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In cala expoziției
(Continuare în pag. V)

• Din cüvîntül participanțiior 
Ia Conferința pe țară a’ scriito
rilor (pag. 3-4).

• Scrisoare din Londra don. Schäffer 
tranzacțiilor ’ de armament an- 
glo-vestgermane (pag. 6-a).

(Foto : Gh. Vințilă)

încă un succes. In anul 1961 
în proprietatea obș-

Gor-
Dedesubturile

• Dezvoltarea economiei în 
dezbaterea comuniștilor.— Con
ferința organizației regionale de 
partid Oltenia (pag. 2-a).

Metode avansate 
la extracția țițeiul

scopul unei legături mal 
diferitele cartiere ale Capitalei,

Ing. GH. ALDEA 
director al Institutului de cercetări 

foraj-extracție — Cîmpina

care lucrează în aceste 
luat măsuri pentru 
vilelor, aprovizionarea 

Formațiile artistice din

• A. Pop — Printre turnătorii 
de Ia Csepel (pag. 5-a).

— ați reținut? — toam- 
pe întreg teritoriul re-

IAȘI
După
Pașcani care au fost racor
date la sistemul energetic 
national pe linii de 110 ki- 
lovol/i, au mai fost racor
date în ultima vreme, prin 
construirea de la stafiile a-

tuirii era
înaintate și generalizarea ei 
tru ca 
pășite 
mult.

Iată
șeptelul aflat 
tească a gospodăriilor colective din 
regiunea București a crescut. Mult, 
ca și în alte regiuni ale tării. Nu e 
o creștere oarecare, fiindcă s-a por
nit foarte de joe : de la aproape

• Pentru încheierea cit mal 
grabnică a unul acord în proble
ma încetării experiențelor nu
cleare — Declarația guvernului 
sovietic citită la Conferința 
de la Geneva (pag. 6-a).

lucrări se

Descoperiri 
arheologice

TG. MUREȘ 
(coresp. „Scîn
teii“). — Cu o- 
cazia săpături
lor efectuate de 
colectivul Mu
zeului regional 
în apropierea 
comunei Chen- 
du Mare s-au 
descopérit urme
le unei așezări 
din perioada de 
tranziție dintre 
epoca bronzului 
și cea a fierului. 
Aici au fost gă
site obiect« de 
ceramică, de 
piatră șlefuită 
și de bronz etc.

în 20 de întreprinderi 
din industria alimentară 
se fac anul acesta lucrări 
de dezvoltare și reutilare. 
Pe această cale se va ob
ține o bună parte din 
sporul de producție de 
12,4 la sută, cu cît este 
□revăzut să crească în 
1962 producfia industriei 
alimentare față de anul 
trecut.

La fabrica de zahăr din 
Tîrgu Mureș, vechile uti
laje se înlocuiesc în cea 
mai mare parte cu altele

moderne care permit să 
se dubleze capacitatea de 
producție. Tot aici se 
construiește un nou siloz 
de zahăr.

La abatoarele de la 
Consianfa și Brașov sînt 
înfr-un stadiu avansat lu
crările de extindere a 
suprafețelor de producție 
și de reutilare. La Brașov 
se construiește o secție 
nouă de preparate de 
carne cu o capacitate de 
13 tone pe zi, iar la 
Constanta o secfie nouă

are și reutilare 
industria alimentară

nie. In prezent se mai ivesc cazuri cînd nu se respectă în totul calitatea noroiului de foraj, se prelungește timpul de săpare a stratului productiv, iar calitatea tubajului și a cimentării nu este întotdeauna cea corespunzătoare. în asemenea situații sondele puse în producție au un debit mai mic decît cel scontat, iar la sondele de injecție scade receptivitatea stratului.O problemă importantă a extracției de țiței din țara noastră o constituie combaterea viiturilor de nisip și a parafinărilor. în această privință la Băicoi, Cîmpina, Țicleni și în alte schele s-au obținut rezultate pozitive însemnate. La numeroase sonde din aceste schele s-au introdus filtre care au contribuit la mărirea duratei de funcționare a pompelor de adîncime, producția sondelor respective sporind simțitor pe această bază. Totuși, nu peste tot metodele pentru combaterea nisipului sînt extinse pe măsura posibilităților. în unitățile trustului Tîrgoviște, de pildă, se folosesc încă puține filtre, deși condițiile de exploatare a țițeiului cer acest lucru. Este recomandabil să fie studiată și însușită experiența cîștigată de petroliștii din Țicleni și Boldești care au introdus- filtre la sonde chiar în timpul forajului.Este știut că deparafinarea sondelor necesită lucrări de intervenții costisitoare. Pentru a se reduce numărul intervențiilor este necesar să fie extinsă deparafinarea electrică — cu și fără cablu — metodă care s-a dovedit eficace în schelele din Moldova și din regiunea Ploiești.O altă metodă ce contribuie la intensificarea extracției este cea a fisurării hidraulice — metodă ce pgate fi extinsă în toate schelele deoarece industria noastră dispune în prezent de agregate pentru fisurarea cu presiuni și debite mari. Sînt de asemenea posibilități și pentru extinderea tratamentelor cu substanțe tensio-active și cu diferiți solvenți, care au același rezultat; .sporirea..jăebitului sondelor.Eficiența procedeelor de recuperare secundară, de menținere a presiunii straturilor și a celorlalte- metode avansate depinde în mare măsură de modul în care acestea sînt dirijate și controlate. Cunos- cînd presiunile de fund și. debitele zilnice, se pot lua pe parcurs măsuri pentru creșterea eficacității teh- nico-economice a acestor metode, în legătură cu aceasta, un rol deosebit revine serviciilor tehnice din schele. în multe schele aceste servicii contribuie din plin la ridicarea eficacității metodelor avansate de extracție a țițeiului. în altele însă toată activitatea acestora se reduce la un simplu control pe teren, la înregistrarea de date, fără a se căuta soluții noi în aplicarea acestor metode avansate.Extinderea sistematică a metodelor înaintate de extracție a țițeiului constituie o condiție esențială pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan pe 1962. Dezvol- tînd experiența dobîndită pînă acum vom putea spori continuu eficacitatea acestor metode moderne-de extracție.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN, 
TOVARĂȘULUI GH. GHEORGHIU-DEJ

Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej,
Vă raportăm- cu deosebită satisfacție că organizația 

regională de partid Cluj, aplicînd consecvent în viață 
politica partidului de construire a socialismului la 
sate, a îndeplinit cu succes sarcina trasată de Con
gresul al Ill-lea al Partidului Muncitoresc Romîn pri
vind colectivizarea agriculturii în regiunea noastră.

In prezent, țărănimea muncitoare este unită și or
ganizată în 725 gospodării colective care cuprind 98,5 
la sută din suprafața colectivizabilă a regiunii.

In munca entuziastă pentru încheierea colectivizării 
agriculturii — sarcină de importanță hotărîtoare pen
tru victoria deplină, a socialismului în scumpa noas
tră patrie — organele și organizațiile de partid, sfa
turile populare și celelalte organizații de masă din 
regiunea Cluj, respectând cu strictețe principiul libe
rului consimțământ, au desfășurat o multilaterală ac
tivitate politică și organizatorică în rândurile oameni
lor muncii de la sate.

Că rezultat al muncii politice și organizatorice des
fășurate de organizațiile de partid, colectivizarea a- 
griculturii a căpătat în regiunea noastră un puternic 
caracter de masă, fapt care confirmă încă o dată 
că harnica noastră țărănime muncitoare urmează cu 
toată încrederea linia trasată de partid și este ferm 
hotărîtă să-și făurească în gospodăria colectivă un 
trai tot mai îmbelșugat.

Subliniem cu bucurie că în fruntea acțiunii de 
transformare a întovărășirilor în gospodării agricole 
colective s-au situat permanent membrii de partid 
care, prin exemplul lor personal, au reușit să con
vingă și să atragă masele largi ale țărănimii pe calea 
gospodăriei colective, calea fericirii și bunăstării, ca
lea înfloririi multilaterale a satelor noastre.

In întreaga muncă de colectivizare a agriculturii, 
noi ne-am bucurat permanent de sprijinul neprecu
pețit al Comitetului Central al partidului. Mulțumim 
din adîncul inimilor noastre conducerii partidului și 
personal dumneavoastră, iubite tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru ajutorul multilateral, deosebit 
de prețios pe care ni-l acordați în întreaga noastră 
activitate.

Odată cu terminarea colectivizării agriculturii, în 
regiunea noastră-se deschid largi perspective pentru 
creșterea continuă a producției agricole vegetale șt 
animale, pentru ridicarea nivelului de dezvoltare a 
agriculturii corespunzător cu cerințele desăvîrșirii 
construcției socialiste în patria hoastră.

■Sintern pe deplin conștienți că în fața noastră stă 
în prezent sarcina de a ne concentra sistematic. și 
permanent toate forțele pentru continua consolidare 
organizatorică și economică a gospodăriilor Colective, 
de a munci neobosit pentru ca fiecare gospodărie co
lectivă din regiunea Cluj să devină o unitate socialistă 
puternică și înfloritoare, care să asigure tuturor co
lectiviștilor o viață fericită și îmbelșugată și să con
tribuie la asigurarea fondului central al statului cu 
cantități mereu sporite de produse agro-alimentare.

însuflețiți de victoria obținută în colectivizarea a- 
griculturii, transmitem Comitetului Central al parti
dului hotărârea noastră de a munci neîncetat pentru 
întărirea rolului conducător al organizațiilor de par
tid, pentru ridicarea continuă a nivelului muncii poli
tice și organizatorice de partid.

In numele oamenilor muncii din regiunea Cluj, co
mitetul regional de partid asigură Comitetul Central 
al partidului că pentru noi nu există cinste și onoare 
mai mare decît aceea de a munci fără preget pentru 
aplicarea în viață a politicii partidului, pentru de
săvârșirea construirii socialismului în patria noastră, 
pentru fericirea și bunăstarea întregului nostru popor.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn șl Comitetul 
său Central leninist, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej !

COMITETUL REGIONAL CLUJ 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 
TOVARĂȘULUI GH. GHEORGHIU-DEJ

Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej,
Comitetul regional Banat al P. M. R. și comitetul 

executiv al sfatului popular regional raportează Co
mitetului Central, dumneavoastră personal, tovarășe 
Gheorghe Ghmrghiu-Dej, că măreața sarcină privind 
colectivizarea agriculturii în regiunea noastră a fost 
îndeplinită cu succes.

Pășind cu încredere pe drumul arătat de partid, 
drumul gospodăriei colective — singurul care asigură 
țărănimii muncitoare un trai îmbelșugat și fericit — 
peste 154.000 familii de țărani muncitori romîni, ger
mani, maghiari, sîrbi și alții din regiunea Banat s-au 
unit și lucrează înfrățiți în 483 gospodării colective 
care dețin 582.912 ha. teren arabil, ceea ce reprezintă 
99,6 la sută din suprafața colectivizabilă a regiunii.

Colectivizarea agriculturii regiunii Banat demons
trează încrederea nestrămutată a maselor țărănești în 
politica înțeleaptă a partidului nostru, creșterea con
științei socialiste a țărănimii muncitoare, justețea po
liticii partidului de întărire continuă a alianței mun- 
citorești-țărănești.

Organele și organizațiile de partid, sfaturile popu
lare și celelalte organizații de masă au muncit cu ab
negație pentru a traduce în viață sarcinile stabilite 
de cel de-al Ill-lea Congres al P.M.R. privitoare la 
încheierea colectivizării agriculturii. Numeroase gos
podării colective s-au dezvoltat permanent și au spo
rit producția de cereale, posedă ferme mari de ani
male, devenind exemple demne de urmat. Prin mun
ca harnică a țăranilor colectiviști a sporit an de an 
numărul gospodăriilor colective milionare și ■multimi
lionare care au schimbat înfățișarea satelor bănățene.

Transformări adînci. s-au petrecut în viața satelor 
noastre colectivizate. Astăzi în satele bănățene te în
tâmpină un peisaj nou : tarlale nesfârșite, case noi, 
nenumărate construcții — grajduri, saivane, magazii, 
— mașini agricole dintre cele mai moderne.

Gospodăriile colective din regiune au sporit venitu
rile bănești la peste 620.000.000 lei, revenind în medie 
110.000 lei la suta de hectare teren agricol. Multe gos
podării colective au obținut venituri de peste 300.000 
lei la suta de hectare.

Dezvoltarea și întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective, creșterea producției 
vegetale și animale au dus la creșterea averii obștești, 
la sporirea veniturilor colectiviștilor. Valoarea zilei- 
muncă a crescut an de an.

La obținerea acestor succese a contribuit în mare 
măsură sprijinul multilateral și permanent acordat de 
stat gospodăriilor colective prin Credite, mașini agri
cole, semințe, îngrășăminte șl altele.

Succesele obținute de gospodăriile agricole colective 
sînt rodul muncii politice permanente duse cu răb
dare de organizațiile de partid, organizațiile de masă, 
de colectiviști, pentru convingerea țăranilor muncitori 
de a păși, pe baza liberului consimțământ, pe drumul 
gospodăriei agricole colective, singurul drum care duce 
la belșug și bunăstare.

Încheierea procesului de colectivizare a agriculturii 
în regiunea noastră ne oferă posibilități nelimitate 
pentru creșterea producției agricole, vegetale și ani
male, pentru ridicarea permanentă a nivelului de trai 
material și cultural al țărănimii colectiviste. Totodată 
ne creează posibilități tot mai mari pentru a spori 
aportul regiunii la asigurarea fondului central al sta
tului, la aprovizionarea din ce în ce mai bună a popu
lației de la orașe cu produse agro-alimentare.

Cu prilejul încheierii procesului de colectivizare a 
agriculturii în regiunea noastră, comitetul regional de 
partid Banat asigură conducerea partidului nostru, pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 
Pej, că organele și organizațiile de partid, oamenii 
muncii de pe ogoarele bănățene vor munci cu și mai 
mare însuflețire pentru consolidarea economico-orga
nizatorică a gospodăriilor agricole colective, în vede
rea obținerii de producții sporite de cereale și mai ales 
de grîu și porumb. Vom folosi din plin condițiile ma
teriale existente și experiența colectiviștilor pentru a 
crea puternice ferme de animale proprietate obștească 
în toate gospodăriile agricole colective.

Nu vom precupeți nici un efort1 în munca și lupta 
pentru ridicarea tuturor gospodăriilor colective la ni
velul celor fruntașe, contribuind astfel la ridicarea ni
velului de trai al celor ce muncesc de la orașe și sate.

COMITETUL REGIONAL BANAT
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Ewitie regionali de pictură, 
sculptura șl orallcă

Tn sala Dalles s-a deschis.vi
neri expoziția regionalii de pictură, 
sculptură și grafică, care prezintă 
creații realizate în anul trecut de ar
tiștii plastici din regiunea București. 
La festivitatea de deschidere au luat 
cuvînful artistul poporului Ion Jalea, 
președintele Uniunii Artiștilor Plastici, 
și Leonida lonescu, secretarul Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al Capitalei.

Actuala expoziție bucureșteană ■ în
trunește peste 700 de lucrări — corn- 
poziții de gen, portrete, peisaje etc.

presupune — înțr-un cu- 
colectivizare, totală. Presu-

de... în următoarele condiții, 
Obiective realizate 
ta imprima gospodăreștii dezbateri 
comune un ton evocînd semnifica
tiv consfătuirile de producție 
din industrie, obligîndu-te să 
chibzuieșli împreună cu vorbitorul 
de la tribună, împreună cu sala 
plină, asupra modului cum va fi fo
losită pe viitor cît mai bine baza 
nouă, mult., lărgită, dată agricultu
rii noastre prin aceste obiective rea
lizate.

De pildă 
na trecută, 
giunii București, a doua regiune to
tal colectivizată din țară, ■ cîmpia 
dunăreațxă a fost însămînțată nu
mai cu semănători, numai în ogoa
re arate adînc cu tractorul. Nu-mat 
așa toate culturile de togmnă : bob 
cu' bob, pogon cu pogon, sută la 
sută — pentru întîia oară''de cînd 
curge Dunărea sub soare și'-de cînd 
sînt, în -stingă ei, înlănțuite/, bără- 
ganele. Este un share succes. Dato
rat în primul ’ i;nd colectivizării to
tale : organizării superioare a oa
menilor, à teritoriului și-folosirii ma
șinilor existente.

Și încă ..un succes : în 1961, aceste 
cîmpii care alcătuiesc regiunea to
tal colectivizată București au pro
dus cea măi-ridicată recoltă de po
rumb boabe din-istoria lor și a po
rumbului seinăn'at aici — 2.300 kg. 
în medie l'qjhect'ăr. Iar în gostaturi 
media pe regiune s-a ridicat la 
3.500. Statisticile demonstrează că 
în trecut asemenea recolte medii nu 
obțineau nici moșiile, necum țăra
nii. <■ .■

Bineînțeles, participanții la con
sfătuire n-aii avut timp să-și aducă 
aminte deȚmoșieri. - Scopul cdnsfă- 

— ■ ■ centralizarea, experienței 
pen- 

succesele din 1961 să fie de
cît mai curînd și cît mai

Modificarea traseelor 
unor tramvaie 
și troleibuze

în 
între 
începînd din ziua de 28 ianuarie a.c. 
traseele unor tramvaie și troleibuze se 
modifică partial. Astfel, traseul nr. 24 
rămîne neschimbat între cartierul Dă- 
măroaia și Piața Buzești, apoi tram
vaiele vor circula pe actualul traseu 
nr. 27 pînă la uzinele „Republica“ 
(Prin strada Sevastopol, Clopotarii 
Veèhi, B-dul Ilie Pintilie, Șoseaua 
Stefan cel Mare, Mihai Bravii, B-dul 
Muncii, pînă la capul traseului nr. 
23). Tramvaiele nr. 27 vor avea același 
traseu de pînă acum ■ între Gara de 
Nord și Piața Muncii, de unde vor 
intra în traseul nr. 26 și vor întoarce 
la strada Laborator. Troleibuzele nr. 
88 vor circula pe traseul actual între 
Calea 13 Septembrie și Piața Roseti 
de unde prin străzile Alexandru Sahia, 
Icoanei, Alecu Russo, Tunari, Barbu 
Văcărescu, vor merge pînă în B-dul 
Lacul Tei (capul traseului nr. 17).

