Saalbach „Memorialul 
Tony Mark“ la care participă sportivi 
din 11 țări. La masculin pe o pîrtie 
în lungime de 4.000 m. victoria a re
venit schiorului Martin Burger 
(Austria) în 3’11”8/1O, urmat de Pepi . 
Stiegler (Austria) — 3’13”5/10. Cornel 
Tăbăraș (R.P.R.) s-a clasat al 15-lea 
în 3’20”7/10. Primul loc la feminin 
(2.700 m.) a fost ocupat de Nancy 
Green (Canada) în 2’09”l/10.

(Agerpres) 
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Manifestări artistice
I cadrul festivalului bienal 

„I. L. Caragiale"
TIMIȘOARA (coreșp. „Sclnteii").

— In aceste zile au loc în regiunea 
Banat numeroase manifestări cul- 
tural-artistice prilejuite de festiva
lul bienal de teatru pentru amatori 
„I. L. Caragiale". La festival parti
cipă un mare număr de echipe de 
teatru din întreprinderi și instituții 
și 750 de echipe de teatru șt sute de 
recitatori și cititori artistici care își 
desfășoară activitatea la căminele 
culturale. In raionul Lugoj, de pildă, 
s-a desfășurat zilele acestea faza 
intercomunală a festivalului bienal 
în centrele Buziaș, Hitiaș, Coștei, 
Budinț, Sinersig și altele.

in

aspiratoare de miliarde cnrom
Reluaraa sesiunii parlamentului re la Casai Palocco și ele au dat 

după vacanța de iarnă a fost vio- într-adevăr roadele prevăzute 
lent și urît colorată in acest an de 
discutarea celui mal mare dintre 
scandalurile de corupție care au iz
bucnit în ultima vreme în cercurile 
suspuse ale societății burgheze din 
Italia și îndeosebi în sferele con
ducătoare ale partidului și guver
nului democrat-creștin. Este 
de excrocheriile de miliarde 
mise în legătură 
marelui aeroport 
Vinci“ de la Fiumicino, din 
pierea Romei.

O comisie parlamentară, compu
să din 31 de membri, a lucrat timp 
de un an pentru a descurca lirele 
neobișnuit de numeroase și de 
încurcate ale acestei afaceri. Din 
filele celor șapte metri cubi de do
sare și acte cercetate au ieșit la 
iveală fapte foarte grave și com
promițătoare pentru mai mulți mi
niștri și foști miniștri, printre care 
Andreotti, Togni, Pacciardi, Tam- 
broni, pentru generali și funcționari 
superiori de stat, pentru înalti 
prelați ai Vaticanului, pentru ex- 
perții tehnici implicați, dintre care 
nu lipsesc

Colosala 
. 1946, cînd 
Fiumicino, 
tru construirea unui aeroport, â fost 
cumpărat de către statul italian la 
un preț de 15 ori mai mare decît- 
valoarea lui reală de la una din 
cele mai bogate familii de latifun
diari — Torlonia. După cum a re
levat ancheta parlamentară, în urma 
manevrelor și presiunilor exercita
te, Fiumicino a fost preferat unui 
alt teren învecinat (situat la Casai 
Palocco) care era de fapt cu mult 
mal indicat pentru 
port, dar pe care 
neau să-l ferească 
fectare. Ce forțe ? 
proprietara terenului de la 
Palocco. societatea
Aceasta este o bine cunoscută și 
influentă întreprindere care are le
gături strînse cu Vaticanul și al că
rei nume este amestecat ori de cite 
ori Izbucnește la Roma un scandal 
în legătură cu specularea terenurilor 
pentru construcții de locuințe. Ase
menea planuri existau șl cu privi-

vorba 
co

cu construirea 
„Leonardo da 

apro-

consilierii americani, 
afacere a început 5 
terenul mlăștinos de la 
impropriu de fapt pen-

de 
speculanți. Șoselele construite pen
tru a permite accesul la aeropor
tul Ffumicino au valorificat și te
renul de la Casai Palocco. Vîndut 
în 19.47 de „Imobiliara" unei socie
tăți subordonate (Italcable) la pre
țul derizoriu de 18 lire metrul pă
trat, acest teren este revîndut as
tăzi în parcele pentru construcții de 
locuințe cu 5000 pînă la 25.000 lire 
metrul pătrat. Și întrucît este vorba 
dg 3 milioane metri pătrați nu e 
greu de făcut socoteala cu cîte zeci 
de milioane de lire pentru cei in

....... .

Scrisoare din Roma

teresați s-a soldat „operația“ Fiu
micino !

Dar acesta este numai un aspect 
al scandalului. Ancheta întreprinsă 
și dezbaterile din parlament au 
arătat că fiecare fază a construcției 
aeroportului a prilejuit un jaf fără 
precedent în banul public. Aloca- 

Jn ții enorme, cheltuieli necontrolate, 
repartizarea repetată a fondurilor 
pentru aceleași lucrări, după sis
temul „nu știe dreapta ce face stîn. 
ga", iată cum a fost „asigurată“ a- 
ceastă construcție. Cînd, în sfîrșit, 
după 14 ani (1) de la elaborarea 
proiectului, aeroportul a intrat în 
funcțiune, s-a văzut repede că de 
fapt era vorba de un nou dezastîu : 
după .primele decolări, pistele s-au 
surpat și au apărut numeroase cră
pături.