Potrivit prevederilor planului de tora, spre a se obține sonde cît »tat pe 1962, în acest an extracția mai bune din punct de vedere teh- de țiței Va trebui să crească la 11.850.000 tone. Pentru realizarea acestei sarcini are o deosebită însemnătate — așa cum prevăd Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste — în afară de exploatarea zăcămintelor noi, intensificarea extracției din schelele vechi.După cum se știe, în trecut monopolurile capitaliste au exploatat sălbatic zăcămintele de. țiței din țara hoastră. După eliberare, în fața noastră, a cercetătorilor, ca și a tehnicienilor și inginerilor din schele, s-a pus sarcina de a introduce și extinde acele metode înaintate de lucru care să ducă la intensificarea extracției din sondele vechi. Metodele de recuperare secundară se aplică azi cu eficacitate în multe schele petroliere din țara noastră. La un zăcămînt din regiunea Ploiești, de pildă, exploatat prin metoda de recuperare secundară cu injecție de gaze, s-a obținut în decurs de numai cîțiva ani un plus de peste 80.000 tone țiței la un preț de cost pe tonă cu circa 30 la sută mai redus față de exploatarea fără injecție.. în schelele noastre petroliere sînt folosite numeroase metode înaintate care permit exploatarea tot măi rațională a zăcămintelor de țiței. La Boldești și Moinești a fost introdusă, pe baza experienței petroliștilor sovietici, metoda menținerii presiunii straturilor prin injecție de apă sau de gaze. în cei peste 10 ani de cînd se aplică această metodă, schelele respective au extras cantități însemnate de țiței în plus, iar factorul de recuperare a țițeiului din zăcăminte a crescut. Folosind experiența cîștigată, s-a aplicat în ultimii ani cu bune re- zultate injecția de apă și. de gaze pentru menținerea presiunii straturilor în multe schele.' Există largi posibilități în. schelele noastre petroliere de a extinde și mâi mult aceste metode moderne de intensificare a extracției. în anul acesta, paralel cu extinderea unor metode care și-au dovedit eficacitatea în ultimii ani, vor fi experimentate noi ' metode. Dar; trebuie spus că în unele schele nu se , acordă atenția ce s-ar cuveni intrôdücerii și extinderii metodelor moderne de lucru, verificate ca eficiente în practica producției, în schela Urlați, de pildă, s-a folosit cu doi ani în urmă la unul din zăcăminte metoda recuperării secundare prin injecție de apă. Rezultatele obținute atunci au fost din cele mai bune. Pornind de la aceste succese, institutul nostru a întocmit anul trecut documentația tehnică necesară pentru extinderea recuperării secundare și la alte sonde din schelă. Conducerea schelei nu a luat însă măsuri ca. injecția să se facă în condițiile prevăzute în proiect; în prezent se injectează doar 70 la sută din debitul de apă planificat. De ce ? S-a întîrziat în mod nejustificat pregătirea sondelor pentru injecție, montarea conductei de apă și a stației de pompare. Toate acestea fac ca rezultatele obținute să nu fie pe măsura posibilităților.în ce privește exploatarea zăcămintelor noi prin metoda menținerii presiunii, o condiție de primă importanță este ca întreprinderile de foraj să acorde o mai mare atenție forării formațiunilor productive, tubăriî și cimentării aces-

Pui fără cloșcă, dar. cu o „mamă" bună. Maria Oșlnschi, opera* 
toate șefă la stațiunea de incubație a G.A.S. „Avicola“ Bacău, este 
apreciată pentru rezultatele muncii sale.

In locuințe noi
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). In 

ultimele zile au fost date în folo
sința oamenilor muncii din orașul 
Pitești 199 de apartamente în 
blocurile de pe Calea București 
și str. Domnita Bălașa. In locuințe 
noi s-au mutat, printre alții, mun
citorii Stelian Oprea, Marin Spă- 
tani (Uzina metalurgică Colibași), 
Gheorghe Pieptea și Bota Dumitru 
(„Textila“ Pitești).

Constructorii ridică în prezent 
alte blocuri, însumînd sute de 
apartamente, pe străzile 1 Mai, 
Zmeurei și în fața gării.

Localități racordate 
sistemul energetic național

(coresp. „Scînteii").—
orașele lași, Birlad, și

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — In comuna Gura Teghii din raionul Cislău s-a înființat cu cîțiva ani în urmă o întovărășire a- gricolă. An de an, rezultatele obținute de întovărășiți erau mai bune decît ațunci cînd lucrau pămîn- tul individual. în vecinătatea lor însă, gospodăriile colective ..din comunele radio, mobilă, aragaz, Pănătău,Cislău și altele. obțineau văzut astfel marile avan- taje ce le prezintă gospo- >> dăria colectivă.Steteu • « DuPa ce a venit de lai zz consfătuirea pe țară a co- zz Activiștilor, Ion Zaharia, ■I >> brigadier la gospodăriaî zz colectivă din Pănătău aI « fost invitat de către înțoli®, Ir vărășifii din comuna GuraW « Teghii să le spună dincele aflate acolo, cît și despre felul cum se muncește în gospodăria colectivă. La căminul cultural din comună și punctele de convorbire au fost discutate mult documentele consfătuirii pe tară a colectiviștilor.Toate acestea au avut un ecou puternic în rîndul întovărășiților. Ca urmare, zilele trecute 320 familii de întovărășiți, care au împreunat peste 700 hectare teren, au format o gospodărie colectivă. In ziua inaugurării s-au mai înscris încă 19 familii.

de preparare 
pasăre.

Importante 
execută acum și la fabri
ca de ulei „Filimon Sîr- 
bu“ din Capitală. Aici se 
construiește o secfie de 
extraefie continuă a ule
iului — cu o capacitate 
de prelucrare de 150 
tone de semințe de floa- 
rea-soarelui pe zi — pre
cum și o stafie modernă 
de îmbuteliere cu o ca
pacitate de 2.500 de sti
cle pe oră.

(Agerpres)

înd revăd 
însemnările 

făcute în decem
brie trecut la con
sfătuirea colectiviștilor, îmi dau sea
ma că, fără să vreau, am urmărit 
mereu, paralel cu lucrările consfă
tuirii, reacția delegaților din regiu
nea București. Probabil pentru că am 
printre ei mai mulți prieteni și cu- 
noscuți decît în altele, șk față de 
ei mai multe obligații.

Se știe, la consfătuire a fost o 
adevărată ploaie de vești mari și 
importante. Multe, adevărate eveni
mente. In general, comunicate la
conic, în cîtèva fraze: „La noi,' cu
tare obiectiv a fost realizat pe data 

’ ’Ți.i.“ punct,
expresia aceas-

7.000 vaci s-a a- 
juns la 45.700. 
Intr-un an ! La 
■scroafe, de la 

13.000 la 34.000. Intr-un an ! La oi, 
de la 214.000 la 460.000.

Rezolvarea sarcinilor care decurg 
dintr-un asemenea ritm de dezvol
tare presupune o organizare supe
rioară ; un nou spirit gospodăresc, 
în stare să prevadă dinainte, fără 
greș, și să planifice în consecință 
nenumărate amănunte, hotărîtoare 
toate. Presupune unirea a sute de 
mii de oameni în jurul țelului co
mun. Presupune sprijinul organizat 
al clasei muncitoare (min&rșu — 
deci mașini, petrol — deci combus- . 
tibil, asistență tehnică și mecaniza
tori) — sprijin grație căruia țăranii 
sînt eliberați de greul greului 
muncii pămîntului, au tot mai ’ 
mult răgaz și tot mai multe mijloa
ce pentru a studia, chibzui, hotărî 
și' acționa ca oameni cu pregătire , 
profesională, politică și culturală 
din ce.. în ce mai cuprinzătoare, mai , 
adîncă. Un asemenea, ritm , de dez- ■ 
voltare a tuturor laturilor vieții o- • 
menești 
vînt — 
pune înțelegerea esenței îndrumă
rilor partidului.

Am^ notat ca pe-un eveniment de 
seamă : regiunea București a intrat 
în iarna 1961—1962 cu furaje asigu
rate, din producția 'proprie a gos
podăriilor colective, pentru întreg 
șeptelul sporit în asemenea propor
ții.- Și, de asemeni, cu imensa su
prafață de grajduri necesare — 
construite în același scurt răstimp..

Trebuie de asemenea notat, sub
liniat cu linii groase : ca peste ' tot 
în țară, succesele colectiviștilor pe 
tărîmul sporirii avutului obștesc 
s-au oglindit și în regiunea Bucu
rești în creșterea bunăstării fiecă
ruia. Totalizat pe regiune, asta în
seamnă, între altele, .'că anul 1962 
găsește pe aceste cîmpii, la fiece 
șase case, o casă nouă. Și găsește 
'încă mai numeroase ca-se refăcute. 
Și • că găsește la o casă din două 
un radiodifuzor transmițîndu-și pro
gramul. Și găsește sute de mii de 
.oameni citind, scriind, învățînd, cal- 
culîndu-și pașii, căile, acțiunile vii
toare. Caiculînd, la urma urmei, 
creșterea impetuoasă, în tot mai 
înalt ritm socialist, a încărcăturii 
pămîntului nostru cu omenie, cu 
fericire omenească dobîndită cinstit 
prin muncă și gîndire, prin „creație 
istorică conștientă“.

Știe oricine, regiunea București, 
de curînd colectivizată total, nu 
este, din punct de vedere al pro
ducției agrozootehnice la hectar, 
fruntașă pe țară. Regiunea Bucu
rești a trecut pragul socialismului 
moștenind din trecut, sub toate as
pectele, o situație mai grea decît 
multe alte regiuni. Astăzi vede ori
cine : socialismul, colectivizarea, dă

cesfor orașe a unor linii de 
35 ; și 15 kilovolfi, și cen
trele raionale Vaslui și Hîr- 
lău, precum și localitățile Tg. 
Frumos, Murgeni și Podu 
lloaiei.

Zilele acestea au început 
lucrările pentru construirea

> SINAIA (coresp. „Scînteii’’) In
> stațiunile balneo-climaterice de pe
> «alea Prahovei vor sosi peste cî- 
? teva zile numeroși studenți din
> institutele de învățământ superior 
ș de la București și din alte centre 
( universitare pentru a-și petrece va- 
z canța de iarnă. La Sinaia sînt aș-

I
teptați 1.800 studenți, iar la Buș
teni — 900.

In vederea primirii studenților, 
personalul 
stațiuni a 
pregătirea 
cantinelor.
cadrul Casei de cultură din Si
naia pregătesc pentru ei un pro 
gram bogat, interesant.

De la întovărășire 
gospodăria colectivăproducții mult mai mari. Vedeau cu ochii lor acest lucru. Față de ei, colectiviștii din Pănătău au obținut anul trecut în plus la fiecare ' hectar cite 800 kg. porumb și 300 kg. grîu. în această comună colectiviștii și-au construit zeci'de case noi, multi dintre ei și-au cumpărat aparate de bi- Valea Lupului, ■ delete etc. întovărășită au
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trebuie să ajute sis-ducție pentru care au condiții priel- sistematic organele locale atît în sporească producția de~cereaîe și

Oltenia din trecut era cunoscută 
ea una din cale mai înapoiate regiuni ; cîteva sute de moșieri ex
ploatau crîncen pe țăranii muncitori; „cobilițarul", cum i se mai spunea pe atunci țăranului oltean, pleca aiurea prin țară să-și cîștige o bucată de pîine. Azi meleagurile Olteniei sînt de nerecunoscut. Datorită politicii partidului de construire a socialismului, de dezvoltare rapidă a economiei și de ridicare a tuturor regiunilor țării, în Oltenia s-au pus în valoare importante bogății ale solului și subsolului, se dezvoltă ramurile unei industrii moderne— electrotehnica, construcția de mașini agricole, industria chimică, industria petrolului și cărbunelui, industria de valorificare superioară a lemnului, industria alimentară și ușoară. Anul trecut industria regiunii a realizat în mai puțin de 30 zile o producție a cărei valoare globală 
este echivalentă cu cea realizată în regiune în întreg anul 1938. Fața satelor s-a șchimbat ; majoritatea covîrșitoare a țăranilor muncitori au pășit pe drumul socialismului.Darea de seamă prezentată de tov. Constantin Drăgan, prim-secretar al comitetului regional, la conferința organizației regionale de partid Oltenia din 20—21 ianuarie a.c. a scos în evidență faptul că în unitățile industriale muncitorii, inginerii și tehnicienii, sub conducerea organizațiilor de partid, au îndeplinit și depășit sarcinile de plan și angajamentele luate, reușind ca de la ultima conferință regională de partid să dea un plus de produse peste plan în valoare de peste 110 milioane lei. S-au relevat eforturile rodnice ale colectivelor de întreprinderi pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid privind introducerea largă a tehnicii înaintate ; rezultatele acestor eforturi s-au concretizat în produse noi cu bune caracteristici tehnico-econo- mice, ca motoare electrice cu țevi de răcire de la 160 pînă la 500 kW, transformatori cu răcire forțată de 20 MVA, cargouri și remorchere, vagoane de marfă cu pereți'metalici, remorci cisterne și altele.Așa cum s-a arătat în conferință, succesele dobîndite sînt sțrîns legate de îndrumarea și sprijinul a- cordat colectivelor întreprinderilor de către organele și organizațiile de partid. în ultimul timp a crescut rolul. mobilizator al organelor, de partid, competența lor în conducerea și rezolvarea problemelor economice.— Noi am simțit din plin ajutorul comitetului regional de partid — a spus. tov. Alex. Dombi, director general al uzinelor „Electroputere". AnuL- trecut, cînd în uzină nu se îndeplineau ritmic sarcinile de plan și se primeau re- clamații pentru calitatea necores- punzătoare a unor produse, un colectiv de activiști și specialiști, format de comitetul regional de partid, împreună cu comitetul de partid al uzinei au analizat timp de cîteva săptămîni cauzele deficiențelor. Pe baza recomandărilor și îndrumărilor date de acest colectiv au fost organizate mai bine serviciile de proiectare și unele sectoare productive, asigurîndu-se 

o mai judicioasă folosire a capacităților de producție. Sprijinul dat 
a ajutat colectivul uzinei noastre să organizeze mai bine procesul de producție a locomotivei Diesel electrice de 2.100 C.P. în practică locomotiva a dovedit caracteristici economice remarcabile, anul acesta treeîndu-se la producția de serie.Rezultatele bune pe care le-am obținut nu ne fac să trecem cu vederea unele lipsuri care mai continuă să se manifeste în uzină: la turnătorie se dau încă rebuturi, serviciul de aprovizionare nu satisface întotdeauna la timp nevoile între- Îirinderii. Comuniștii, întregul co- ectiv al uzinei, călăuzindu-se de Directivele C.C. al P.M.R. privind criteriile întrecerii socialiste, sînt hotărîți să înlăture într-un timp cît mai scurt aceste neajunsuri, asigu- rînd realizarea sarcinilor de plan la toți indicii.— Industria petrolieră a regiunii, ca ramură nouă în plină dezvoltare — a spus tov. Ion Tatu, directorul trustului de extracție Tg. Jiu — s-a

tid asupra conducerilor întreprinderilor de construcții, majoritatea obiectivelor industriale au fost puse în funcțiune la termenele planificate. Cu toate rezultatele obținute, planul de investiții n-a fost realizat în întregime. Pentru aceasta o răspundere revine șî Ministerelor Industriei Petrolului și Chimiei, Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, Transporturilor și Telecomunicațiilor, Agriculturii.Prin condițiile de climă și sol, Oltenia este una din principalele regiuni cerealiere, agricultura ocu- pînd un loc însemnat în economia regiunii. în conferință s-a apreciat faptul că în ultimul timp au fost obținute succese de seamă în transformarea socialistă a agriculturii, în sporirea producției de cereale, în creșterea animalelor.Ca urmare a muncii politice de masă desfășurate de organele și organizațiile de partid, în prezent raioanele Segarcea și Corabia sînt complet colectivizate, iar raioanele Calafat, Caracal, Vînju Măre și Băi- lești se apropie de terminarea colectivizării.— Deși la începutul acestui an gospodăriile colective din regiune cuprindeau 57,2 la sută din suprafața agricolă și peste 54 la sută din numărul total al familiilor — a spus tov. Gheorghe Dindere, secretar al comitetului regional de partid — față de posibilitățile existente, rezultatele in transformarea socialistă a agriculturii nu ne pot mulțumi. A existat o perioadă cînd s-a bătut pasul pe. loc, cînd comitetul regional și comitetele raionale au slăbit munca politică și organizatorică pentru colectivizarea agriculturii.Delegații la conferință au subliniat că membrii de partid de la sate, colectiviștii, văd în expunerile tovarășului Gheorghe Gheorghiu-

Sarcinile importante în domeniul colective. în munca politică de masă pentru colectivizarea agriculturii trebuie folosite diferite forme gional de partid să urmărească în- și metode — vizitele la gospodării- deaproape repartizarea inginerilor le colective, care ajută țăranului să în gospodăriile agricole colective, vadă cu ochii lui că numai gospo- Totodată a propus ca specialiștii dăria colectivă îi poate asigura beide la Institutul agronomic să ajute. șugul, „serile de calcul“ la care se mai sistematic unitățile agricole fac comparații între veniturile co-
«_ •_* j ■- lectiviștilor și ale celorlalți țărani, uvuuuw a w- munca de agitație de la om la om hp mmKni Hp mrtid hibrizi de porumb de mare produc- cu participarea colectiviștilor frun- - - ■■ -

Conferința organizației regionale 
de partid Oltenia

mai sistematic i socialiste în introducerea în producție a unor soiuri noi de grîu și tivitate, în valorificarea nisipurilor tași?și a pajiștilor naturale din masivul Referindu-se la problemele întă- Parîng etc. ririi economico-organizatorice aPădurile sînt o mare bogăție a re- gospodăriilor colective, tovarășul giunii Oltenia. Tov. Nicolae Covlea, Chivu Stoica a arătat că organele prim-secretar ăl Comitetului ra- și organizațiile de partid, sfaturile ional de partid Balș, a arătat că populare, trebuie să ajute sis- sfaturile populare trebuie să se o- tematic gospodăriile colective în cupe mai mult de împădurirea te- dezvoltarea acelor ramuri de pro- renurilor degradate. Ministerul E- ducție pentru care au condiții priel- conomiei Forestiere să sprijine mai nice și care aduc venituri mari, să sistematic organele locale atît în sporească producția de cereale și exploatarea rațională a pădurilor în special de grîu și porumb. Gos- cît și în acțiunea de împăduriri;. •Darea de seamă și participanții la discuții au acordat o atenție deosebită problemelor legate de metodele și stilul de muncă al organelor locale de partid. S-a apreciat că rezultatele economice în industrie, a- gricultură și în toate sectoarele vieții regiunii puteau fi mult mai bune dacă n-ar fi existat deficiențe în activitatea biroului și secretariatului comitetului regional de partid și îndeosebi a fostului prim-secre- țar al comitetului regional.
★Participanții la conferință au ascultat. cu interes expunerea asupra Dării de seamă a delegației partidului nostru la cel de-al XXILlea

podăriile colective din jurul orașelor și al centrelor muncitorești să fie îndrumate să cultive legume, să crească păsări, să sporească numărul vacilor de lapte, să aducă o contribuție tot mai mare la buna aprovizionare a populației, în zonele de deal, unde terenurile nu sînt prielnice pentru cultura cerealelor, să se planteze viță de vie și pomi fructiferi. De asemenea, în raport cu condițiile concrete de care. dispun, gospodăriile colective să dezvolte cultura sfeclei de zahăr, a florii-soarelui, plantelor tehnice.Experiența gospodăriilor fruntașe a dovedit ce venituri mari pot ob- -------—_— „ ,— ,T.----------- ține colectiviștii din zootehnie — Congres al P.C.U.S.. Arătînd că prin creșterea, taurinelor și în spe-poporul nostru vede în noul Pro- çial a vacilor dé lapte, a oilor cu gram al, P.C.U.S. întruchiparea pro- lînă fina și semi-fini, sporirea nu- priului său viitor luminos, ei și-au mărului de porci grași. Organele exprimat deplina aprobare față de și organizațiile de partid, sfaturile Dej. la Plenara C.C. ai P.M.R. din darea dé seamă prezentată de to- populare, consiliile de conducere .... . « yarășul Gheorghe Gheörghiu-Dej la ale, 'gospodăriilor colective să sePlenara C.C. al P.M.R. din 30 noieih- ocupe-îh permanență de problemele brie—5 decembrie anul trecut,, și complexe âle zootehniei, să dea a- au subliniat că ea constituie un în- tenție asigurării bazei furajere, îm- dreptar prețios în studierea mate- ' buriătățirii raselor de animale, rialelor Congresului al XXII-lea al’ construcțiilor zootehnice.P.C.U.S. de către membrii și candi- Dezvoltarea diferitelor ramuri de dații partidului nostru, de către toți producție aduce mari venituri gos- oamenii muncii. podăriei colective,înfierînd activitatea criminală à creșterea fondului grupului fracționist Pauker-Luca, sprijinit de Teohari Georgescu, și a grupului Iosif Chișinevschi și Miron Constantinesçu, vorbitorii au subliniat meritul conducerii partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a apărat' cu fermitate unitatea de monolit a gospodăriilor colective în organiza- partidului, principiile leniniste aie ' rèâ' mUncii, în aplicarea practică a vieții de partid, onoarea, demnitatea și viața cadrelor de partid.
★In încheierea lucrărilor conferinței' a lUat cuvîntul tovarășul 

Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al C.C, al P.M-R',...---- . .--------..care a transmis oamenilor muncii măi ieftin. Creșterea producției în din regiunea Oltenia, un cald salut din partea C.C. al P.M.R. și a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, urîndu-le să obțină noi succese în înfăptuirea directivelor celui de-al IlI-lea Congres al

iunie-iulie anul trecut și la Consfătuirea pe țară a colectiviștilor, în învățămintele rezultate din aceâstă consfătuire, un îndreptar prețios pentru înflorirea agriculturii.în conferință s-a vorbit pe larg despre rezultatele obținute în sporirea producției de cereale. Anul trecut, 94 de gospodării agricole colective au obținut producții medii de 2.000 kg. grîu la hectar, deși timpul p-a fost tocmai prielnic. Aceste rezultate se datoresc faptului că în aceste gospodării au fost aplicate mai bine metodele agrotehnice înaintate, s-au folosit semințe din soiuri de înaltă productivitate.Colectiviștii din regiunea Oltenia au primit cu încredere în posibilitățile lor sarcina trasată de partid de a obține în acest an 5.000 kg. po- rumb boabe la hectar în cultură neirigată pe loturi cît mai mari. Vorbind despre experiența dobîrt- dită de gospodăria agricolă çoleç- , tivă din comuna Seaca de Cîmp, tovarășul Tudorică Marin, președintele ei, a împărtășit participanților la conferință metodele folosite de colectiviști în anul trecut, cînd de pe 350 ha. s-au obținut în medie 5083 kg. porumb boabe la hectar în cultură neirigată. în acest an colectiviștii au hotărît să obțină pe întreaga suprafață de aproape 700 ha. cultivată cu porumb, o producție de 5.500 kg. porumb boabe la ha.Problemele complexe privitoare la întărirea economico-organizato- rică a gospodăriilor colective au ocupat un loc de seamă în confe- rința. Legat de aceasta, s-a discutat în mod aprofundat despre importanța creșterii animalelor. în gospodăriile colective din comunele Rast,. producția industrială să 'zie înde- Gîngiova, Piscul Vechi, Cetate și al- x- ’ - Jii"tele, veniturile din sectorul zootehnic reprezintă peste 30 la sută din totalul veniturilor.Participanții la conferință au ascultat cu interes cuvîntul tovarășei Elena Bică, membră a gospodăriei colective din Cetate, raionul Calafat. Ea a arătat că organizația de bază analizează periodic munca în consiliul de conducere și Urmărește sistematic îndeplinirea hotărîrilor privind dezvoltarea sectorului zootehnic. Membrii și candida- bucurat în mod sistematic de spri- ții de partid au fost repartizați la jinul comitetului regional de partid, locurile cele mai importante ale Activitatea trustului a fost analiza- ] tă de mai multe ori, am primit indicații valoroase privind organizarea muncii, folosirea mai bună a timpului de lucru de către echipele de intervenție, am fost ajutați în procurarea unor mașini și utilaje etc. Dacă trustul nu și-a realizat totuși sarcinile de plan pe anul trecut și am rămas datori statului o cantitate însemnată de țiței, cauzele trebuie căutate noastre proprii ; combatem ' " unele sonde timpul de intervenție este x acestea se mai adaugă și faptul că unele piese de la unitățile de pompaj, livrate de uzinele mecanice Cîmpina, nu sînt de calitate corespunzătoare. Pentru înlăturarea neajunsurilor din schelele noastre s-au luat o serie de măsuri care, aplicate perseverent, ne vor permite anul acesta îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan.în conferință s-a acordat o atenție deosebită problemelor legate de îndeplinirea ritmică a planului de producție, de ridicarea indicilor tehnico-economici ai mașinilor. Vorbind despre aceste probleme, 
Dumitru Bunu, muncitor la uzinele „7 Noiembrie", a arătat că în uzină — o—— s-au obținut rezultate bune privind lective, tovarășul JVIihal Burcheșin, îmbunătățirea caracteristicilor teh- :- --- -nice ale mașinilor agricole. Cu toate acestea, procesul de producție este uneori stînjenit de practicile lucrului în asalt — la munca neritmică contribuind și faptul că unii furnizori, de pildă, uzinele Calan, nu-și respectă întocmai contractele privind livrarea de materie primă.în lucrările conferinței un loc important l-au ocupat problemele privind îndeplinirea planului _ de investiții. S-a arătat că datorită îmbunătățirii muncii de partid pe șantiere, întăririi controlului de pan-

în lipsurile " ; nu am reușit să viiturile de nisip, las sonde timpul de intervenții prelungit fără justificare. La

: mai importante ale producției ; la fermele de animale, de pildă, lucrează 7 membri de partid, care se ocupă cu tragere de inimă și pricepere de creșterea animalelor. Anul trecut, la întregul efectiv de vaci de 176 capete, gospodăria a realizat în medie cîte 2.100 litri lapte pe cap de vacă furajată. Colectiviștii din Cetate au hotărîț ca anul acesta să livreze statului pe bază de contract — în afară de 780 tone grîu, 512 tone porumb — 180.000 1. lapte și 500 de porci grași. Consider că este necesar ca Ministerul Industriei Alimentare, prin unitățile sale, să acorde mai multă atenție preluării la timp a întregii cantități de lapte disponibil în gospodăriile colective.Mai mulți participant la discuții au arătat că în gospodăriile colective din regiune se lucrează intens pentru aplicarea recomandărilor Consfătuirii pe țară a colectiviștilor privind creșterea a 500—600 păsări la suta de hectare. Au fost pre. gătite incubatoare, cotețe etc. Gospodăriile colective din apropierea Dunării, a Jiului vor acorda o atenție mare creșterii păsărilor de apă.în legătură cu rezolvarea problemelor complexe ale dezvoltării a- griculturii și întăririi economico- organizatorice a gospodăriilor co-prim-secretar al Comitetului raional de partid Craiova, a spus : „Noi avem în Craiova un Institut agronomic, creație a regimului democrat popular, care a pregătit un mare număr de ingineri agronomi și mecanizatori. Dar făcînd o statistică a inginerilor care lucrează în unitățile agricole și a celor care ocupă diferite funcții în întreprinderile și instituțiile orașului Craiova, se observă că majoritatea lor stau în oraș și nu la sate, acolo unde se hotărăște soarta recoltei*. 
Vorbitorul a cerut comitetului re-

■' æ
& A'' ■

contribuie la lor de bază și crează colectiviștilor condiții de a lucra' în tot timpul anului.Un-sprijin substanțial trebuie să-l dea gospodăriilor colective inginerii și tehnicienii agronomi și zootehnist!. Aceștia să lucreze pe teren, să ajùte consiliile de conducere aleregulilor științei’agricole, la întocmirea planurilor de producție. Acestea-să fie fundamentate din punct de vedere economic, mobilizatoare, să militeze pentru producții mari, să stimuleze interesul colectiviști- ior‘pentru a produce mai mult și gospodăriile colective asigură sporirea fondului de bază, mărirea veniturilor colectiviștilor și o contribuție mai însemnată a gospodăriilor colective la buna aprovizionare a orașelor și a centrelor muncito- partidului, în dezvoltarea economi- rești.că și culturală a regiunii, în ridi- Pe bună dreptate au fost critica- carea nivelului de trai al oameni- te în conferință S.M.T.-urile — a lor muncii de la orașe și sate. spus în continuare vorbitorul. Anul Relevînd succesele obținute anul trecut, mai multe dintre ele nu trecut de oamenii muncii din in- și-au realizat sarcinile de plan, au dustria regiunii, vorbitorul a ară- făcut lucrări de slabă calitate. Or- tat că organele și organizațiile de ganelè și organizațiile de partid tre- partid- vor trebui să ia toate mă- -------- *—șurile necesare, să folosească toate mijloacele de care dispun, încît sarcinile de plan pè acest an la plinite în cele mai bune condiții.Pentru aceasta este necesar să fie mai bine folosite mașinile. și uti-

ganelè și organizațiile de partid trebuie să vegheze ca mașinile și tractoarele S.M.T.-urilor să fie mai bine . folosite, iar consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective, colectiviștii să exercite un control sistematic asupra calității lucrărilor.Avantajele agriculturii socialiste^ atracția gospodăriilor agricole frun- 

ie, hărnicia și atașamentul țăra- _____ _ „ , îor muncitori din regiune față de rîndu-se sporirea productivității politica partidului ne dau convin- muncii. Ținînd seama că majori ta; țea muncitorilor din întreprinderile industriale ale regiunii sînt tineri, este necesar să se acorde o atenție deosebită ridicării calificării lor profesionale și întăririi disciplinei în muncă.Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste trebuie să călăuzească activitatea organelor și orgănizațiilor de partid din regiune, lupta muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru continua îmbunătățire a calității produselor. Din fabrici și uzine să iasă numai produse de cea mai bună calitate. Totodată este necesar să se acorde atenție sporită folosirii chibzuite a materiei prime, reducerii rebuturilor, realizării de economii. Este în interesul oamenilor muncii și al economiei naționale să se realizeze produse mai multe și cu cheltuieli mai puține.Vorbind despre sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid din industria petrolieră și carboniferă a regiunii, tovarășul Chivu Stoica a arătat că aceste bogății ale regiunii trebuie să fie folosite rațional și cu maximum de eficacitate economică ; lucrătorii din sectoarele geologice trebuie să acorde o atenție deosebită descoperirii de noi rezerve de țiței, gaze, cărbune.Subliniind însemnătatea îndeplinirii planului de -investiții, vorbitorul a arătat că este necesar ca noul comitet regional de partid să vegheze ca obiectivele industriale să fie date în funcțiune la termenele planificate, urmărindu-se totodată îndeplinirea întocmai a planului privind construcția de locuințe. Proiec- tanții și constructorii trebuie să dea dovadă de energie și simț de răspundere în îndeplinirea acestei sarcini deosebit de importante puse în fața lor de către partid.în continuare, tovarășul Chivu Stoica s-a oprit asupra sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid pentru dezvoltarea agriculturii regiunii. Noul comitet regional de partid, comitetele raionale și organizațiile de bază sătești trebuie să-și îndrepte forțele atît spre terminarea colectivizării agri
culturii, cit și spre întărirea econo

lajele, să fie larg răspîndite pröce- tași deele tehnologice înaintate, asigu- nilcgerea că în întreaga regiune procesul de colectivizare a agriculturii va fi încheiat înainte de termenul prevăzut de Congresul al IlI-lea al partidului.

ca a gospodăriilor construcției economice impun nou- lui comitet regional de partid să se ocupe mai sistematic de întărirea organizațiilor de bază. Trebuie să crească numărul membrilor și al candidaților de partid din rîndurile muncitorilor fruntași, ale țăranilor colectiviști care s-au dovedit buni gospodari, militanți activi pentru transformarea socialistă a agriculturii, din rîndurile femeilor și ale intelectualilor, manifcstîndu-se totodată o neslăbită exigență pentru ridicarea continuă a înaltului titlu A . Educarea membrilor de partid în spiritul moralei comuniste, al principialității și al intransigenței față de lipsuri trebuie să stea mereu în atenția organelor și organizațiilor de partid din regiune.O preocupare permanentă a organelor și organizațiilor de partid din regiune trebuie să fie, îndrumarea sindicatelor, pentru a se o- cupa mai bine de organizarea întrecerii socialiste și a consfătuirilor de producție, a urmări mai perseverent rezolvarea problemelor ridicate de oamenii muncii ; sindicatele au datoria șă vegheze ca fondul întreprinderii și alte fonduri din economii să fie cheltuite întotdeauna cu grijă, în special pentru construcția de locuințe. Organizațiile de partid trebuie să asigure o conducere continuă și să acorde un sprijin mai sistematic organizațiilor U.T.M. în educarea comunistă a tineretului. Munca de educare a tineretului din școli să aibă un caracter concret, să înarmeze tineretul cu o concepție științifică despre viață, natură și —-* combată misticismul pectele lui.Este necesar ca 
~ se acorde mai mare tății organizațiilor de partid în rîndurile intelectualilor, atragerii lor în și mai mare măsură la. rezolvarea problemelor complexe ale regiunii.îmbunătățirea conținutului învă- țămîntului de partid, legarea mai strînsă a propagande! de viață, orientarea muncii politice de masă spre rezolvarea sarcinilor actuale ale partidului în domeniul cons-, trucției economice și social-cultu- rale trebuie să fie o preocupare de seamă a organelor și organizațiilor de partid. :Referindurse la însemnătatea is- torico-mondială a Congresului al XXII-lea ăl . P.C.U.S., tovarășul Chivu Stoică a subliniat învățămintele de o importanță excepțională pentru partidul nostru care se desprind din lucrările plenarei C.C. al P.M.R. din noiembrie-decembrie 1961. Arătîn4 că activitatea antipartinică a grupului fracționist Pau- ker-Luca, urmați de Teohari Georgescu și a grupului I. Chișinevschi și M. Constantinesçu au adus daûne grave politicii partidului, vorbitorul a subliniat că zdrobirea fracționiș- tilor a însemnat un moment de cotitură în viața partidului. Acum partidul nostru este mai puternic ca oricînd, mai strîns unit în jurul Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, leninist încercat, fiu credincios al poporului nostru.

★Participanții la conferință au a- dresat „Central al Partidului Muncitoresc Romîn, personal tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej prin care au exprimat angajamentul comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din regiunea Oltenia de a obține succese de seamă în îndeplinirea planului de stat, în încheierea procesului de colectivizare a agriculturii, în traducerea în viață a hotărîrilor partidului și guvernului.Conferința a ales noul comitet regional și comisia de revizie. în prima sa plenară Comitetul regional de partid Oltenia a ales ca prim-secretar pe tov. Constantin 
Drăgan, membru supleant al C.C. 
al P.M.R.

in secția cazangerie a uzinelor „Grivița Boșie“ din Capitală. Ca
zangiii iruntași Alexandru Stoian și Dumitru Tudose verifică cu minu
țiozitate calitatea lucrărilor executate. (Foto : Agerprea)

societate, să sub toate asîn viitor să atenție activi?

o telegramă Comitetului

S. STÄNEL 
C. LINTE

Din activitatea cercurilor
agrozootehnic

ee funefionează acum în gospodăria 
lui. Numărul colectiviștilor înscriși de
pășește o sută.' Frecvenja este bună. 
Lecfiile care au stîrnit un deosebit in
teres din partea cursanfilor au fost 
acelea care s-au referit la căile de 
sporire a producției de lapte — gos
podăria avînd în plan să realizeze 
anul acesta o produefie de 2.500 litri 
pe cap de vacă furajată. De asemenea, 
cele privitoare la căile de obfinere 
a unei produefii de 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar în condifii de neiriga- 
re și altele. (De la Virgil Badea, ingi
ner agronom).