Partidul comunist a denunțat cu 
vigoare acest scandal și a cerut,

a deveni aero- 
forțe oculte ti
de această a- împreună cu partidul socialist, dis- 
Este vorba de

Cașal
„Imobiliara“.

cutarea . Iul în parlament. „Nu 
este vorba de simple furturi de in
capacitatea sau corupția unuia sau 
altuia dintre miniștri, a scris ziarul 
l'Unită Ancheta dovedește că în
tregul .mecanism guvernamental a 
fosl subordonat Intereselor persona
le. Ne aflăm în prezența unei uria
șe pompe aspiratoare de miliarde 
încît s-ar putea spune că aeropor
tul Fiumicino n-a fost construit pen-

fiu aterizarea avioanelor ci mai de
grabă pentru îmbogățirea ileqală a 
unui anumit număr de persoane“.

Și unele ziare burgheze nu au 
putut ignora sau mușamaliza acest 
scandal monstru. Ziarul „La Stam
pa" din Torino a scris : „Prea multi 
au pierdut simțul măsurii... Protec
țiile s-au dovedit a fi mai puterni
ce decît legea, solidaritatea fami
lială sau de grup mai importantă 
decît interesul qeneral, afqcerile 
personale mal importante decît da
toria de serviciu".

Scandalul are și un puternic ră
sunet internațional. Ziarul elvețian 
„Die Tai" a scris, de pildă, că „Ita
lia este bîntuită în prezent — ca 
de o invazie de lăcuste — de o 
serie întreagă de scandaluri, de 
corupție și excrocherii.

In Franța, ziarul de dreapta 
„Le Figaro“ a recunoscut că „ex
trema stîngă nu este singura care 
afirmă că ancheta cu privire la ae
roportul Fiumicino vădește o criză 
latentă a statului“. Din această pri
cină, constată ziarul, „marele 
partid democrat creștin riscă să-și 
piardă prestigiul".

în dezbaterile parlamentare, con
ducerea democrat-creștină a între
prins totuși manevre disperate cu 
scopul de a înăbuși scandalul. Mo
țiunea de încredere în guvern de
pusă de deputatul democrat-creș
tin Betiol urmărea astfel să evite 
punerea la vot secret a cererii pre
zentate de comuniști cu privire la 
demisia ministrului Andreotti, com
promis în scandal. Manevra lui 
Betiol nu și-a atins în întregime 
scopul Restrînsa majoritate cu 
care a fost adoptată moțiunea lui 
Betiol nu a cuprins decît pe depu
tății democrat-creștini și liberali. 
Guvernul s-a pomenit astfel izolai 
de ceilalți doi aliați ai săi din ma
joritatea guvernamentală (social- 
democrațli lui Saragat și republi
canii). Aceasta a accentuat atmos
fera de criză politică ce domnește 
în Italia în preajma începerii, la 
27 ianuarie a.c., a congresului de 
la Neapole al partidului demoaiat- 
creștln.

PRIMELE ÎNCERCĂRI : ruleazfi la ci« 
nematografele . Republica (seria l-a —< 
9; 11; 15; 17; 19; 21). I. C. Frlmu (anw' 
bele serii — 10; 13,30; 17; 20,30), S-A , 
FURAT O BOMBA : Patria (9; 11; 15; 17; 
19; 21). SALT SPRE GLORIE ; Volga 
(14,30; 16,30; 19; 21,05). IN NOAPTEA 
SPRE 13 : Magheru (10; 12; 14,15; 16.30} 
18,45; 21). Elena Pavel (10; 12; 14,15; 16.30} 
18,45; 21) Gh. Doja (10,15; 12,15; 14,15} 
16,30; 18 45; 21). NU E LOC PENTRU A4 
N1MALE SĂLBATICE : rulează la clne-t 
matografeie V. Alecsandrl (10; 11.30; 13,15} 
15; 17; 19; 21), Lumina (10; 11,35; 13 10} 
14,50; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea (14,308
16,30; 18,30; 20,30). TOM DEGEȚELUL : ■
București (10; 12.15; 14,30: 16.45: 19; 21.15)« 
8 Mai (10; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Ir.fră-i 
țirea 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 — cinemascop: 
Alex, Sahla (10; 12; 14; 16,30; 18,30: 20 30)« 
23 August (10; 12: 15; 17; 19; 21). PRETU-f 
TINDENI TRĂIESC OAMENI : Maxim 
Gorki (10,30; 12,30;
20,30), V Roaită (10; 
Libertății (10; 12; 14. _ 
CAIDUL- ; Central (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}.

A. BRUNO

14,30; 16,30; 10,30}
12; 15; 17; 19; 21), 
16,30; 18,30; 20,30)« 

.5; 12; 14,15; -------
.................................  ‘ î); 15; 17;

21,10). DIN NOU DIMINEAȚA ‘ 
*“"*........... — ......... —

TICEI
19.30) . UNDE INVIZIBILE - MAEȘTRII
GIMNASTICII ARTISTICE — IEDUL —> 
IN TIMPUL CARNAVALULUI — SPORT 
Nr. 6/1961 : Timpuri Noi (rulează în con-i 
tlnuare de la orele 10 pînă la orele 21)«. 
DOUA VIEȚI — ambele serii : rulează 
la cinematograful Olga Bancic (16; 19,30). 
PROGRAM SPECIAL PENTRU COPII : 
13 Septembrie (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 15), CINTECUL 
PORUMBIȚEI CENUȘII : 13 Septembrie 
18,30; 18,30: 20,30). SONATE : Cultural 
(15; 17; 19; 21). SECERIȘUL VERDE : 
16 Februarie (16; 18; 20). AUSTERLITZ.! 
B. Delavrancea (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). CO
PILUL TRUPEI : Grivița (15; 17; 19: 21). 
POVESTE DESPRE O FATA : Flacăra 
(15: 17,45: 20,30). PINZE PURPURII: T. 
Vladlmirescu (15; 17; 19; 20,45). UpTI- 
MUL MEU TANGO ; Munca (10; 12,15} 
14,30; 16,45: 19; 21,15). RAIDUL VARGATt 
Moșilor (15,30; 18; 20,30). INTILNIRE PE 
CABLU : Drumul serii (16; 18,15; 20,30)? 
N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). VIKINGII 
— cinemascop : rulează la cinematograf 
ful M. Emlnescu (14,15; 16,30; 18,45; 21). 
EVDOCHIA ; Ille Pintille (16; 18.I5Ç
20.30) . BUFONUL REGELUI : rulează "la 
cinematograful G. Coșbuc (10; 12; 15; 17} 
19; 21). PORTO FRANCO : G. Bacovlă 
(15; 17; 19; 21). C-tln David (15.30; 18J
20.30) , 30 Decembrie (15,30; 18; 20,30). 
VINTUI. S-A OPRIT IN ZORI : Aurel 
Vlalcu (15; 17; 19; 21).

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 2T, 

28 și 29 Ianuarie : Vreme relativ călduț 
roasă cu cerul variabil, temporar noros. 
Precipitații locale vor cădea cu deose-n 
blre în jumătatea de nord a țării. Vînt 
potrivit din vest șl nord-vest. Temprt» 
ratura în general staționară, Mințmelă 
vor îl cuprinse între minus ți plus 4 
-grade, iar maximele între 0 șl 10 grade«

soci.se
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Presa internațională despre declarațiile 
mareșalului R. I. Malinovski

NEW YORK 25 (Agerpres). — La 
a XVI-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. continuă dezbaterea 
problemei privind situația din An
gola.

Fekini, reprezentantul Libiei, care 
a luat primul cuvîntul la 24 ianua
rie, a subliniat că problema Angolei 
poate fi reglementată numai pe 
baza recunoașterii principiului au
todeterminării poporului angolez.

Delegatul Birmanie!, U En Sein, a

colonialiștilor poxtu-Protectorii 
ghezi.

(Desen de 
•„Izvestia" ).

condamnat în mod hotărît guver
nul portughez pentru refuzul de a 
îndeplini hotărîrila Adunării Gene
rale și Consiliului de Securitate în 
problema Angolei. El a amintit cu 
indignare despre represiunile colo
nialiștilor portughezi împotriva lup
tătorilor pentru libertatea Angolei, 
despre discriminarea rasială și 
crunta exploatare din Angola.

Apoi a luat cuvîntul reprezen
tantul Cehoslovaciei care a arătat 
că declarația cu privire la acorda
rea independenței țârilor și po
poarelor coloniale, adoptată la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. și confirmată la se
siunea a lG-a este expresia voinței 
majorității covîrșitoare a populației 
globului. Dar guvernul Portugaliei 
își bate joc atît de declarație, cît 
șl de Carta O.N.U. El nu vrea să re
nunțe la dominația sa în Angola. 
Primejdia constă nu numai în faptul 
că Portugalia duce un război de ex
terminare împotriva poporului An
golei, 
poate 
tr-un 
lumi.

Reprezentantul ’Cehoslovaciei a 
atras atenția asupra faptului că Por
tugalia primește armamentul cel 
mai modern de la N;A.T.O. Fără a- 
jutorul N.A.T.O. imperiul colonial 
portughez destrămat
mult.