In ajutorul cursanjilor
Anul de învăfămînt agrozootehnic 

»-a deschis în satele comunei Gighera, 
raionul Segarcea, încă de la sfîrșitul 
lunii noiembrie. în comună sînt trei 
gospodării colective și funefionează- 7 
cercuri de învăfămînt. Ca să asigure 
finerea lecfiilor la timp și în condifii 

- . - , , , bune, consiliile de conducere ale gos-
tre fruntași și șeful de echipă Petre pddăriilor s-au îngrijit din vreme de 

amenajarea sălilor de curs, de procu
rarea rechizitelor necesare, precum și 
a planșelor și diafilmelor. Unele lecfii 
sînt urmate și de demonsfrafii practice 
la casele-laborafor ale gospodăriilor 
colective și pe teren, ușurînd însușirea 
lor de către cursanfi. ( De la Gheorghe 
Neacșu, colectivist).

--------- o «o—------

Noi tipuri
Prolectanfii țl tehnicienii coopera

tivei „Mobilă și țapiferie“ din Bucu
rești au creat noi tipuri de mobilă, 
de calitate superioară. Activitatea 
de proiectare a mobilierului a fost 
Îndreptată îndeosebi spre acele 
puri mult »olicitate cum ax li bie

de învățământ
Interes pentru agrotehnică

La gospodăria colectivă din Variaș, 
raionul Sînnicolau Mare, s-au organi
zat două cercuri de învăfămînf agro
zootehnic. Numărul celor înscriși este 
de peste 250. Au fost predate pînă a- 
cum 12 lecții din 16 planificate. Toate 
au fost urmate de seminarii. Multe din 
lecții sînt însoțite și de diafilme. în 
gospodărie a avut loc de curînd și un 
concurs „Cine știe cîștigă“ pe tema : 
„Agrotehnica porumbului 5.000“. Mult 
interes pentru însușirea materialului 
predat manifestă colectiviștii Petrov 
Bojidar, care a luat premiul I la con
curs, Florea Copil, Alexandru Ninco.v 
și mulți alții. (De la Aurel Ardelean, 
inginer agronom).

îndemn la învățătură
■ La cercul de învățămînt agrotehnic 
ce s-a desfășurat cu un an în urmă în 
gospodăria colectivă Valul lui Traian, 
regiunea Dobrogea, s-a numărat prin- 
I ‘ ...................... ~
Pădureanu. Rezultatul preocupării lui 
pentru învățătură s-a văzut repede. 
Aplicînd agrotehnica împreună cu co
lectiviștii din echipă au obținut de pe 
unele parcele cultivate cu porumb 
peste 5.000 kg. boabe la hectar.

Rezultatele acestea au îndemnat pe 
mulți colectiviști să participe la cele 
două cercuri agrotehnic și zootehnic —

de mobila
blioteci separate și combinate, ca- 
mere-birou complete, dulapuri com
binate, măsuțe de radio și televi
zoare etc.

In ultimul timp s-a Îmbunătățit si 
construcția altor tipuri de mobilă : 
dormitoare, camere studio, sufra
gerii, canapele etc.

!
 CUTII POȘTALE

LA BLOCURILE NOI

Recent am fost în vizită la un 
vechi prieten din Capitală, care 
locuiește intr-unui din blocurile 
din apropierea Gării de Nord. 
Fiind factor poștal, am remarcat 
numaidecît în holul blocului cu
tiile poștale cu numele fiecărui 
locatar. Bine-ar fi dacă ar exista 
asemenea cutii și în blocurile din 
Galați. Ne-ar scuti de multă os
teneală. Propun comitetelor de 
bloc să se gîndească la această a^es al- ghinionul sa dai.
sugestie. (Mihai Romendo — fac- tor poștal, Galați).

UN BIROU PENTRU BAGAJE
DE MINĂ

Călătorul care coboară din tren 
la Reșița pentru cîțeva ore e ne
voit să poarte cu el bagajele de 
mină. Direcția regională C.F.R. 
Timișoara ar trebui sa ia măsuri 
să se înființeze și în această gară 
un birou pentru păstrarea baga
jelor. Nu-i mare lucru. (Victoria Linu — funcționară).
AȘTEPTĂM VIZITA CARAVANEI

CINEMATOGRAFICE
Mulți cetățeni din comuna SU- 

? du' de 'sus, raioriul Lăpuș, vin a- 
> proape seară de seară la căminul S cultural. Uneori văd un specta- s col prezentat de artiști amatori, < altădată ascultă o conferință. Ei ar 
( dori însă să vadă și cîte un film, 
? un jurnal de actualități, dar ca- S ravana cinematografică ne vizi- 
< tează foarte rar. Solicităm Direc- 
< ției regionale cinematografice 
? Maramureș să trimită mai des 
) caravana cinematografică în sa- 5 tul nostru. (Valeriu Bezede — ( învățător, Suciu de sus, raionul î Lăpuș).

DOAR UN LACĂT

> Am cumpărat o mașină de'cu- î sut „Ileana“, tip mobilă. E foarte 
[ bună, practică și frumoasă. Dar 
' mă miră cum de s-a adaptat la '. I dulăpior o închizătoare atît 
; rudimentară. Era bine dacă ieșea meiuși, Bacău)

din fabrică înzestrată cu o în
chizătoare bună, cu arc, cum~ se ■ 
obișnuiește la noptiere, sau ' cu ■’ 
un lacăt mic de mobile. (Paula Doroșanu — gospodină, București).
PENTRU OASPEȚII CAPITALEI

Mulți cetățeni .vin zilnic ■ cu 
trenul : în București. Prima lor 
grijă este să-și .găsească, o came- ■ 
ră la. hotel. Cțnd nu cunoști însă 
Capitala,, cu greu te descurci, maipeste cîteva hoteluri ocupate. Ar ... 
fi bine să existe în oraș,- sau mai 
bine chiar în Gara de Nord, un 
birou çare să aibă o evidență: a 
locurilor din hoteluri, eventual cu posibilitatea de a. reține șiț o 
cameră. S-ar economisi'timp și 
eforturi. (Alexandru Costin — ,dispecer, Constanța). ■. .

PRELUNGIREA UNEI LINII ' 
DE AUTOBUZ

Satul Bicu din raionul. Răcori 
se află la vreo 8 km. depărtare de 
Chiajna. Pe această rută nu exis
tă nici un mijloc dé transport 
la îndemîna călătorilor. Propu-' 
nem să se ia măsuri ca parte din 
autobuzele I.T.B. care deservesc' 
comuna ‘ 
gească traseul pînă în satul Bicu, (Un grup de locuitori din satul Bicu, raionul Răcari).

O CARTE NECESARĂ 
RUTIERIȘT1LORLa noi, la S.M.T. Hemeiuși, ra

ionul Bacău, s-au luat măsuri 
pentru pregătirea cadrelor nece
sare de rutieriști. Lectorii sînt 
bine pregătiți, prezintă lecții in
teresante. Tntîmpinăm însă greu
tăți din pricina faptului că . ne 
lipsesc textele decretelor de cir
culație și tractoriștii nu au după 
ce învăța. Propun să fie editate 
în broșură cu explicații și ima- 
gini corespunzătoare. (Nistor 

de Terente — inginer mecanic, He-

:e î.r.ts. çare. aeșervqsc ? 
Chiajna să-și prelun- S

de .

RADIO, simbătă 27 Ianuarie • Roza 
vlnturllor — orele 9,00 — I o Concert 
ghicitoare — orele 10,20 — I • Fragmente 
din opereta „Madame, Sans Gêne" 
Polgar .Darvas — < 
folclorul popoarelor — Orele 13,00 — II 
• Cintece și jocuri populare romîneștl
— orele 14,30 — II • Canțonete și interpreți 
celebri — orele 16,00 — I • Vorbește 
Moscova — orele 16,15 — I • Sonata nr. 2 
în La major de Beethoven — orele 18,05
— II • Din lucrările compozitorului Sa
bin Drăgoi — orele 18,30 — I • Progra-

me muzicale alcătuite de ascultători 
orele 19,00 — II • Drag mi-e clntecul și 
jocul — orele 19,15 — I • ,Pe teme in- 

____  ____ ____ ___ ternaționale — orele 19.30 — II • Din 
orele 12,00 — I • Din__ folclorul popoarelor Americii patine —

” orele 20.40 — I • Actualitatea radio —
orele 21,00 — II e Interpreți de odinioa
ră ai muzicii populare romînești — orele 
21,15 — II • Album artistic — orele 
21,30 — II • Partita nr. 1 de Johann 
Sebastian Bach — orele 22,30 — II • Mu
zică de dans — orele 21,10 — I și 23,15

StA FURAT O BOMBA : Patria' (9; 
11; 15; 17; 19; 21); București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). PRIMELE ÎNCERCĂRI : 
rulează la cinematografele : Reoublica 
(seria I-a — 9; 11; 15; 17; 19; 21‘, I. C. 
Frimu (ambele serii — 10; 13,30; 17;
20.30) . 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 A- 
NIMALE SĂLBATICE ; rulează la cine
matografele V. Aleesandri (10; 11,30; 13,19;- 
15; 17; 19; 21), Lumina (10; 11,35; 13,10; 
14,50; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). TOM DEGEȚELUL : 
8 Mai (10; 14,30; 16,45; 19; 21,15), înfră
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. Sahia (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), 
23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21). PRETU- ________ ___________ _______________
TINDENI TRĂIESC OAMENI : ’ Maxim NAR AL ORCHESȚREI- FILARMONICII 
Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; v-——---
20.30) , V. Roaltă (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 
CAIDUL : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Popular (10,30; 15; 17; r " 
21,10). DIN NOU DIMINEAȚA : Victoria 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). CERUL BAL
TICEI — ambele serii : Tineretului (16,15;
19.30) . UNDE INVIZIBILE — MAEȘTRII
GIMNASTICII ARTISTICE — IEDUL — 
IN TIMPUL CARNAVALULUI — SPORT 
Nr. 6/1961 : Timpuri Noi (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
DOUA VIEȚI — ambele serii : rulează 
la cinematograful Olga Banele (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 
(16,30; 18,30; 20,30). .------------ ~ ”
(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. 
Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45). ULTI
MUL MEU TANGO : Munca (10; 12,15; 
14,30: 16,45; 19; 21,15). RAIDUL VĂRGAT: 
Moșilor (15,30; 18; 20,30). INTILNIRE PE 
CABLU : Drumul serii (16; 18,15; 20,30), 
N. Bölcescu (16; 18,15.; 20,30). VIKINGII 
— cinemascop : rulçazâ la cinematogra
ful M. Eminescu (14,15; 16,30; 18,45; 21). 
EVDOCHIA : Iile Pintilie (16; 18,15;
20.30) . BUFONUL REGELUI’: rulează la 
cinematograful G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21). PORTO FRANCO : G. Bacovia 
(15; 17; 19; 21). C-tin David (15,30; 18;
20.30) , 30 Decembrie (15,30; 18; 20,30)..- 
VINTUL S-A OPRIT IN ZORI : • Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Album artistic pen
tru copii. 19,50 — Țn. față hărții. 20,00 — 
Transmisiune din Sala Palatului R.p.R: : 
CONCERTUL SIMFONIC .EXTRAORDÏ- 
DE STAT 7ÆEÔÏÏGE^ËNÊSëû“‘cü‘'c7n“' 
cursul violonistului- D-A VID ' OISTRÄH, 
artist al poporului al Uniunii -Sovietice. 

  Dirijor : GEORGE GEORGESCU, artist 
19,05; al poporului. In pauză : Emisiune de 
’ ' artă plastică : „Octav Băncilă“’. In în

cheiere : ultimele știri;

/I vremea ?
, ..TI“PU1 Probabll pentru zilele de 28, 

SONATE: Cultural 29 șl 30 Ianuarie; Vremea-rămîne rela- 
-TOTe-TT . tiv călduroasă în sudul -țării • șț se va

răci ușor în celelalte regiuni. Cerul va 
fi variabil, temporar noros. Precioltațif 
slabe locale vor cădea în toate regiu
nile țării, vînt potrivit din sectorul nor
dic. Temperatura îh scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse Intre plus 2. 
țl minus 8 grade, iar maximele Intra 
minus 2 șl plus 8 grade. Local ceață.
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Anii care au trecut de Ia primul nostru congres au fost ani de rodnice căutări creatoare, de realizări certe și multilaterale ; ei au confirmat justețea liniei partidului nostru în problemele revoluției culturale ; acești ani au făcut să ne apară mai clare lipsurile noastre, unele moștenite, altele apărute pe drum, în procesul de formare a noii literaturi, — precum și căile de lichidare a acestor lipsuri.îndrumarea de partid, principială, competentă, plină de înțelegere și răbdare a ferit pe scriitorii noștri, în momentul în care revizionismul își dezlănțuia atacurile sale perfide împotriva leninismului, de a. lunecarea în mlaștina nihilismului mic burghez, capitulard și văicăreț, de bîjbîielile uneori tragice cărora, în alte părți, li s-a plătit un tribut greu și dureros. înțelepciunea, fermitatea leninistă a partidului nostru, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghiu-Dej, au a- părat frontul literar în perioada cultului personalității lui Stalin și pentru aceasta ne manifestăm aici adînca noastră recunoștință ; pentru noi, scriitorii, îndrumarea de către partid a fost și este o chezășie a tuturor victoriilor noastre. Avem datorii nelimitate față de partidul nostru— singurul partid din istoria atît de zbuciumată a Romîniei, care a spus totdeauna oamenilor adevărul, la greu și la bine— și asupra uneia din aceste datorii aș vrea să mă opresc mai pe larg ; ea constituie, după părerea mea, una din problemele centrale ale activității noastre.E vorba de cunoașterea vieții.Recent am participat la lucrările conferinței pe țară a țăranilor colectiviști. M-au impresionat firescul acestor oameni, sentimentul lor de stăpîni, nivelul lor de gîndire și de exprimare, universul lor moral, oglindind procesul petrecut cu acești oameni într-un răstimp istoric neverosimil. Mi-am spus atunci ce bine ar fi dacă nivelul discuțiilor noastre scriitoricești ar avea totdeauna aceeași profunzime, aceeași pasiune și același umor sănătos. Mi-am mai spus atunci că între eroii mei din „Setea", între ce mai știu eu despre ei și între oamenii pe ca- re-i ascultam vorbind, există o distanță în timp de cîțiva ani ; intensitatea acestui timp echivalează cu deceniile, iar eu nu mai știu în amănunt ce s-a petrecut în aceste decenii.Sintern cu toții de acord că eroul cel mai interesant, cîmp nelimitat de investigații, omul cu un univers sufletesc de o mare forță și puritate, nu mai este o excepție, „sămînța din care va crește copacul“, „mugurul viitorului" — ci realitate de masă, care trăiește, muncește, luptă, creează. Ambiția fiecăruia dintre noi este, cred, să dea viață în paginile cărților sale unui astfel de erou, cu toată bogăția vieții sale interioare, cu toată complexitatea, lui. Dar ca să transmiți vibrația și intensitatea vieții unui asemenea erou, trăsăturile lui morale trebuie să le ai și tu, ca scriitor și ca' om.Pentru că nu e vorba, nu poate fi vorba numai de cunoașterea unor procese tehnologice, ar fi prea puțin, prea simplu ; ele se pot învăța și din niște manuale ; e vorba de cunoașterea unor relații umane noi, cu desăvîrșire noi, revoluționare — și în fața lor, pentru a le înțelege, pentru a le găsi toate semnificațiile, scriitorul nu poate fi nici spectator, nici simplu „cronicar". El trebuie să se integreze în acest proces asupra căruia să acționeze și care va acționa asupra lui.Nu numai comoditatea, nu numai suficiența și automulțumirea sînt piedicele de care ne izbim, ci în primul rînd „spiritul de castă", urmările devastatoare pe plan moral ale individualismului burghez, obtuzitatea ideologică. Cred că pot afirma cu toată hotărîrea că atitudinea în fața cunoașterii vieții este, în esență, o atitudine politică.
IonCu fața spre viață, spre oameni, spre ceea ce stă de fapt la temelia literaturii adevărate — acestea sînt îndemnurile pe care ni le adresează partidul nostru în documente de o mare însemnătate nu numai pentru noi scriitorii. Acest suflu l-am simțit din plin în lucrările Congresului al III-lea, ale ultimei plenare a C.C. al P.M.R.Acum mai mult ca oricînd literatura este chemată să fie un puternic mijloc educativ, care să-i ajute pe oameni să trăiască, să acționeze după legile superioare ale existenței în socialism, legile omenescului, ale frumosului. Partidul ne-a învestit cu această misiune și forță totodată. Scriitorii se bucură de stima și încrederea poporului nostru. Doar aprecierea partidului și poporului constituie bucuria și mîndria vieții noastre.La antipodul acestei stări de lucruri — scriitorii care trăiesc în capitalism sînt tot mai desconsiderați. Semnificativ ni se pare în acest sens un articol scris de un ziarist american sub forma unui interviu cu John Steinbeck. Citez din final : „Noi sîntem obișnuiți ca businessmanii să ne spună cum să ne guvernăm. Toată lumea știe că în America scriitorul joacă rolul unui bufon medieval, care rostește lucruri înțelepte, dar pe care nimeni nu-1 ascultă".Cred că nu e nevoie de prea multe comentarii. Lucrurile ne sînt de multă vreme clare. Să poftească oricine să vadă cum citesc oamenii muncii la noi, cum ne ascultă și adeseori cum ne sfătuiesc. Aceste sfaturi înțelepte valorează de o mie de ori mai mult decît echilibristica verbală a esteților burghezi.Totul e pentru noi doar să ascultăm mai bine ce spun muncitorii, țăranii, intelectualii despre scrisul nostru — și să încercăm din toată inima, nu numai să educăm, să învățăm cititorii, dar mai ales să învățăm de la ei, să învățăm de la eroii înaintați ai vieții.Vorbitorul a citat apoi un fragment dintr-o scrisoare trimisă de un fost tăietor de lemne, pe nume Gheorghe Palage, din Năsăud, în cadrul unei discuții desfășurate în „Scînteia tineretului" : „Un arbore crescut în masiv se înalță drept, fără cioturi. în comun copacii își fac un climat local propriu, trăind mult și bine pe acest sol. Un arbore ce crește singuratic, are crengile lăbărțate pînă la pă- mînt, este cioturos, strîmb, puhav, și pă- mîntul este spălat de ape și dus din jurul lui și crengile rupte de vînt. Cînd ești despărțit de colectiv ești ca un arbore 

răzleț și îi porți toate caracterele“. Am 
insistat asupra acestui exemplu pentru 
că el are un tîlc pentru noi scriitorii. El 
constituie un îndemn nu numai pentru 
abordarea unor astfel de subiecte în

Titus Popovici Ion PasNe găsim adesea în fața unor lucrări ai căror autori își închipuie că un mic burghez înghesuit într-o salopetă devine ipso facto un dîrz proletar. Nici un fel de decor „socialist“, nici faptul că eroii își spun „tovarășe" (și uneori cuvîntul e tot atît de straniu ca și cum l-am auzi pe hatmanul Arbore adresîndu-se cu „tovarășe“ lui Ștefan cel Mare) — nu pot camufla vechile și răsuflatele poncifuri burgheze, triunghiul, vulgaritatea de bulevard etc.Circulă afirmația : „adevăratul scriitor se documentează tot timpul". Cred că în linii mari afirmația e adevărată. întrebarea este însă: „Unde?“ Nu este indiferent dacă „adevăratul scriitor“ se documentează la Capșa, deși ce-i drept și aici s-au schimbat multe — sau în mijlocul vieții adevărate, acolo unde pulsează ritmul epocii, acolo unde oamenii parcurg pe planul universului lor sufletesc decenii în doi ani.Este de presupus că un scriitor talentat (uneori mai dăm talentului o accepțiune. ușor agnostică și-l confundăm cu „priceperea de-a lega cuvinte și situații“ — talentul adevărat însemnînd în primul rînd forța de a descoperi și de a reda ceea ce e nou, esența lucrurilor) este de presupus deci că un scriitor priceput; dar viciat de falșa teorie a documentării permanente indiferent în ce loc, va putea scrie pagini iscusite despre propria sa boală de ficat, astenie, „contradicții“ cu portarul sau cu taxatorul care n-are mărunțiș. E sigur însă că asta nu interesează pe nimeni. Nici chiar pe bolnavii de ficat.Sub textul formulei de mai sus e^fals: scriitorul adevărat se documentează permanent acolo unde ideile mari ale epocii sînt oglindite în procesul muncii.Dacă succesele literaturii noastre confirmă din plin acest adevăr, dacă avem opere intrate de pe acum în patrimoniul culturii naționale, nu e mai puțin adevărat că există și cîteva insuccese, puține e drept, dar uneori dureroase — și ele arată de asemenea că scriitorul care nu este într-o permanentă osmoză cu mediul din care-și extrage eroii și conflictele, se condamnă singur la sterilitate, la eșec, Ia neputință. Falsele conflicte, uneori împrumutate și transplantate artificial într-un teren care, ca să zic așa, nu le e prielnic — colecții de estropiați morali, apar în cazul cînd autorul atras spre ciocniri dramatice nu cunoaște dramatismul adevărat al epocii noastre.Conflicte puternice, dezvăluite cu Curaj ? Cea mai fugară lectură a documentelor de partid ne arată care este adevăratul curaj în prezentarea problemelor vieții, care sînt pozițiile care înving și de ce înving, ne îndeamnă la o profundă meditație, sînt un izvor nesecat de învățăminte pentru oricare dintre noi.Adevărul este că orizontul literaturii noastre s-a îmbogățit simțitor, numeroși scriitori au adus o contribuție serioasă, rod al cunoașterii vieții, al abordării curajoase a problemelor contemporane. Nivelul general al literaturii noastre a crescut ; cred sincer că toate acestea prevestesc operele majore care se așteaptă de la noi.Referindu-se la cinematografie, vorbitorul a arătat că Uniunea Scriitorilor a acordat nemeritat de puțină atenție acestui important domeniu al creației artistice, unde prezența scriitorilor este deosebit de necesară.în încheiere, vorbitorul a spus: Tot ee este mai bun în această țară s-a unit în jurul partidului nostru, s-a identificat cu politica lui niciodată dezmințită de practică, niciodată, în nici un domeniu, infirmată de realitate; același lucru se poate spune și despre frontul nostru literar. Toți sîntem convinși că, într-un a- semenea climat, operele noastre vor cunoaște o tot mai mare înflorire.
Bradcărți, dar și pentru meditații mai cuprinzătoare asupra vieții.După ce s-a referit la dezvoltarea poeziei în ultimii ani, Ia îmbogățirea liricii noastre, a diversității ei, vorbitorul a spus : Spre vîrful unui munte duc zeci de cărări grele, dar frumoase fiecare în felul lor. Important este să ajungi sus, să nu te înfunzi printre ștînci și prăpăstii. Pericolul acestor înfundături există și despre el trebuie să vorbim deschis. Darea de seamă prezentată la conferința noastră arăta că, în ce privește poezia, acest pericol se manifestă în două sensuri—pe de o parte banalitatea de gîndire, versificarea comodă și plată, pe de altă parte evazionismul, tendințele spre ermetism.Sînt unii poeți care cred că se pot salva de la banalitate, sărind în cealaltă extremă. Ei cred că în felul acesta devin mai interesanți, că pasămite „inovează". Și să vedeți cum arată aceste „inovații“ chiar sub pana unei poete care începuse, cum se spune, bine.într-un sonet publicat în Gazeta Literară, Aurora Cornu spune :„M-a obosit Amorul care-și destinse arcul, / Și celălalt dealtfel — Livada ce-mi umplu / Cu miere negri-mi faguri pe care vi-i aduc / E despărțirea. Darnic, de suc mi-ncarcă acul. / De grelele războaie, ce cu iubirea duc / Mi-e scutul cum e sita și mintea ca aracul / înnoadă, urcă iederi ce curg de-a berbeleacul 7 Și-mi strîng în chingă scurtă puteri și meșteșug".Ce pot avea comun toate acestea, cu eforturile poeților noștri din toate generațiile de a crea o poezie în- tr-adevăr nouă, bogată și generoasă în idei, scrisă într-o formă expresivă, care să nu se abată de la caracterul popular al artei, trăsătură de bază a realismului socialist ? Bineînțeles, nimic ! Prin asemenea false „căutări“ nu poți deveni mai interesant, mai original. Ele duc la înfundături nu numai de expresie ci și de idei, de conținut. Iar nouă nu ne pot fi indiferente ideile, mesajul poetic — ca și forma artistică de altfel în care sînt ele transpuse. Noi nu putem scrie două feluri de poezii : una, așa-zisă pentru mase, iar alta pentru rafinați și cercurile înguste de „aleși" și snobi. Cine crede că poate proceda așa, își face rău în primul rînd propriului talent.Oricum, între aceste tendințe diametral opuse, între ceea ce este cu adevărat nou și vechile clișee ale poeziei decadente, nu poate exista nici un fel de coexistență pașnică. Modalitățile poetice diferite pe care le promovăm trebuie să pornească de la un fond de idei comune, de la o atitudine partinică.

Inspirîndu-ne tot mai mult din realitatea zilelor pe care le trăim — a spus vorbitorul — paginile pe care le scriem fiecare dintre noi, cu destoinicia înzestrărilor fiecăruia, și le încredințăm tiparului, alcătuiesc un tablou al vieții noi a poporului nostru, al admirabilelor lui cuceriri dobîndite avînd călăuză și sprijin mobilizator partidul.Bilanțul înfăptuirilor, care au schimbat complet înfățișarea țării și modul de viață al poporului și conștiința sa, e an cu an mai vast. Iată cum, datorită politicii înțelepte a partidului nostru, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, strădaniilor sale neobosite, forțele creatoare ale oamenilor muncii, ale întregului popor au putut să fie descătușate punînd temeliile puternicului edificiu al construcției socialiste.Vorbitorul a menționat că în timp ce în țara noastră a fost lichidată plaga rușinoasă a celor patru milioane de neștiutori de carte, președintele Kennedy a fost nevoit să recunoască existența în S.U.A. a 8 milioane de analfabeți înregistrați.Darea de seamă prezentată Conferinței noastre exprimă o realitate atunci cînd consemnează succesele repurtate de membrii Uniunii Scriitorilor în activitatea pe care ei au desfășurat-o însuflețiți de dorința aducerii unei cît mai largi și mai de valoare contribuții în procesul de desăvîrșire a construcției socialiste și la dezvoltarea revoluției culturale. Ele sînt mărturia faptului că scriitorii s-au încorporat efortului unanim al oamenilor muncii, că au adîn- cit documentele de partid, că au aplicat în munca lor creatoare Directivele Congresului al III-lea al partidului nostru.Cînd nu am izbutit să facem o treabă corespunzătoare așteptărilor și cerințelor, cînd am scos cărți sau am alimehtat paginile revistelor cu articole care nu justificau munca depusă și hîrtia de tipar cheltuită, cauza â fost că ne-am depărtat de îndrumările care ne-au fost date, că n-am ținut seama de ce, pentru cine trebuie să scriem — și cum.Referindu-se la unii autori care scriu într-un limbaj alambicat, vorbitorul a arătat că un apreciat critic literar e prezentat de către un confrate al său ca „un eseist de excursie livrescă, malign în forme ceremonioase, umorist la modul filistin“ ; despre altul ni se spune că este „un interpret rațional, supus la obiect și ferm în deriziune“ ; despre al treilea că „practică o critică de atâșament, petu- lantă, făcînd eroice sforțări spre a nu leza susceptibilitatea autorilor“.Fiindcă este vorba de „susceptibilitatea autorilor“, mi se pare că Ia unii dintre ei ea reacționează într-un mod care ar trebui să ne dea de gîndit — în cauză
Vasile NicoroviciReférindu-se Ia problemele reportajului, vorbitorul a arătat ca succesele obținute sînt datorate faptului că tinerii reporteri, urmînd îndemnul partidului, s-au străduit să fie cronicarii celei mai mari transformări istorice a țării, generate de revoluția socialistă, cît și faptului că, în abordarea acestor realități, ei au fructificat experiența înaintașilor.Ocupîndu-se de necesitatea cunoașterii aprofundate a vieții, vorbitorul a spus : Procedeele prin care scriitorul cunoaște viața nu sînt date pentru totdeauna, ele depind de epoca, de sarcinile istorice ale timpului său. Trăind într-o perioadă de mari transformări, scriitorul trebuie să fie în pas cu ele. Noi nu trăim în condițiile unor relații sociale anchilozate, cînd cunoștințele căpătate în tinerețe, de pildă de Gogol, în privința vieții de provincie, servesc drept’ sursă de inspirație pentru toată viața. Vorbitorul a criticat documentarea superficială, turistică, precum și așa-zisa teorie a ' documentării „permanente“. Sub pretenția ei de seriozitate, se ascunde falsa teorie că te poți „documenta permanent“ și pe Calea Victoriei.Să. zicem că acceptăm această teză. Dar atunci de ce au apărut așa de puține lucrări de proză și dramaturgie despre viața contemporană a unor orașe cum sînt București sau Cluj, unde scriitorii au obiceiul de a se „documenta permanent“, „de a participa la viață“, ca să folosim chiar noțiunile intrate în uz ?Sînt întrebat de obicei de ce am stat, mai mult de un an la Hunedoara, ca să scriu o carte de reportaje care are două sute de pagini de mașină, și .vorbește despre 7—8 figuri de siderurgiști. Afară de timpul necesar pentru familiarizarea çu o serie de noțiuni noi și dificile, de tehnică și de producție, a fost necesar să cunosc Hunedoara, orașul și combinatul, în cele mai diverse ipostaze, ca personajele despre care am scris să fie reprezentative pentru realitățile din partea locului, cît și pentru epocă, fără să recurg la explicații inventate sau preconcepute. în acest sens șederea mea la Hunedoara — unde am lucrat la ziarul local, ceeâ ce mi-a permis să țin un contact- direct și firesc cu oamenii, să mă aflu în miezul problemelor celor mai importante ale combinatului și orașului, să am sprijinul tovărășesc al unui colectiv și să nü mă. simt stingheriși izolat — a constituit. nu numai o simplă strîngere

Al. BălăciAl. Bălăci s-a ocupat îndeosebi de problema traducerilor literare.'Revoluția culturală din patria noastră —• a arătat vorbitorul — a ridicat și acest sector la înălțimea celorlalte domenii de activitate literară. Se traduc astăzi zeci de mii de pagini anual, în tiraje considerabile, Cu grija pentru redarea la un nivel superior artistic a conținutului. Trebuie să arătăm, cu îndreptățită mîn- drie, că toți străinii, vizitatori ai țării noastre, sînt surprinși de tirajele considerabile ale edițiilor de clasici universali, iar Index translationum al organizației UNESCO așează Republica Populară Romînă printre primele țări în lume în domeniul activității de traduceri.Astăzi, în cultura noastră există traduceri integrale ale unor clasici ai literaturii universale, iar în rafturile oricărei biblioteci personale poți găsi seriile impresionante ale traducerilor din 
Lev Tolstoi și Cehov, Shakespeare și 

fiind principiul dreptului Ia critică, mijloc care, atunci cînd nu pornește dintr-un spirit negativist și nu îmbracă forme ofensatoare, constituie un ajutor și trebuie primit ca atare, în cauză fiind relațiile dintre tovarăși, indiferent de treapta pe care se găsește unul sau altul. Nu se poate concepe ca, atunci cînd în termeni cuviincioși și cu total temei, cineva, să zicem un critic tînăr, începător, semnalează anume inadvertențe în lucrările altor colegi ai săi, să zicem ceva mai vîrstniri și cu mai multă notorietate, a- ceștia și alții care se grăbesc a le veni în sprijin să-l tragă de urechi și să-1 pună la colț fiindcă „și-a permis 1“Printre alte bune rezultate ale Conferinței pe țară a scriitorilor patriei noastre unul să fie acela al strîngerii rîndu- rilor, al cimentării relațiilor dintre noi pentru ca astfel frontul literaturii să fie și mai puternic prin unitatea lui.Din zilele de după 23 August pînă la congresul Uniunii noastre, de Ia congres pînă la conferința prezentă am căutat să aducem toți, împreună, o contribuție pe care au apreciat-o partidul, oamenii muncii, poporul. Au fost create tuturor lucrătorilor pe tărîmul literaturii, artei, științei, întregii intelectualități legate de înaltele aspirații ale poporului condiții pe care cei de dinaintea lor nu le-au avut, nu le-au putut măcar nădăjdui.Fie-mi îngăduit să le ilustrez cu un singur exemplu care priveșto sectorul de activitate unde mă găsesc — el constituind o tribună de largă difuzare în masă, între altele, a creației și manifestărilor literare. în cursul anului trecut au luat cuvîntul la microfon, citind din lucrările lor, editate sau inedite, informând asupra șantierului lor de creație, împărtășindu-și părerile cu privire la o serie de evenimente remarcabile ale anului, cam 140 de scriitori.Amintind, de asemenea, tirajele cărților, de neconceput în trecut, larga răspîn- dire a ziarelor și revistelor, vorbitorul a subliniat că aceste mări posibilități obligă pe scriitori la exigență.Să ne străduim să sçriem cît mai bine. Cărțile care apar pot să fie uneori mai puține la număr, iar editurile n-ar trebui să fie din această pricină dezolate. Este necesar să fie însă totdeauna bune și cît mai bune, j, ' ;Să dăm totdeauna, prin muncă, prin luare permanentă de poziție hotărîtă, ripostă acelora care sînt ponegritorii istoricelor înfăptuiri ale oamenilor muncii din țara noastră. Să dăm riposta hotărîtă vrăjmașilor întregului lagăr socialist. Ripostă hotărîtă să dăm oricărei confuzii și devieri ideologice. Să apărăm cuceririle noastre, ale popoarelor prietene și drepturile la o viață liberă și mai bună pentru toate popoarele încă asuprite, robite.
de date, ci ;,o adevărată școală a vieții, în sensul universităților gorkiene — care și-a lăsat puternic amprenta asupra întregii mele vieți și activități de reporter.Documentarea — a spus în continuare vorbitorul — nu se poate rezuma la in-, ventarierea empirică a datelor realității.Spiritul de observație, sensibilitatea artistică ce caracterizează pe scriitor trebuie în permanență înarmate cu cunoștințe ideologice și științifice.în esență, e vorba de însușirea de către scriitori a unui stil de muncă cerut de însăși epoca, stil leninist, prin care preocupările teoretice să se îmbine cu o experiență bogată practică, stil care cere personalități armonioase, cu preocupări multilaterale, care să poată afirma, parafrazînd pe poetul latin, „nimic din ce-i al socialismului nu-mi este străin“.Lipsurile pe care critica literară le-a remarcat la volumele de reportaje, cum ar fi divagația lirică fără acoperire, sau dimpotrivă, descrierea plată, fără har artistic, abundența de informație nedigerată, sau fuga cu orice preț după poante — se datoresc în primul rînd unor lacune ale cunoașterii de care nu sîntem scutiți nici unul din noi.Dacă reportajul a reușit să dea imaginea în mare a unor regiuni sau localități industriale, să celebreze măreția lor, frumusețea muncii eliberate, nu este mai puțin adevărat că adeseori descrierile plutesc într-o atmosferă vagă, au un fel de caracter festiv, nu dezbat o anume problemă de etică, de educație, de construcție economică, ceea ce scade eficiența lor. Vorbitorul s-a referit în continuare la faptul că revistele literare nu stimulează suficient scrierea unor reportaje axate pe probleme arzătoare ale actualității.' Cred de asemenea că- reportajul, fără să părăsească descrierea marilor înfăptuiri pe frontul construcției socialismului în domeniul industrial, agricol, edilitar etc., trebuie să abordeze mai multilateral și mai cu profunzime lupta pentru formarea conștiinței omului nou. Aceasta necesită găsirea unor metode de investigare și de zugrăvire, cu mijloacele reportajului, a unor probleme intime de viață.în. încheiere, vorbitorul a propus organelor de presă, cotidiene și literare, să se preocupe în mai mare măsură de viitorul reportajului nostru, prin atragerea în redacții și creșterea unor tineri de talent, cu perspective de dezvoltare.
Molière, Balzac, Gorki, Pușkin, Hugo, Whitman, Mickiewicz, Anatole France, ȘOlohov, Neruda, Romain Rolland, Brecht, Dreiser, Go Mo-jo, S. Lewis, Milton, Byron, Verhaeren, Capek, Aragon, Voltaire, Stendhal, Goethe, Feuchtwanger, St. Zweig sau Thomas Mann, Asturias, Rabindranath Tagore, Dante, Cellini, Manzoni, Moravia etc. Lacunele care existau în trecut pe harta geografică a traducerilor se împlinesc și „petele albe“ se șterg mereu. Răspund astăzi la apel, în numele acelorași idealuri de înaltă umanitate, scriitori algerieni, ai Cubei, Finlandei, Guatemalei, Indiei, Indoneziei, Japoniei, Senegalului, ai Spaniei luptătoare etc, Scriitorii traducători și-au îndeplinit sarcina de a da o contribuție din ce în ce mai mare pentru valorificarea a tot ce este de preț în moștenirea culturală sau în literatura de actualitate, înaintată, a popoare
lor. Lor le-a stat totdeauna clar în' față 