în loc să ne adresăm guvernului 
Portugaliei cu apeluri platonioe, noi 
trebuie să acționăm — a spus re
prezentantul cehoslovac. Asemenea 
acțiuni concrete sînt prevăzute în 
proiectul de rezoluție al Bulgariei și 
Poloniei, care, printre altele, cere să 
se pună capăt acordării oricărui a- 
jutor militar Poriugaliei șl cheamă 
Consiliul de Securitate să examine
ze fără întîrziere problema aplică
rii de sancțiuni împotriva Portuga
liei.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — TASS :Urmînd evident indicațiile Departamentului de Stat, presa americană trece sub tăcere răspunsurile mareșalului R. I. Malinovski, la întrebările unui corespondent al ziarului „Pravda". Din toate ziarele newyorkeze de dimineață și după- amiază doar „New York Herald 
Tribune" a publicat o informație, cu privire la răspunsurile ministrului Apărării al U.R.S.S. sub titlul : „Malinovski ridiculizează construirea de adăposturi ; el spune că rușii ne pot distruge".Ziarul „Washington Post and Ti-

mes Herald" a înserat în pagina 12-a o scurtă știre cu privire la răspunsurile ministrului Apărării al U.R.S.S., iar „Star" publică fără comentarii în pagina 7-a extrase din aceste răspunsuri.ANGLIA

o«o

Sesiunea Camerei Populare a R.D.G.
Raportul prezentat de generalul H. Hoffmann, 

ministrul Apărării Naționale a R.D.G.

ci șl în iaptul că acest război 
să se transforme în curînd în- 
pericol pentru pacea întregii

BERLIN 25 (Agerpres). — După cum anunță A.D.N., la 24 ianuarie au început la Berlin lucrările sesiunii ordinare a Camerei Populare a R. D. Germane. Generalul de armată H. Hoffmann, ministrul A- părării Naționale a R. D. Germane, a prezentat raportul în problema introducerii serviciului militar general obligatoriu.Subliniind că apărarea patriei este o sarcină și o datorie istorică a clasei muncitoare germane și a tuturor forțelor patriotice ale po-B. Efimov din ziarul

Conferința ! Popoarele Americii Latine 
de la Havana î sjnf alături de Cuba liberăHAVANA 25 (Agerpres). — Agenția Prensa Latina relatează că 

peste 3.000 de persoane s-au adu
nat în teatrul „Garcîă Lorca'* din 
capitala Cubei în timp ce alte zeci 
de mii se strînseseră în fața clădi
rii, cu prilejul ședinței de inaugu
rare a conferinței popoarelor 
no-americane de solidaritate 
revoluția cubană.Discursul de deschidere a rostit de Manuel Galich, fost nistru de Externe în guvernul' democrat guatemalez, răsturnat în 1954 prin intervenția militară pusă la cale de S.U.A.

Iati- 
cufost mi- 4 -

„La această conferință, a spus 
Galich, noi îngropăm panamerica- 
nismul inventat la Washington și 
care își duce acum ultimele zile la 
Punta del Este. 70 de ani de ru
șinoasă istorie a continentului nos
tru au luat sfîrșit pentru a deschi
de calea unei noi epoci a Americii 
Latine".

„Panamericanismul anacronic, spus Galich, a fost rănit mortal 
poporul cuban care a înfruntat 
curaj imperialismul".Șeful delegației cubane, Jüan Ma- 
rinello, rectorul universității din Havana, a trecut în revistă realiză

a 
de 
cu

rile revoluției cubane în cursul primilor săi trei a.ni.
Referindu-se la pactul de la Rio 

de Janeiro, pe care S.U.A. încearcă 
să-I invoce împotriva Cubei Ia Pun
ta del Este pentru a justifica o a- 
gresiune, J. Marinello a făcut o 
comparație cu ajutorul frățesc și 
necondiționat pe care îl acordă Cu
bei toate țările lagărului socialist.în încheiere, J. Marinello a exprimat tuturor popoarelor lumii, și în primul rînd celor latino-americane, recunoștința poporului cuban pentru sprijinul pe care îl acordă poporului cuban în lupta sa pentru libertate și independență.

porului german, vorbitorul a arătat că introducerea serviciului militar general obligatoriu corespunde aspirațiilor și revendicărilor oamenilor muncii din R. D. Germană, uniți în Frontul Național.H. Hoffmann a amintit că guvernul Republicii Democrate Germane a adresat guvernului R. F. Germane apelul de a organiza tratative cu privire la încheierea Tratatului de pace german, de a pune la baza relațiilor dintre cele două state germane principiile coexistenței pașnice, de a începe dezarmarea generală și totală în Germania și crearea unui stat neutru din punct de vedere militar.Ministrul Apărării Naționale a expus apoi conținutul proiectului de lege cu privire la serviciul militar general obligatoriu. Camera Populară a aprobat în unanimitate această lege.în încheierea ședinței, Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R.D.G., a răspuns la întrebările deputaților.

LONDRA 25 (Agerpres). — TASS:Comentînd răspunsurile mareșalului R. I. Malinovski, presa engleză subliniază avertismentul serios pe care l-a dat mareșalul Malinovski militariștilor de dincolo de ocean, vorbind de puterea armelor nucleare și rachetă sovietice.Ziarul „TIMES“ publică relatarea sa sub titlul „Rusia ar putea șterge de pe fața pămîntului S.U.A.". Subliniind adeeași părere, corespondentul din Moscova al ziarului „DAILY TELEGRAPH" citează cuvintele ministrului Apărării al U.R.S.S. că U- niunea Sovietică nu are nevoie să-și sporească trupele de rachete și stocurile de arme.Ziarul „DAILY WORKER" publică o relatare sub titlul „Malinovski 
a pus la punct pe lăudăroșii ameri
cani" ; „Sovieticii au suficiente ra
chete pentru a nimici orice a- 
gresor".Totodată, ziarele remarcă că mi
nistrul Apărării al U.R.S.S. a con
firmat din nou năzuințele pașnice 
ale politicii externe sovietice și s-a 
pronunțat împotriva ațîțării „răz
boiului rece” și a isteriei războinice 
la care se dedau unele personalități 
de seamă din Statele Unite.DANEMARCACOPENHAGA 25 (Agerpres). TASS:Ziarele daneze acordă o mare a- tenție răspunsurilor mareșalului R. I. Malinovski.în interviul lui Malinovski, scrie 
„Berlingske Tidende", se subliniază că superioritatea sub raport militar este de partea Uniunii Sovietice, dar Uniunea Sovietică nu intenționează să profite de această superioritate. Răspunsurile lui Ma
linovski pot fi apreciate ca o dorin
ță a Moscovei de a găsi tocmai 
acum o bază pentru promovarea 
politicii de coexistență cu S.U.A.

Se împlinesc astăzi 12 ani de Ia proclamarea Republicii India și de la intrarea în vigoare a Constituției acestei țări. Acest eveniment, care a avut loc la doi ani și jumă- täte după cucerirea independenței țării, a constituit o încununare a luptei îndelungate duse de poporul indian pentru înlăturarea dominației colonialismului englez, pentru o dezvoltare liberă și independentă.Poporul indian sărbătorește anul acesta Ziua Republicii în condiții de mare bucurie : teritoriile Goa, Daman și Diu, străvechi pămînțuri ale Indiei, răpite de colonialiștii portughezi, au fost eliberate și au revenit la patrie. Astfel, ultimele pete ale colonialismului au fost șterse definitiv de pe harta țării.Republica India a preluat de la regimul colonial o moștenire nespus de grea. Colonialiștii au menținut această țară, cu o veche cultură și civilizație, într-o stare de cruntă înapoiere, frînînd dezvoltarea ei economică, redueînd-o la rolul de anexă agrară și furnizoare de materii prime a Angliei. Poporul a fost adus în stare de mizerie. 84 la sută din locuitorii tării nu știau să scrie și să citească.Pășind cu însuflețire la lichidarea moștenirii lăsate de colonialiști, poporul indian a obținut o serie de succese remarcabile. Pentru dezvoltarea economiei au fost construite centrale electrice, uzine metalurgice, întreprinderi ale industriei chimice și de mașini-unelte ; s-a ridicat producția agricolă și a fost extins învățămîntul. Dacă în cadrul primului plan cincinal (1951—1956) accentul a fost pus pe dezvoltarea agriculturii, în cadrul celui de-al doilea o atenție deosebită a fost acordată industrializării. Cel de-al treilea plan cincinal (1961—1966) accentuează această trăsătură. Fondurile alocate dezvoltării industriei au fost sporite.Firește, pentru înlăturarea moștenirii trecutului mai sînt încă multe de făcut. Dar poporul indian, încrezător în forțele sale, este dornic să învingă greutățile ce îi stau în cale, să ducă mai departe lupta pentru dezvoltarea economiei și făurirea unei industrii proprii, ca premiză pentru consolidarea independenței naționale.

Republica India este un factor activ al vieții internaționale. Guvernul indian se pronunță pentru coexistența pașnică și dezvoltarea relațiilor prietenești cu toate țările, indiferent de orînduirea lor politică și socială. El sprijină propunerile îndreptate spre înfăptuirea deÆÙr- mării generale și totale, pentru lichidarea definitivă a sistem lui colonial. Guvernul indian cLoli- niază necesitatea reglementării problemei germane de pe singura poziție realistă — a existenței celor două state germane.Năzuințele poporului indian spre dezvoltarea economică și culturală sînt privite cu înțelegere și simpatie de către țările sistemului mondial socialist. Uniunea Sovietică a acordat Indiei un ajutor important prin construirea marelui combinat siderurgic de la Bhilai, prin creditele acordate pentru construirea altor importante obiective industriale.Relații de sinceră prietenie s-au stabilit în decursul anilor și între India și Romînia.Un exemplu al rodniciei relațiilor de colaborare romîno-indiene; sub semnul coexistenței pașnice și al prieteniei reciproce, îl constituie rafinăria de la Gauhati — prima rafinărie de stat din India. Ea a fost proiectată și utilată îri. tregime de către R. P. Romînă și la instalarea ei au colaborat specialiști romîni și indieni. Inaugurarea rafinăriei în prima zi a noului an a prilejuit o manifestare puternică a prieteniei dintre popoarele noastre. Cu acest prilej, primul ministru al Indiei, J. Nehru, felici- tindu-i pe constructorii acestui obiectiv, a subliniat : „colabora- '-a a fost încununată de succes, iar roadele ei sînt din cele mai bune". Poporul romîn este convins că relațiile de colaborare romîno- indiană se vor dezvolta și întări, în folosul celor două popoare și al cauzei păcii.Cu prilejul sărbătorii naționale a Indiei poporul romîn transmite poporului indian un călduros salut, urîndu-i noi succese în lupta pe care o duce pentru prosperitatea patriei salé, pentru pace și colaborare internațională.