conceperea traducerii ca un act de cunoaștere și de prețuire reciprocă între popoare. Planurile de perspectivă ale editurilor noastre, minuțios elaborate,, se îndeplinesc într-un ritm crescînd și în curînd vom avea în limba romînă majoritatea operelor care sintetizează în ele cele . mai prețioase valori ale gîn- dirii artistice universale, clasice și contemporane. Spre acest țel noi am făcut pași însemnați în Ultimii ani. însemn aci numai cîteva cifre. în deceniul 1951- 1960 au fost traduse 9.058 de titluri în 112.508.424 exemplare. în anii aceștia Shakespeare a apărut într-un tiraj total de 350.000 exemplare, Balzac 330.000 exemplare, Goethe, 160.000 exemplare. O atenție deosebită s-a acordat traducerii cărților sovietice, care oglindesc viața și activitatea societății de tipul cel mai avansat din lume. Masele de cititori așteaptă totdeauna cu o extraordinară sete de cunoaștere, traducerea bogatei literaturi din Uniunea Sovietică. Au apărut mii de titluri în milioane de exemplare. Se apropie de sfîrșit traducerea aproape integrală a unor reprezentanți de seamă ai literaturii ca: Gorki, Nekrasov, Sevcenko, Goncearov, Gogol, Dostoïevski, L. Tolstoi, I. Turgheniev, Korolenko, Șcedrin, Cehov, Fadeev, Gladkov, Gorbatov, Ostrovski, Auezov, Maiakovski, Esenin, Fedin, Leonov etc. Nu putem uita traducerile excepționale făcute din rusește de Mihail Sadoveanu, Tudor Ar-
PumitruSarcina fundamentală a criticii literare este să sprijine dezvoltarea literaturii noastre realist-socialiste, să promoveze talentele autentice, să selecționeze valorile și să contribuie la educația omului nou.Critica nu-și poate îndeplini misiunea și nu-și justifică existența decît prin analiza pătrunzătoare, obiectivă și plină de dragoste a operelor inspirate din realitatea socialistă.Succesele înregistrate pînă acum de critica noastră se datoresc tocmai cercetării competente și generalizării științifice a fenomenului literar contemporan. Dar tot astfel se poate observa la unii critici o regretabilă tendință către evazionism. Bineînțeles, o asemenea tendință apare în forme variate și uneori chiar subtile.Revista „Steaua" a excelat mulți ani, și din păcate mai excelează încă, în acordarea unui larg spațiu recenzării unor scriitori din literatura burgheză, nu dintre cei mai interesanți și semnificativi, în vreme ce lucrări actuale și de valoare reală ale literaturii noastre sînt, fie ignorate, fie expediate în recenzii microscopice și nu rareori impresioniste.Tăcerea în jurul unor lucrări literare actuale este un ipod de manifestare a evazionismului. Mai dăinuie încă în rândurile unor cronicari și recenzenți prejudecata că despre operele nerealizate sau mai puțin realizate nu se poate scrie interesant sau pur și simplu nu merită să se scrie.Arătînd că autorii unor asemenea lucrări pot realiza și cărți valoroase, vorbitorul s-a referit și la faptul că dacă s-ar scrie, s-ar face și un serviciu editurilor, îndemnîndu-le la o exigență sporită și la o îndrumare a scriitorilor cu care lucrează. •La evazionism. parțial duc de asemenea analizele unilaterale ale operei literare, cînd cronicarii respectivi nu țin seama de unitatea dialectică între conținut și formă.Se mai întîlnesc încă recenzii și cronici în care nu se insistă asupra mesajului actual al scriitorului, dar se face în schimb inventarul procedeelor artistice, se stabilesc afiliații, influențe, de cele mai multe ori fictive.La același rezultat ajung acele cronici descriptive care se referă la descrierea conținutului, la reliefarea importanței temelor abordate, ignorînd faptul esen
Kovacs GyörgyDezvoltarea literaturii noastre — a spus vorbitorul — a fost și este stimulată de eforturile eroice ale întregului popor muncitor și de mărețele realizări dobîndite, sub conducerea partidului nostru, în construcția socialistă.Noi, scriitorii Republicii Populare Romîne, sîntem mîndri că literatura noastră seryește ■ tot mai intens cauza progresului omenirii, sîntem mîndri de strînsa comunitate de idei a literaturii noastre cu literatura Uniunii Sovietice, și, în general, cu scriitorii și cu creațiile care servesc cauza proletariatului, a poporului muncitor, a socialismului, a păcii.Vorbitorul a subliniat unitatea indestructibilă, atît de caracteristică literaturii noi a republicii noastre populare, frăția, comunitatea de idei, care sudează într-un tot pe scriitorii noștri. în acest fenomen — a spus vorbitorul — sînt cuprinse atașamentul și dragostea fierbinte a scriitorilor noștri față de poporul muncitor, față de cauza partidului, față de patria noastră.iubită, Republica Populară Romînă.Această trăsătdră a literaturii noastre, a vieții noastre literare, nu s-a format însă în mod întîmplător și nu se consolidează independent de viața economico- socială, de schimbările istorice petrecute în patria noastră. Partidul revoluționar al clasei muncitoare a înfăptuit egalitatea deplină în drepturi a poporului ro- mîn și a minorităților naționale, a transpus în practică în țara noastră politica națională leninistă. Roadele acestei în-' făptuiri ' sînt prezente și în viața noastră literară. Indiferent în ce limbă creează, scriitorii noștri militează pentru aceleași țeluri comune. Activitatea lor e pătrunsă de aceleași idei ; creațiile lor aparțin întregului nostru popor muncitor, îmbogățind tezaurul comun al literaturii unitare a Republicii Populare Romîne.Grație partidului nostru, formele organizatorice ale vieții noastre literare, respectiv cadrul în care ne desfășurăm activitatea noastră literară, corespund întocmai sarcinii adîncirii continue a unității literaturii noastre și a frăției dintre scriitorii noștri. Faptul că Uniunea Scriitorilor editează mai multe reviste în limbile maghiară, germană și sîrbă confirmă această străduință.Editurile noastre au desfășurat o activitate deosebit de pozitivă în această direcție. Putem spune că nu există o crea

ghezi, Mihai Beniuc, Al. Philippide, Mi* ron Radu Paraschivescu, Cicerone Theo- dorescu și alții. Tot în anii aceștia traducerile scriitorilor romîni din clasicii și contemporanii literaturilor, apusene au atins un superior nivel artistic.Editura Tineretului a continuat să acorde atenție operelor din literatura universală care se adresează copiilor și tineretului traducînd în zeci de mii de exemplare lucrări ale lui Maiakovski, Mark Twain, Dickens, Jules Verne, Andersen, Saint- Exupéry etc.în legătură cu istoriografia literară, vorbitorul a spus :S-a reproșat pe bună dreptate criticii literare faptul că nu a perseverat în acțiunea de generalizare, de teoretizare, de ridicare la un nivel de sinteză a studiilor. Chiar, activitatea criticilor noștri literari la Tratatul de istorie a literaturii romîne, a rămas cam în urmă, mai ales în ceea ce privește volumele mai apropiate de epoca noastră, care ne interesează îndeosebi.în continuare, referindu-se la lipsurile criticii literare, Al. Bălăci a criticat cuvîntul rostit în cadrul dezbaterilor de tov. Silvian Iosifescu, care nu a făcut ‘r 
o analiză profundă a deficiențelor co- " misiei de critică, de care a răspuns, și mai ales n-a arătat care sînt măsurile de îndreptare la care se gîndește această comisie.

Igneațial — dacă lucrarea respectivă este artistică sau nu.Fuga de actualitate a unor critici literari se măi vădește și în articole care plutesc în abstract; dezvoltînd teorii estetice create fără nici o legătură concretă cu literatura actuală, fără o aplicare la operă, la scriitor.Deseori, se manifestă fuga de răspundere a unor critici care se feresc să pronunțe judecăți de valoare asupra unei opere în ansamblul ei, niulțumindu-se cu fel de fel de arabescuri stilistice, cu afișarea unei erudiții sterile, de paradă, fără ca cititorul să înțeleagă dacă opera discutată este sau nu realizată.La fel se întîmplă și atunci cînd.criticul, enumerînd fără discernămînt calitățile sau scăderile unei opere, ia-cu . o mînă ceea ce a dat cu cealaltă.Vorbind de aprecierea operelor literare, trebuie să spunem că mai există unii critici care nu analizează în ce măsură o lucrare exprimă realitățile, socialismului, utilizează noțiuni vagi, neștiințifice de apreciere a valorii lucrărilor (de pildă în unele articole semnate de Matei Călinescu).Oprindu-se în continuare la cauzele care determină pe unii critici să se esçhi- veze de la îndatorirea de a analiza științific literatura actuală, vörbitorul a arătat că faptul e legat de insuficienta lor orientare ideologică, de neînsușirea temeinică a învățăturii marxist-leniniste, de cunoașterea superficială, din exterior, a vieții, de lipsa unei temeinice culturi estetice și literare, de spiritul îngust de grup. Trebuie subliniat, a spus vorbitorul, că. spiritul de grup se manifestă cîteodată în hotărîrea de a scrie despre un autor și de a trece sub tăcere pe altul, a cita pe unul sau altul, a tăia din spațiul consacrat unuia și a adăuga altuia... Teoria „distanțării" acționează asupra unor critici care așteaptă „să mai treacă vremea“ pentru a scrie despre un autor aflat la ăl patrulea volum, dar care sînt foarte operativi la cărțulia unui scriitor de care îi apropie afinitățile de grup ; în acest ultim caz nu mai au nevoie de „distanțare“. Asemenea manifestări sînt destule și în „Gazeta literară" și în „Steaua“.Consider că este datoria criticii literare să se gîndească foarte serios la a- ceste deficiențe, să judece foarte serios lucrurile și să se apropie cu toată atenția de literatura noastră, să o ajute cu seriozitate, cu răspundere, cu multă dragoste și să slujească acelor cititori care așteaptă de la critici să priceapă mai bine cărțile.
ție valoroasă in limba romînă, care să nu fi fost tradusă în limbile minorităților naționale, șf la fel, cele mai bune din operele create în limbile minorităților naționale au apărut în limba romînă.Operele literaturii noastre, a subliniat în continuare vorbitorul, sînt strîns legate printr-o unitate puternică nu numai pe o bază tematică-ideologică comună și prin identificarea cu năzuințele milioanelor de oameni ai muncii, ci și prin faptul că ele oglindesc viața nouă a poporului muncitor din patria noastră, viața oamenilor de pe meleagurile noastre și peisajele acestei țări, realitatea tot mai vie, tot mai frumoasă din Republica Populară Romînă.în viața noastră literară — a spus vorbitorul — activitatea traducătorilor, a căpătat o importanță deosebită. Viața de— 7 toate zilele ne arată cît de mult sînt cău- ’ täte și îndrăgite de către cititorii din" rîndurile minorităților naționale, excelentele creații în proză ale lui Mihail Sadoveanu, V. Em. Galan, Aurel Mihale, Za- haria Stancu, Titus Popovici sau Marin Preda, Eugen Barbu și Francise Muntea- nu, tot așa cum cititorii romîni dau o deosebită prețuire creațiilor lui Nagy Istvân, Sütö Andrăs, Szabo Gyula, apărute în traducere romînească.Munca comună a poporului romîn și a minorităților naționale, frăția lor, a- •' pare în același timp tot mai bogată și în alegerea tematicii scriitoricești. Prezentarea conviețuirii frățești face parte din năzuințele cele mai fierbinți ale scriitorilor noștri, indiferent dacă dezvoltarea acestei tematici o aflăm în romanul, de mare reușită „Setea“ de Titus Popovici sau în scrierile Luciei Demetrius, ori în creațiile lui Nagy Istvân, Sütö Andrâs, Papp Ferenc sau Anton Breitenhoffer.Partidul nostru, Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, acordă o atenție deosebită, manifestă o grijă părintească față de literatura noastră, față de scriitorii noștri.Sînt ferm convins — a spus în încheiere vorbitorul — că fiecare scriitor din țara noastră socotind că datoria sa cea mai sfîntă este de a servi cauza poporului muncitor, a partidului, găsind în aceasta sensul principal al vieții sale, nu va precupeți nici un efort pentru îmbogățirea literaturii noastre realist socialiste cu creații noi, valoroase,
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Demostene BotezAș vrea sä dedic vorbirea mea de astăzi memoriei acelui mare maestru al nostru care ne-a fost în frunte pînă acum trei luni de zile. Aș vrea să-i dedic această vorbire cum i-aș dedica un poem. O fac fiindcă nu este cu putință ca o adunare a scriitorilor, aceia pe care i-a iubit el în viață nemăsurat, să nu aibă prezența lui aici. Fiindcă nu este cu putință să fie discutate problemele celui mai înalt nivel de literatură fără ca monumentala sa operă să nu ne fie o bună, cea mai bună călăuză.Vom găsi în opera lui Mihail Sadovea- 
nu toate problemele care sînt astăzi și care se discută aici. Vom găsi rezolvată problema conținutului, vom găsi rezolvată problema atitudinii scriitorului, vom găsi o mare poezie, care, după mine, este inerentă și oricărei opere de proză ; vom găsi limba cea mai frumoasă a poporului nostru, înțeleasă de întregul popor și vom găsi cea mai înaltă măiestrie.Vorbitorul a arătat că proza noastră, prin îndrumarea partidului, prin energia unui tineret care s-a ridicat, a izbutit să dea un chip tuturor eforturilor din țara noastră — oamenilor noi, rezultatelor pe care aceștia le-au obținut. Referindu-se a- poi la poezie și subliniind că poezia astăzi este și trebuie să fie militantă, vorbitorul a luat poziție împotriva acelui gen de poezie pornit să facă toate concesiile concepției decadente despre literatură din Occident ; nu după aceasta trebuie tinerii noștri să se orienteze și trebuie să criticăm tendința unor tineri care încearcă să facă la noi „poezie hermetică pe care nu doar muncitorul nu o înțelege, dar eu, care am 50 de ani de lucru la poezie, nu o înțeleg. Mă întreb, pentru cine se face această poezie? Pentru ce? Cui servește ?“. Cei care manifestă tendința de a aprecia operele după unitățile de măsură din Apus ar trebui să reflecteze Ia prețuirea înaltă de care s-a bucurat poezia noastră realist-socialistă, de pildă în Italia.Aceia care se ocupă de poezia ermetică de care vorbeam sînt tineri și unii din ei sînt poeți de mare talent. Eu îmi fac astăzi, vorbind așa, nu o datorie de severitate față de ei, sau de admonestare de bătrîn care vrea să devină moralist. Eu îmi fac o datorie pentru chemarea lor la cel mai frumos mesaj _ care-1 pot avea. Ei au și entuziasm, și tinerețe, și optimism pentru a răspunde cel mai bine la cerințele romantismului vremii noastre. Nu este păcat să se piardă asemenea talente în opere sterile și fără nici un ecou ?Toată această literatură este o literatură făcută pentru a epata pe cei de aceeași breaslă. Nu acesta este obiectivul care trebuie să stea în ochii și în mintea acelora care scriu.Să ne gîndinr bine pentru cine scriem și aceasta ne va da urr-îndreptar cum și ce să scriem. De altfel, un asemenea îndreptar noi avem în documentele Congresului al III-lea. în aceste documente se face o apreciere pozitivă a literaturii noastre, arătîndu-se că în ultimii ani lăr- g' -ea tematicii și îmbogățirea fondului de ic ;i constituie cîștiguri ale literaturii noastre. Vorbitorul a amintit sarcinile trasate de Raportul prezentat la Con

loan Grigorescuîntîlnim în această sală figuri cunoscute, prietenești, tineri scriitori pe care ne-am obișnuit să-i numim „detașamentul nostru de tineri scriitori".Că unii dintre ei de mult s-au afirmat ca scriitori maturi, că mulți dintre ei au dat deja opere care au trecut de mult hotarele țării noastre, nu asta mi se pare lucrul cel mai important. Privindu-i, vrînd-nevrînd îmi amintesc de unde a pornit acest detașament de tineri scriitori, ce erau cei mai mulți dintre ei acum 12—13 ani, și ce ar fi rămas poate astăzi dacă la drumul greu și spinos la care se angajau, nu simțeau alături, întotdeauna, în fiecare moment umărul partidului, al clasei muncitoare, această uriașă forță colectivă care ne-a luminat neîntrerupt calea.După ce s-a referit la condițiile vitrege în care lucrează mulți dintre scriitorii occidentali, vorbitorul a enunțat unele probleme ale colaborării dintre scriitori și cinematografie. El a insistat asupra însemnătății scenariului în creația de filme artistice, asupra sprijinului pe care scriitorii sînt chemați să-l dea dezvoltării cinematografiei. Vorbind despre scenarii la cel de al doilea Congres al Scriitorilor Sovietici, cu toată autoritatea pe care i-o dădeau creația sa și importantul rol de creator în domeniul cinematografiei, Ser-
Vicu MîndraReferîndu-se la critica literară, vorbitorul a arătat că, în ultima vreme, discuțiile au căpătat amploare. Totuși, a spus el, nu o dată ne-a vizitat un sentiment de insatisfacție. Urmărind de pildă răspunsurile criticilor la ancheta „Gazetei literare“ ca și unele ample articole apărute în. „Luceafărul“, „Tribuna“ și alte publicații, am reținut pasaje valoroase și tonalitatea polemică vie, Nu o singură dată am simțit însă că verva cîte unui participant la discuție se epuizează în marginea unor 

teme minore.Cred că la vîrsta pe care o împlinește critica noastră nouă, a venit de mult momentul să se renunțe la vînătoarea reciprocă de greșeli, la bătălia lamentabilă în jurul folosirii unor cuvinte. Bineînțeles, greșelile serioase de orice fel nu trebuie să fie trecute cu vederea. Publicul așteaptă însă dispute pe temele de primă însemnătate ale literaturii, la nivelul conceptelor estetice cu aplicații profunde la practica creației contemporane.în ceea ce privește critica dramatică, ea ocolește încă analiza textului sau, fă-
TudorVorbitorul a arătat că succesele unei literaturi se pot măsura prin valorile universale create de ea. Creațiile literare valabile sînt cele care, crescînd în realitățile locului și timpului unde au apărut, s-au înălțat destul de sus pentru a putea fi văzute de departe.Consider că unul din succesele cele mai de seamă ale literaturii romîne în rnii puterii populare este difuzarea ei peste hotarele țării, intrarea ei în circuitul mondial al literaturii. 