LA PUNTA DEL ESTE Uneltirile S. U. A. se poticnesc

>
Afirmații I ï p s s I e ci e Urnei

americana

PUNTA DEL ESTE 25 (Agerpres) în ședința plenară din 24 ianuarie a Conferinței miniștrilor de afaceri externe ai țărilor membre ale Q.S.A. primul a vorbit ministrul de 'Afaceri Externe al Columbiei, Cai- cedo Castilia, care, repetînd afirmațiile calomnioase răsuflate ale propa
gandei nord-americane împotriva 
'.Cubei, a cerut ruperea relațiilor din
tre țările O.S.Ä. șl Cuba. El_a fost 
Sprijinit de delegatul .Guatemalei.

Carlos Martinez Sotomayor, ministrul de Afaceri Externe al Republicii Chile, s-a opus, după cum relatează agenția France Presse, „ori- cărfei idei de sancționare a .Cubei". Sotomayor a subliniat că nimic nu justifică aplicarea de sancțiuni politice Cubei. Manuel Tello, ministrul de Afaceri Externe al Mexicului, a pus la’’îndoială legalitatea măsurilor anticubane propuse de delegatul columbian.
A luat apoi cuvîntul Santiago

Discursul lui Rusk: presiuni 
și instigăriPUNTÄ DEL ESTE 25 (Agerpres). In dimineața zilei de 25 ianuarie, delegația Columbiei, inspirată de S.U.A'. a prezentat conferinței un proiect de rezoluție, care, după cum menționează agenția Associated Press, „cere celor 20 de state americane să rupă imediat relațiile diplomatice și economice cu Cuba". Prezentată după cum relevăagențiile —> „puțin timp înainte de a lua cuvîntul secretarul de Stat Dean Rusk“, rezoluția nu a făcut altceva decît să pregătească „atmosfera" acestei intervenții.Discursul lui D. Rusk, cuprinzînd

obișnuitele atacuri la adresa regimului instaurat de revoluția cubană, a propus excluderea guvernului cuban din organismele O.S.A., întreruperea comerțului dintre Cuba și țările americane și „acțiuni separate și comune“ împotriva acestei țări.Associated Press relevă că în ciu-i da presiunilor S.U.A., „există puține 
speranțe ca cele 20 de republici a- 
mericane să realizeze o acțiune una
nimă la această conferință în vede
rea unor măsuri colective de pedep
sire a regimului lui Castro“.

Dantas, ministrul de Afaceri Externe al Braziliei, care s-a declarat împotriva oricăror sancțiuni la adresa Cubei, indiferent de natura lor. El s-a împotrivit, de asemenea, și unui eventual avertisment dat de conferință Cubei. Dantas a insistat asupra principiului neintervenției.„Atitudinea categorică a reprezentantului Braziliei a reținut atenția observatorilor", relatează corespondentul agenției France Presse.După cum relatează agenția 
U.P.I. „eforturile Statelor Unite în 
vederea excluderii Cubei din fami
lia națiunilor americane s-au izbit 
de obstacole care prezic o înfrîn- 
gere posibilă a planurilor privind o 
acțiune colectivă imediată împotri
va regimului lui Fidel Castro“. Argentina, care cu o zi înainte acceptase să prezinte împreună cu Statele Unite rezoluția pentru excluderea Cubei din organismele O.S.A., „pare să-și fi reconsiderat poziția". 
„Uluită și dezamăgită, spune agenția americană, delegația Statelor 
Unite a refuzat să comenteze modi
ficarea de poziție a Argentinei".

e si g® r © s aMOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS :Corespondenții unor ziare sovietice au adresat Secției de presă a Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. următoarea întrebare :
întrebare : în ultimele zile în unele ziare din S.UA. se face zarvă în jurul unei eventuale călătorii .în Uniunea Sovietică a lui Robert Kennedy, ministrul Justiției al S.U.A. Ziarele americane afirmă că inițiativa în această privință ar fi fost luată de Uniunea Sovietică. Ne puteți spune ce știți despre această problemă ?

Răspuns : Sîntem informați despre această zarvă pe care o fac unele organe ale presei americane. Acest lucru nu poate să nu producă surprindere. Știm că partea sovietică nu a manifestat inițiativă în privința invitării lui Robert Kennedy de a vizita Uniunea Sovietică.Totodată trebuie să spunem în această ordine de idei că oamenii politici din S.U.A., care și-au manifestat dorința de a vizita Uniunea Sovietică, au avut posibilitatea să facă aceasta. Țara noastră este deschisă pentru toți cei dornici de a o vizita cu bune intenții.
----------- O« O------------

Conferința de presa a președintelui

WASHINGTON 25 (Agerpres).

Aspect al Combinatului de îngrășăminte chimice din Sindri— una 
dintre cele mai mari întreprinderi ale industriei chimice din India.

Mari manifestații 
în Venezuela

WASHINGTON 25 (Agerpres). — municat că el I-a rugat pe directo- TASS transmite : La Washmgton a rul Băncii internaționale de recons- avut loc o conferință de presă a trucție și dezvoltare, americanul președintelui Kennedy, care a fost Eugen R. Black, să-și ofere „bunele aproape în întregime consacrată sale servicii" ca mediator în conflic- problemelor de politică internă și economice ale S.U.A. Răspunzînd la întrebările corespondenților, Kennedy a făcut două comentarii în legătură cu temele de politică externă. Cînd președintele a fost întrebat dacă este pe deplin satisfăcut, el și consilierii săi, de pregătirea militară a N.A.T.O. în prezent, Kennedy a răspuns că această ’pregătire poate și trebuie să fie intensificată. Cu această ocazie președintele a subliniat că consideră important în special să se mărească forțele armate clasice ale N.A.T.O.în continuare, președintele a co-

tul dintre India și Pakistan cu privire la Kașmir.Unul din corespondenți I-a întrebat pe Kennedy ce speră să obțină Statele Unite la conferința de la Punta del Este a miniștrilor de Externe ai țărilor continentului american. Kennedy, într-o formă foarte prudentă, și-a exprimat speranța că această conferință va adopta o „declarație eficace" cu privire la îngrijorarea Statelor Unite și, după cum a afirmat președintele, a țărilor Americii Latine în legătură cu „ofensiva comunismului în emisfera occidentală".
■o» O---------
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Cuvîntarea însărcinatului cu afaceri ad-interim 
al Indiei la București la posturile noastre 

de radio și televiziune
Cu prilejul celei de-a XH-a ani- nampilly, a rostit o cuvîntare la versări a Republicii India, joi seara, posturile noastre de radio și televi- afee.ri ad-interim ziune.însărcinatul cu afaceri ad-interim al Indiei la București, K. M. Kan-

Seară de cultură indiană

(Agerpres)

Tineretul din capitala Uruguayulul, purtînd drapele ale Cubei, ma
nifestează pe străzi scandînd lozinci antiimperialiste și în sprijinul revo
luției cubane.

CARACAS' 25 (Agerpres). — La 
ianuarie în Venezuela au avut loc, 
a treia zi consecutiv, mari manifes
tații antlamericane în semn de pro
test împotriva organizării conferin
ței O.S.A. do la Punta del Este. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, miercuri încă cinci persoane 
au fost ucise și multe altele rănite 
în urma reprimării de către poliție 
a demonstrației de la Caracas. 
Tancuri patrulează pe străzile ora
șului unde continuă să se audă 
focuri de arme și explozii. La Cara
cas au fost aduse întăriri militare 
cu un efectiv de peste 2000 de sol
dați.

Potrivit agenției, manifestațiile 
s-au extins în numeroase orașe din 
provincie, printre care Ciudad Bo
livar, portul La Guaira, Valencia, 
Maracaibo.

Continuă în același timp greva 
muncitorilor din transporturi care 
a început la 17 ianuarie în orașul 
San Cristobal. Un grup de locuitori 
al orașului a ocupat pentru un timp 
postul de radio local șl a lansat 
chemarea către oamenii muncii din 
întreaga țară de a sprijini pe gre
viști. Manifestații de solidaritate cu 
greviștii au avut loc în numeroase 
orașe. Poliția a atacat cu brutali
tate pe demonstranți. S-au înregis
trat morți șl răniți.

Cheltuieli militare la un 
fără precedent în noul bugetBONN 25 (Agerpres). — La Bonn a fost dat publicității proiectul de lege cu privire la bugetul R.F.G. pe anul 1962 adoptat de guvern. Acest proiect este o demonstrație grăitoare a caracterului războinic și militarist al politicii duse de Bonn.Se prevede o creștere colosală, fără precedent, a cheltuielilor militare. Potrivit proiectului noului buget, cheltuielile militare ale Ger
maniei occidentale se vor ridica la 
uriașa sumă de 16,5 miliarde mărci. Din această, sumă 15 miliarde mărci se alocă nemijlocit pentru Bundeswehr, 800 milioane mărci pentm așa-zisa „apărare civilă" și 700

nivel
al R. F. G

La Casa universitarilor din Capitală avut loc joi o seară de cultură indiană, consacrată celei de-a XH-a aniversări a proclamării Republicii India. Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului învățămîntu- lui și Culturii, Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei, Ministerului Comerțului, oameni de artă și cultură, studenți indieni care învață în țara noastră, precum și atașați culturali și de presă ai unor misiuni diplomatice acreditate la București.
A fost de față K. M. Kannampilly,