gresul al III-lea al P.M.R. și și-a exprimat nădejdea că scriitorii vor face față cu cinste misiunii ce le revine, alături de întregul popor aflat în plină muncă avîn- tată pentru îndeplinirea planului de șase ani. „Eu am văzut — a spus vorbitorul — chiar momentul cînd aceste planuri s-au dezbătut în Marea Adunare Națională, am văzut zeci de oameni ridieîn- du-se la tribună pentru a declara că își iau angajamentul să depășească sarcinile ce le revin. Sarcina noastră trasată prin documentele Congresului al III-lea sună așa : „...opere la nivelul înaltelor exigențe artistice și ideologice ale partidului și poporului“. Sînt convins că, așa cum partidul a chibzuit matematic cînd a fixat sarcinile muncitorilor din fiecare uzină, cu aceeași înțelepciune s-au socotit și puterile noastre. Și sînt convins că forțele noastre literare, îmbogățite cu aportul variat al atîtor tinere talente, vor realiza sarcina lor nobilă ; dar pentru aceasta se cere lichidarea a tot ceea ce poate îndepărta pe artist de popor.Dacă în ultimii ani noi am cîștigat mult în prezentarea vieții, a adevărului vieții este și pentru că scriitorii au muncit mai mult pentru aceasta, dar este și din faptul că victoria socialismului la noi în țară a determinat formarea conștiinței socialiste, astfel îneît astăzi oriunde ne învîrtim, cu oricine ne întîlnim, o facem într-un mediu, într-un climat care este al acestei vieți noi, și nici un scriitor nu poate să nu ia act de această viață, care a cuprins întreaga societate, fără a scrie o operă desuetă.Sînt încă unii care se constituie în- tr-o castă, care atunci cînd se duc într-o întreprindere socotesc că au binevoit să „coboare“ și să ia contact cu muncitorii. O fac sporadic, își constituie din aceasta un merit nemaipomenit, cu care se laudă în toate ocaziile. Nu este acesta oare un substrat, mărturia unui substrat de castă și de individualism ?„Cercul îngust de aleși“ pune, după mine, și o chestiune de limbă literară. Oricît de milostiv și generos aș fi sau aș vrea să fiu, totuși am să arunc și eu o mică pietricică în grădina crițicilor.Am aci o listă de cuvinte, o listă foarte interesantă. Ele sînt scoase dintr-o singură cronică literară. Am vorbit cu autorul și i-am spus : — Bine, tovarășe, dar Ibrăileanu a scris lucruri foarte subtile, noi am dori cu toții ca și dumneata să scrii lucruri subtile. De ce el a putut să le spună pe limbă omenească și de ce dumneata ai nevoie de o serie întreagă de alte cuvinte ?Știți ce mi-a răspuns unul din critici ? Zice : — A ! Pe atunci critica nu era o știință ! Astăzi este o știință și fiecare știință își are limbajul ei ! Noi între noi ne înțelegem !Iată, cuvîntul „palpit“. întrebuințat ca substantiv. Cuvinte ca : „nexum", „empireu“, „redempțiunea", „fatumul decăderii", „raticionarii“ etc.Referindu-se la exigențele maselor de cititori cărora le este adresată creația literară, vorbitorul a spus : atunci cînd punem mîna pe condei să ne gîndim la chipurile lor, la munca pe care o fac ei, la seriozitatea pe care le-o dă această muncă.
ghei Gherasimov spunea: „Consider căe foarte necesar să subliniez faptul că, cu tot specificul caracteristic artei cinematografice, cea mai importantă bază a ei rămîne literatura“.Noi, scriitorii care lucrăm în cadrul cinematografiei, a arătat vorbitorul, constatăm că nici în mediul creatorilor din studio, și nici în cadrul Uniunii Scriitorilor, încă nu s-a încetățenit convingerea rolului important pe care îl joacă în arta cinematografică scriitorul, autor al scenariului, al bazei dramaturgice a filmului.Vorbitorul s-a referit la necesitatea îmbunătățirii colaborării dintre scriitori și cinematografie. în defectuoasa colaborare cu cinematografia nu e cazul să-i absolvim de răspundere nici pe scriitorii înșiși, a spus el. Unii scriitori, manifestînd insuficient interes pentru specificul creației cinematografice, au încredințat redacției de scenarii lucrări într-un stadiu de semi-fabricat. Pe astfel de lucrări se distingea ușor amprenta muncii de mîn- tuială, schematism în rezolvarea sarcinii dramaturgice propuse, o prelucrare superficială a caracterelor, un dialog dezlî- nat și cenușiu etc. în încheiere, el a propus înființarea unui sector sau unei comisii de dramaturgie cinematografică a Uniunii Scriitorilor.
cînd o altă eroare, separă într-un mod nefiresc analiza textului de analiza spectacolelor.în ceea ce privește lipsa de inițiativă 
a criticii, relevată pe bună dreptate în darea de seamă, aș vrea să subliniez că această lipsă ține tocmai de rămînerea în urmă a criticilor în ceea ce privește cunoașterea vieții.Referindu-se la cerințele dramei de idei, vorbitorul a spus : Drama de idei realist- socialistă nu are nimic comun cu producția intelectualistă. Dimpotrivă, căutînd să răspundă Ia probleme acute contemporane, încercînd să facă acest lucru prin explorarea sufletească a oamenilor înain-x tați ai epocii noastre, în mod firesc drama de idei se apropie de cerințele dramei populare.Vorbitorul a criticat piesa „Fiicele“, într-un mod neargumentat.în cadrul discuțiilor, mai mulți vorbitori au adus critici serioase cuvîntului tov. Vicu Mîndra pentru lipsa lui de combativitate, pentru că nu a luat poziție față de deficiențele criticii literare.
Vianu

Amintind că Ia Biblioteca Academiei 
R. P. Romîne se elaborează în prezent bibliografia generală a literaturii romîne, care va cuprinde și datele referitoare la răspîndirea ei în străinătate, vorbitorul a citat unele din aceste date : I. L. Caragiale este actualmente tradus în 24 de limbi, cu 73 de titluri, dintre care 55 au fost traduse după 23 August 1944. De la 1952 încoace, Ion Creangă a fost tradus în 10 limbi, cu quasi totalitatea ope
rei lui ; Sadoveanu a fost tradus în

străinătate, de la 1949 înainte, de 29 de ori ; începînd din același an, romanele lui Zaharia Stancu au fost traduse în 30 de limbi. îDe curînd am citit în limba germană, apărute la Viena, frumoasele traduceri ale lui Alfred Sperber din lirica lui Ar- ghezi. Marele poet spaniol Rafael Alberti a publicat la Buenos Aires versiunea lui după Mihail Eminescu, într-un volum de peste 300 de pagini. Colegul nostru Szem- lér Ferenc a făcut cunoscut ungurilor , lirica lui Al. Macedonski. Zilele trecute mi-au căzut ochii într-o librărie pe traducerea maghiară a poeziilor lui Baco- via. Zoltân Franyô a publicat de curînd una din operele cele mai de seamă ale vieții sale, traducerea integrală a liricii lui Eminescu în limba maghiară.Francezii și germanii pot citi acum romanele lui Jean Bart, G. Călinescu, Cărnii Petrescu, Ion Marin Sadoveanu. Versurile lui Mihai Beniuc au fost traduse în limba franceză, germană, rusă și poate și în alte limbi. Au apărut în limbi străine lucrările lui Titus Popovici.Publicații periodice de mare notorietate au consacrat numere întregi literaturii romîne. UNESCO va publica încă în cursul acestui an o antologie a prozei ro. mînești. în lista comemorărilor recomandate de Consiliul Mondial al Păcii a fost trecut și marele nostru I. L. Caragiale, cu prilejul împlinirii unei jumătăți de veac de la moartea lui.Piese romînești s-au jucat pe toate scenele lumii, nu numai ale lui I. L. Caragiale, dar și ale mai tinerilor : Mihail Sebastian, Horia Lovinescu și Al. Mirodan.Căror împrejurări li se datorește acest fenomen : intrarea literaturii romîne în circuitul mondial ? Mai întîi faptului că țara noastră face parte din lagărul mondial socialist. Mai întîi țările acestui lagăr s-au deschis operelor romînești. Uniunea Sovietică stă în fruntea tuturor țărilor. Aici interesul științific și curiozitatea cititorilor de literatură romînă este
Florian Pâunescu

SECRETARUL COMITETULUI DE PARTID AL UZINELOR „23 AUGUST"Tn numele colectivului de muncă al uzinelor „23 August“, vorbitorul a adus un salut călduros Conferinței pe țară a scriitorilor. O carte bună, cu caracter profund educativ, a arătat tov. Florian Păunescu, este foarte căutată atunci cînd muncitorul nostru se regăsește ca erou în scrierile literare.în uzina noastră sînt peste cinci mii de cititori permanenți, care în anul trecut au citit peste optzeci și opt de mii de opere. Sînt de reținut interesul și preocuparea, din ce în ce mai mari, ale muncitorilor noștri față de lucrările beletristice.Această preocupare, această sete de cultură, nu ne poate fi satisfăcută de- cît cu scrieri de calitate, la înălțimea conștiinței socialiste pe care muncitorii noștri o manifestă în realizarea sarcinilor de producție și în societate.Pe linia sprijinului și a ajutorului reciproc vreau să amintesc că noi, prin întîlnirile organizate între scriitori și cititorii uzinei noastre am obținut unele succese. La cele zece întîlniri care ău a- vut loc anul trecut, muncitorii noștri au primit cu multă căldură în mijlocul lor pe scriitorii ce ne-au vizitat, cerînd ca astfel de manifestări să aibă loc cît mai des.Aș vrea să atrag atenția dv. asupra unui aspect foarte frecvent în uzina noastră și în toate întreprinderile din patria noastră. Sînt muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari care, de la eliberare, an de an, lună de lună, zi de zi, își depășesc sarcinile lor profesionale, luptă pentru o calitate superioară a produselor, sînt exemplu pe locurile lor de muncă. Dar ceea ce este mai important, deoarece această atitudine față de muncă este din ce în ce mai largă, este
Al. LDocumentele de partid apărute în a- cest timp — a arătat vorbitorul — reprezintă un ajutor prețios pentru întregul nostru front ideologic, dîndu-ne posibilitatea să înțelegem mai profund însăși esența contemporaneității, a noilor relații umane, a procesului intim și complex de transformare a conștiințelor.Un scriitor, oricît de înzestrat ar fi, după o muncă de o viață la masa de lucru, izbutește să mînuiască destinul a zece sau o sută de eroi. De curînd am avut prilejul de a ne afla în mijlocul cîtorva mii de eroi surprinzători, cărora un romancier de geniu le-a schimbat destinul. Mă refer la Conferința pe țară a colectiviștilor. Numele romancierului nu mai e nevoie să-l spun. Acest romancier îndeamnă pe scriitori să ia ca model în creația lor chipul spiritual al acestor admirabili eroi.Ce ne împiedică totuși, uneori, sä fim la înălțimea acestui îndemn, de fapt sarcina principală a îndeletnicirii noastre?Scriitorii organic legați de lunțea satului prin formația și scrisul lor au sentimentul că stăpînesc de la sine complexitatea fenomenului revoluționar al transformării socialiste a agriculturii. Vorbitorul a amințit că scriitorul clasic al colectivizării, Mihail Șolohov, este de părere că acela care vrea să scrie ceva de valoare în acest domeniu trebuie să aibă, printre altele, cel puțin cunoștințele unui inginer agronom raional ; avem scriitori care s-au pregătit temeinic și în acest domeniu. Ritmul schimbărilor petrecute la țară în actuala etapă de desăvîrșire a construcției socialiste, cînd în următorii doi, trei ani se va încheia procesul de colectivizare — este de natură să contrazică părerea noastră că avem în sînge problema țărănească, indiferent de etapele ei și că asta ne-ar fi de-ajuns.Operativ, reportajul a consemnat literar o mare parte din problemele noi ale fenomenului sătesc din ultimii ani. Dar oricît de prompt și valoros ar fi reportajul, el nu poate acoperi vasta frescă social-istorică, multitudinea de aspecte, contradicțiile, și frumusețea însăși a luptei. Trebuie făcut deci saltul calitativ către romanul actualei etape, mai con-
EugenConferința pe țară a scriitorilor se desfășoară sub semnul evident al unității de vederi între artiștii tuturor generațiilor, strînși laolaltă sub steagul revoluției. Supără pe dușmani solidaritatea cu po

porul, încercarea de a scrie pentru cei 

atît de mare îneît nu va trece mult pînă cînd toate operele de seamă ale literaturii noastre vor avea versiunea lor în limba rusă și în celelalte limbi ale republicilor unionale.A doua împrejurare care asigură fenomenul semnalat aici este creșterea spre libertate și independență a tuturor popoarelor lumii, în condițiile luptei împotriva imperialismului. Opere de mare însemnătate artistică sau științifică, pot apărea și au apărut de fapt în toate punctele lumii produse de geniul tuturor popoarelor. Este o idee care se impune chiar în țările care, în trecut, priveau cu oarecare superioritate condescendentă către cultura popoarelor mai puțin numeroase. De aceea, literatura romînă a devenit obiect de studiu în multe universități ale Europei occidentale.Analizînd cauzele difuzării mondiale a literaturii romîne, cred că noi, scriitorii, trebuie să exprimăm gratitudinea noastră conducerii de cultură a țării, Partidului Muncitoresc Romîn și organelor guvernamentale care au susținut și au creat condiții _ favorabile operei de răspîndire internațională a literaturii romîne. în aceste împrejurări a stat de veghe un gînd închinat înălțării patriei și conștiința limpede a unei conduceri luminate, conștiința că o cultură națională atinge treapta ei cea mai înaltă atunci cînd slujește omenirii întregi.în încheiere, vorbitorul a arătat că fenomenul difuzării mondiale a literaturii romîne impune Uniunii Scriitorilor obligația de a intensifica legăturile cu străin nătatea. Scriitorilor le revine obligația de a crea opere cît mai caracteristice pentru poporul nostru în faza actuală a dezvoltării lui. Universalitatea operei este garantată de particularitatea ei. Străinătatea nu se va interesa niciodată de opere palide, fără rădăcini admci, nesusținute de sufletul unui popor și de luptele lui. Ne trebuie deci opere adînci, dar și opere de mare perfecțiune artistică.
că cei mai înaintați dintre aceștia desfășoară o activitate obștească foarte largă, plină de pasiune.Uzinele „23 August" prezintă un important punct de documentare. Comitetul de partid este foarte bucuros să dea un sprijin susținut scriitorilor și poeților în documentarea lor.La noi în uzină au venit mulți scriitori, au scris despre oamenii noștri, despre felul cum muncesc, despre viața lor, a spus vorbitorul. El și-a exprimat apoi regretul pentru faptul că tov. Horia Lovinescu, venind în uzină dar documen- tîndu-se superficial, n-a reușit să oglindească veridic în piesa sa realitatea atît de bogată a uzinei.Muncitorilor din uzina noastră le- place mult să citească poezie. Le plac imaginile frumoase. Numai că unele poezii le oferă niște imagini cu totul de neînțeles. De pildă, cu cîteva săptămîni în urmă a apărut, mi se pare în „Gazeta Literară", o' poezie care se cheamă „A intrat o doamnă în sat”. Poetul vrea să spună că s-a electrificat încă un sat și își alege ca simbol al răspîndirii luminii „doamna". Să nu înțelegeți că noi am cere poetului să-și aleagă numaidecît ca simbol o agitatoare sau măcar o deputată ! Muncitorii cer poeziei să fie poezie adevărată.. Să știți că muncitorii sînt judecători imparțiali. Cînd apreciază o carte, ei nu se uită nici la tirajul în care apare, nici la prețul volumului.în orele lor de odihnă, de multe ori tîrziu, noaptea, muncitorii stau la sfat cu dv., vă citesc gîndurile, iubesc împreună cu dv. ceea ce este frumos și urăsc ceea ce este de urît. De aceea cînd scrieți, gîndiți-vă mai mult la cei despre care scrieți și la cei pentru care scrieți. Cunoașteți-i bine.
Ghiliacreț spus : romanul gospodăriilor ml- lionare !în. urma colectivizării, lupta dintre vechi și nou pe tărîmul conștiinței capătă aspecte inedite, se formează un om nou și la sate, iar vechea mentalitate țărănească se schimbă pe toate planurile. Optica generală se schimbă, evoluează concepția despre frumos, munca eliberată de exploatare declanșează energiile și potențele sufletești ale omului, înfrumii- sețîndu-le.Printre exemplele citate în această privință, vorbitorul s-a referit la faptul că întărirea economică a unor gospodării colective impune la un moment dat mecanizarea muncilor agricole și, ca o consecință, renunțarea la cai. Dar atunci cînd un scriitor a atacat într-un scenariu 

o asemenea problemă, s-au găsit niște tovarăși în centrul Bucureștiului, la cinematografie, care au susținut că această problemă ar fi născocită, caii fiind folositori. Dar în ultimă instanță viața este aceea care hotărăște destinul și valoarea operelor literare : s-a văzut că la gospodăria din Țibucani s-a petrecut un fapt asemănător, și cei care fuseseră în dezacord cu scenariul, au trebuit să se încline în fața, logicii vieții.Partidul a încurajat necontenit critica deschisă, principială, îndemnîndu-1 pe scriitor să abordeze în spirit partinic, curajos, problematica actualității. Personal am simțit- acest sprijin : cînd, după apariția romanului „Cuscrii", cineva în mod dogmatic a încercat să pună la îndoială partinitatea cărții, partidul a dat aprecierea obiectivă a strădaniilor mele, într-un fel sau altul, în afară de îndrumarea generală ideologică, fiecare din noi a simțit ajutorul partidului. Promp- vînd o literatură realist-socialistă în care personalitățile se desăvîrșesc de la carte la carte, de la poem la poem, de la piesă la piesă, partidul asigură cîmp deschis activității literare.Responsabilitatea pe care ne-o impun îndrumarea, sprijinul, ocrotirea, dragostea partidului față de fiecare dintre noi face ca aripile noastre să se desfacă larg, pentru ca toți să ne ridicăm la înălțimea la care el ne cere să fim.
Barbumulți, efortul formidabil de a introduce în climatul artei respirația puternică a eroului cel mai însemnat al timpului nostru: muncitorul, adică exact lucrurile cu care noi ne mîndrim cel mai mult. Pu
tem spune că adeziunea tuturor scriito