însărcinat cu afaceri ad-interim al Indiei la București.A luat cuvîntul Al. Buican, vicepreședinte al I.R.R.C.S., după care prof. N. Sălăgeanu, membru corespondent al Academiei R.P. Romîne, a subliniat evenimentele import/o^- te care s-au petrecut în viața ț, i- porului indian în anii care au trecut de la proclamarea Republicii India, colaborarea multilaterală între R.P. Romînă și India, și a împărtășit impresii din recenta vizită făcută în această țară.Au fost prezentate apoi filme documentare și înregistrări de muzică indiană. (Agerpres)
lioane mărci trupelor străine staționate pe teritoriul R.F.G. Anul trecut cheltuielile militare ale Germaniei occidentale s-au cifrat la 11,2 miliarde mărci, adică a patra parte din întregul buget. Acum pentru cheltuie
lile militare s-a alocat aproape o 
treime din buget. Creșterea uriașă a cheltuielilor militare se explică în primul rînd prin achiziții mari de armament at-ît în țară cît și în străi- nâtatè, prin sporirea considerabilă a efectivului Bundoswehrului, prin construcția intensă de obiective militare și prin multe alte măsuri cu caracter militar pe care le ia guvernul R.F.G.

pentru întreținerea

Demon st rația a 3000 de greviști spanioli
MADRID 25 (Agerpres). 

— în ciuda represiunilor 
crîncene organizate de 
regimul franchist, în Spa
nia se intensifică lupta 
oamenilor muncii pentru 
drepturile lor vitale. De 
șase zile continuă greva 
muncitorilor de la Uzina

metalurgică „La Basconia" 
din Bilbao ca urmare a 
refuzului direcției uzinei 
de a le majora salariile.

După cum 
ziarul „L'Humanité", în 
ziua de 24 ianuarie 3.000 
de metalurgișfi au orga
nizat o demonstrate tn

faja porfilor uzinei. Per
sonalul tehnic al uzinei, 
care pînă atunci nu a 
participat la grevă, s-a 

relatează alăturat muncitorilor. Co
mitetul de grevă a che
mat pe muncitori să con
tinue greva pînă la satis
facerea revendicărilor.

Viața Sui A> Gizenga este în pericol!• Declarația ministrului de Interne, Gbenye ® Demonstrație de protest în faja
25 (Agerpres). TASS: 
Christophe Gbenye,

LEOPOLDVILLE 
La 25 ianuarie, 

ministrul Afacerilor Interne al Repu
blicii Congo, a convocat pe reprezen
tanții presei cărora le-a spus că soco
tește anormal ți ilegal tratamentul apli
cat lui Gizenga. Gbenye a relatat că 
a încercat în repetate rînduri să-l în- 
tîlnească pe Gizenga după sosirea a- 
cestuia la Leopoldville, dar reprezen
tanții O.N.U. ți mai apoi paznicii mo- 
buiițti ai taberei militare „Binza", unde 
Gizenga a fost transferat fără țfirea lui 
Gbenye, i-au refuzat acest lucru. Gbe
nye ți-a exprimat indignarea față de 
această situație creată din pricina „sa
mavolniciei elementelor reacționare 
care au întrecut orice măsură".

Gbenye a raportat despre toate a- 
cestea primului ministru Adoula, care 
î-a cerut să semneze o hofărîre cu pri
vire la arestarea lui Gizenga. Gbenye 
a declarat însă că nu o poate semna, 
atîta timp cît nu se convinge perso
nal dacă Gizenga este în viată și în 
ce stare se află.

Neexistînd un document special caro

reședinței O.N.U.
să cuprindă acuzajii împotriva lui Gi
zenga și nici un mandat legal de.ares
tare, a declarat Gbenye ziariștilor, .men
ținerea acestuia în tabăra „Binza* 
ilegală.

Gbenye a comunicat ziariștilor că 
deși Gizenga este suferind și are ne
voie de asisfenfă medicală, paznicii 
împiedică accesul în tabără a medicu
lui său personal.

Opinia publică din Leopoldville este 
profund indignată de tratamentul sa
mavolnic aplicat lui Gizenga. La 25 ia
nuarie în faja reședinței O.N.U. de ia 
Leopoldville s-au adunat un mare grup 
de congolezi care purtau panouri cu 
inscripția „Trăiască Gizenga!“, și scan
dau lozinci patriotice.

Șeful reprezentantei diplomatice a 
Congoului în R.A.U., Pierre Mutele, a 
declarat că opinia publică congoleză și 
internațională „așteaptă un răspuns la 
întrebarea de ce nu-șl îndeplinește 
O.N.U. obligafiile sale, de ce contri
buie la înfăptuirea uneia din cele mal 
odioase crime din perioada postbelică".
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