rilor la realismul socialist „.este consecința firească a faptelor extraordinare să- vîrșite de poporul nostru în acești ani. Numai cine n-a trăit încleștarea și lupta cu ceea ce se numește atît de palid vechiul, nu poate înțelege că literatura alcovului, a lenei boeme nu mai pot fi posibile. Cînd un public vast și proaspăt ia cu asalt bibliotecile publice și librăriile, căiitînd cărțile în Care să se recunoască, ar fi știipid să-i oferi zarzavat ambalat între două coperți. Unele recente consfătuiri cu cititorii din uzine au adus în paginile revistelor noastre ecouri semnificative. Noul consumator de literatură este pretențios și o spune răspicat : Cine are urechi de auzit * s-audă !Referindu-se la lipsurile criticii literare, vorbitorul a spus:Prietenul cel mai apropiat și al scriitorului și al omului care citește s-a dovedit în ultimii ani o ființă slabă și i se recomandă cu insistență tonicul principialității. Cu o figură de stil, grădinarul și-a cam uitat meseria! Ascultînd.pe unii vorbitori ne-am întrebat de cè se menajează cu prudență, în, loc să dezvăluie principial, în fața ,tuturor, unele lipsuri care mai dăinuiesc în munca noastră. Dacă am lua numai cuvîntul tov. Silvian Iosifescu, președintele comisiei de critică, am avea măsura slăbiciunilpr acestui compartiment literar. S-a încercat să se plutească în vag, să se facă o evadare dulce din miezul problemelor celor mai arzătoare, cu o candoare care ne îngrijorează. Nu e oare o formă de apologie și acea tăcere prudentă în fața unor opere semnate cu nume ilustre, dar care conțin mari balasturi? Nu e o formă de tămîiere „prietenească“ acel nod în papură găsit numai unora și închiderea din- tr-un ochi în fața altora? Nu s-a ivit oare un fel de prietenie neprincipială a unor critici față de unii scriitori? Cauza principală căreia critica noastră literară ar trebui să i se dedice nu mi se pare a fi aceea de a stabili clasamente, și ele cu vremea poate contestabile, ci de a promova acele cărți pătimașe și valoroase dedicate clasei muncitoare, dedicate continuei ridicări sufletești a poporului nostru.între trecutul nostru congres și actuala conferință pe țară, romanul, și, mai recent, nuvela și schița au cunoscut o înflorire considerabilă. Lucrul este firesc. Realitățile excepționale solicită pana și nasc acea ardoare de a spune, generatoare de artă. Reportajul, gen urgisit în trecut și socotit pe nedrept un fel de~ cenușăreasă a literelor, a cunoscut mari biruințe.Din nefericire, la edituri și chiar în concepția unor critici literari stăruie prejudecata că numai epica de întindere merită o atenție deosebită. Credeți-mă, între o pagină genială și un lung roman obositor, aș reciti la nesfîrșit primul lucru !
S-a observat de la o vreme o tendință

Al. AndrițoiuSuccesele ultimilor ani sînt ale noastre și avem tot dreptul să ne mîndrim cu ele. Dar ele se datoresc, în același timp, poporului muncitor, care sub conducerea partidului își construiește o viață fericită. Iar dacă pentru succese trebuie să mulțumim partidului, creator al revoluției culturale, mă întreb ce ne facem cu çro- rile, cu nonvalorile, cu păcatele care încă mai rod periferia literaturii noastre. Pentru aceasta trebuie să „mulțumim“ influențelor educației burgheze. Ele trebuie extirpate din armoniosul nostru front literar.De Ia întîiul Congres al Scriitorilor încoace, poezia noastră s-a dezvoltat pe linia maturizării realismului socialist. E vorba de un salt de calitate lesne de constatat, un salt care se referă la tematica cu mult mai profundă și mai variată, Ia ținuta artistică cu mult mai apropiată de antologii. Cărțile maestrului Ar- ghezi dintre care ultima, „Frunze“, constituie un înalt exemplu de tinerețe fără bătrînețe și viață fără de moarte, sînt dintre dovezile hotărîtoare în acest sens. Pe aceeași linie a colocviului cu timpul și a refuzului bătrîneții se situează volumul „Materia și visele" de Mihai Beniuc. Un succes al acestui răstimp sînt și cărțile lui Miron Radu Paraschivescu. în continuare, vorbitorul a citat și alte succese obținute de poezia noastră, printre care versurile Măriei Ba- nuș, ale lui Eugen Jebeleanu, Marcel Breslașu, Dan Deșliu, și a relevat maturizarea unor tineri poeți ca Ion Brad, Aurel Rău, Ion Horea, Tiberiu Utan.Articolul din „Scînteia“ îndreptat împotriva spiritului apologetic a adus o contribuție de seamă literaturii de astăzi. Dacă trebuie să renunțăm la individualismul și preocupările burgheze, este tot atît de adevărat că trebuie să renunțăm și la susceptibilitatea mic burgheză, la atitudinea de mimoză senzitivă.Avem o tînară gardă a poeziei, ale cărei succese țin de atacarea cu curaj și artă a temelor de căpetenie ale realității noastre socialiste. Atunci cînd aceste poezii țin de metoda luminoasă și călăuzitoare a realismului socialist, rezultatele sînt dintre cele mai bune. Aceasta este adevărata modernitate a poeziei.S-a adăugat însă cuvîntului modern un Ism, făcîndu-1 mișcare literară specială.Firește că azi nu se pot scrie versuri ca poeții Văcărești. Noi nu trebuie să fim înglobați tradiției, ci tradiția trebuie înglobată modernității noastre. Spun a- cestea gîndindu-mă la articolul lui Victor Felea, intitulat sonor: „Confruntare cu exigențele epocii“. Felea ierarhizează poeții ca în armată, de la fruntaș la general, luîndu-și mult prea devreme sarcina posterității, Poeții sînt trecuți, ca elementele chimice ’în tabloul îui Mendeleev, fiecare în pătrățelul lui. Din nou se aruncă oprobriul de „tradiționaliști“ unor poeți pentru simplul motiv că ei nu scriu în duhul „Stelei“, astfel îneît diversitatea stilurilor în realismul socialist este înlocuită cu patul lui Procust. Ceea ce m-a mirat imediat după lipsa de modestie a criticului este felul fals, neștiințific în care este tratat tradiționalismul, numai și numai prin stil, deci prin formă. Dar poeții citați de Victor Felea ca moderni dau dovadă de un «tradiționalism» cras prin recordul cu care se îndepărtează de prezent pînă în cele mai tulburi orizonturi ale trecutului. Pînă la transhumantă, pînă la sciți, pînă la sarmați.

de lățire a acțiunii, o dilatare a frazei care aduce o limbuție pe hîrtie' Umflarea dialogului prin repetiția bîlbîită a cuvintelor, scotocirea exagerată în memoria eroilor și alteori punerea cap la cap a basmelor romînilor nu fac decît să plictisească pe cititor, să scumpească volumele și să risipească hîrtia.De acord — a spus vorbitorul —, și Șolohov a scris 4 volume, dar ele aveau titlul ’ „Pe Donul liniștit“ .1 Nu cerem lir mitarea, epicii, strîngerea prozei în corsete, fixe.S-a ivit primejdia fotografierii așa-zis obiective a realității. Personajului din cutare schiță sau roman îi place mazărea fină, fumează „Mărășești“ și citește „Sportul popular“. Ei, și ? Un țăran își aduce aminte de poveștile cu turcii, spuse de o bunică limbută și acțiunea unui roman stagnează de la pagina 26 pînă la 457. Vorbitorul a criticat tendința unor autori de a umple pagini cu detalii nesemnificative, sub pretextul analizei psihologice.După cum știm, nu dimensiunile și rețetele aduc triumful. Este vorba numai de cît combustibil se consumă, cîtă conștiință artistică se află în cerneala întrebuințată. Hîrtia cere sudoare și ar fi nedrept să nu legitimăm și ocupația forjării cuvintelor, obligatorie în anii noștri măreți. Partidul cere oamenilor muncii din toate domeniile de activitate, pe bună dreptate, produse de calitate. De ce scriitorii ar fi scutiți de această obligație de onoare?Referindu-se la necesitatea cunoașterii vieții de către critici, vorbitorul a propus inițierea unor deplasări ale criticilor spre a se documenta pe teren.în fața unor probleme dificile spațiul din subsolul gazetelor este uneori lăsat unor recenzenți specialiști în a nu spune nimic. Fuga de răspundere, o spunem răspicat, este mai rea decît orice altceva.în continuare Eugen Barbu a arătat că critica literară trebuie să sprijine cu principialitate și competență creația celor care scriu despre comuniști, anali- zînd-o atent. Avem nevoie de mai multe cărți valoroase despre clasa muncitoare. Elementul dominant al societății noastre rămîne muncitorul. Nu uit marile merite ale criticii noastre literare, dar am simțit nevoia să amintesc că e păcat dacă ne propunem să ne ascundem după degete.. Niciodată omul de litere n-a avut atîta liniște și n-a fost mai bine răsplătit pentru munca sa decît în zilele noastre. Partidul ne-a pus Ia dispoziție mijloace materiale demne de invidiat. Trebuie să ne arătăm demni de încrederea acordată. Datorăm poporului nostru foarte mult și cocoloșîrea, apa de trandafiri, limonada, prietenia rău înțeleasă, sînt pericole iménse. Să nu ocolim adevărul, să ne spunem deschis părerea despre ceea ce ne place și ceea ce nu ne place. Vorbele sînt pieritoare, dar dacă au flacără în ele, devin cuvinte în stare să răsune cu o forță nemăsurată.
A. E. Baconsky, care este •— cum. s-a spus — înzestrat, intonează : „Și totuși de departe chemări ridică sciții/A- semenea trăirii aprinse-n piept suprem — / La ceasul adormirii și-al tristei dispariții / O, munți înalți, tăcerea spre voi am s-o rechem". Iar Aurel Rău, ajuns là Dunăre, zice : „Pe aici a strălucit mai demult Dunărea. / Sarmați în blănuri de urși / pe plute din cîteva lemne de salcie / urmăreau mistreții; / și strigau în limba lor necunoscută 7 cîntările pe care le vor fi avut...“.Nemulțumit de felul în care se prezintă sarmații în această strofă, el dedică regilor sciți o poezie aparte : „Fără de seamăn e somnul vostru / regi tenebroși ai Scitiei / Ca-ntr-un vis de poet / vă leagănă foșnetul mării".Și Victor Felea vine Ia bătrînul Istm și se întîlnește cu sciții : „Eu îl salut în numele miilor de strămoși / Care i-au colindat apele și apoi au pierit — / Veșnicia se leagănă pe undele lui 7 Ducînd cu ea și chipul meu și strigătul vechiului scit“.Pînă și Ion Horea, un poet de altfel puternic ancorat în realitate, pasionat cîntăreț al prezentului, se Iasă și el ispitit : „Ne-mprejmuiau parcă revărsările vaste / care ne-au modelat cîndva și ne-au scos / din oceanul sarmatic“... etc.Urmărind mai cu „pasiune“ acest record de îndepărtare într-un timp obscur, propun să se meargă mai departe, pînă la obîrșie, și să se cînte maimuța lui Darwin.Și Ovidiu a cîntat sarmații, dar le era contemporan. Și Blok a cîntaț sciții dar ça un punct de plecare pentru a ajunge la idei contemporane. Nimeni nu intenționează să tăgăduiască talentul acestor tovarăși, inclusiv al lui Baconski. Dar depinde ce face poetul cu acest talent. E dureros pentru noi, colegi de breaslă, că un talent se risipește în neant, în spleenuri, în tristeți minore, în loc să vibreze bărbătește de patosul revoluționar al epocii.Baia în apele unui trecut indecis a dat naștere și la o jntîmplare oarecum comică. Făcînd un schimb de experiență, redactori de la „Steaua“ au vizitat pe confrații lor de la „lașul literar“ pu- blicînd apoi în paginile revistei ieșene un . mic ciclu de versuri despre Iași. Din acest ciclu restrîns, o poezie iscălită de A. E. Baconski este închinată Turnului Golia, iar o alta iscălită de Aurel Gur- ghianu, este despre „Cimitirul Eternitatea". Departe de mine gîndul de a pune sub semnul întrebării temele luate din trecutul de luptă al popoarelor. Cînd Coșbuc îl invoca pe Decebal, el o făcea în numele unui patriotism contemporan. Eminescu îl invoca pe Mircea pentru ca apoi să lovească în patriotarzii și filistinii epocii. Figura lui Caligula este foarte îndepărtată în timp, dar sub pana maestrului Arghezi, figura lui devenea un simbol. La fel, „1907“ și „Cîntare Omului“, la fel „Chivără roșie" de Mihai Beniuc, ciclul dedicat lui Ilie Pintilie de Veronica Po- rumbacu etc. Tradiția trebuie înțeleasă în spiritul acestei lupte pentru libertate și fericire.Există, din păcate, în poezia unor tineri versuri destul de lipsite de patos, de tinerețe, versuri reci, hieratice, de un o. biectivism supărător. Mă gîndese că în metoda realismului-soeialist este fructificat și romantismul revolutionär ; or, tqq- mai de la tineri în primul țîrid se așteaptă 

aceasta.
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Recepție oferita de însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al IndieiCu prilejul celei de-a Xll-a aniversări a proclamării Republicii India, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Indiei la București, K. M. Kannampilly a oferit vineri o recepție în saloanele ambasadei.Au luat parte Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Florescu, ministrul Industriei Petrolului și Chimiei, Gogu Rădulescu, ministrul Comerțului, Constantin Pris-

nea, adjunct al minierului învăță- mîntului și Culturii, conducători ai unor instituții centrele, oameni de artă și cultură și aie persoane oficiale.Au participat fenicieni și ingineri indieni aflați i specializare în țara noastră.Au fost de fațășefi ai misiunilor diplomatice aceditați la București și alți memri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
—------O«O-

Sosirea noului ministruLa 26 ianuarie a sosit în Capitală William A. Crawford, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Populară Romînă.La sosire, William A. Crawford a fost salutat de Nicu Șerban, di-
INFORM

• ta Facultatea de științe juridice 
din. București a avut loc vineri un 
simpozion cu tema „A-ctuala generație 
a oamenilor sovietici va trăi în co
munism“, organizat de Consiliul oră
șenesc A.R.L.U.S.

Au luat cuvîntul acad. prof. Eugen 
Bădărău, prof. univ. I. Rachmuth .mem
bru corespondent al Academiei R. P. 
Romine, prof. univ. Bânyal Ladislau, 
director adjunct al Institutului de 
istorie al Academiei.

• Teatrul Național „I. L. Oaragiale“ 
• prezentat

alS.U.A. în F P. Romînărector ad-fnterin al protocolului Ministerului Afac’ilor Externe.Au fost de fațcFr. T. Merill, însărcinat cu afaefl ad-interim al Statelor Unite le Americii în R. P. Romînă, șinembrii legației. (Agerpres)
o» o---------

AȚII
dio, premiera pies „Bolnavul închi
puit“ de Molière.

© Vineri au sos în Capitală scrii
torii australieni Imphna Cusack și 
Norman Freehil.are ne vizitează 
țara la invitația iști tufului romîn 
pentru relațiile aurais cu străină
tatea.

• La tragerea ito Central din 28 
ianuarie 1962 au t extrase din urnă 
următoarele num« :

vineri seara în sala Stu-

33, 18. 44, 48, 2167, 37, 43, 84, 6.
Premiul special : 37, 43, 44 ; Pre

miul special B : 29, 48 ; Premiul
special C : 64, 3367.

-o ©o

la 28 ianuarie
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL ( 

R.P. ROMINE : CIO CIO-SAN — dumi- ■ 
nlcă 28 (orele 11) ; RUSALKA — dumi- ( 
nlcă 28 (orele 19,30) ; BOEMA — marți 
30 (orele 19,30) ; SPĂRGĂTORUL DE ■ 
NUCI — miercuri 31 (orele 19,30) ; NA- : 
PASTA — joi 1 (orele 19,30) ; TRAVI- , 
ATA — vineri 2 (orele 19,30); MAEȘTRII , 
CÎNTĂREȚI — sîmbătă 3 (orele 19) ; 
FATA CU GAROAFE — duminică 4 
(orele 11) ; BORIS GODUNOV — dumi
nică 4 (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 1
LYSISTRATA — duminică 28 (orele
10.30) , miercuri 31, duminică 4 (orele
19.30) ; ELIXIRUL DRAGOSTEI — du
minică 28 (orele 19,30) ; VlNZATORUL 
DE PĂSĂRI — marți 30 (orele 19,30) ; 
VĂDUVA VESELĂ — joi 1 (orele 19,30) ; 
BOCCACIO — vineri 2 (orele 19,30) ; LÂ- 
SAȚI-MA SĂ CÎNT — sîmbătă 3 (orele 
19,30) ; DON PASQUALE — duminică 4 
(orele 10.30).

TEATRUL „C. NOTTARA" (Sala Ma- 
gheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
duminică 28, duminică 4 (orele 10), 
miercuri 31 (orele 19,30) ; PYGMALION
— duminică 28, duminică 4 (orele 15,30) ; 
FINTINA BLANDUZIEI — duminică 28 
(orele 19,30) ; CIOCIRLIA — marți 30, 
joi 1, vineri 2 (orele 19,30) ; FIUL SE
COLULUI — sîmbătă 3 (orele 19,30) ; IN 
NOAPTEA ASTA NU DOARME NIMENI
— duminică 4 (orele 19,30). (Sala Stu
dio) ; SCANDALOASA LEGĂTURĂ 
DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI DOAM
NA MOON — duminică 28, duminică 4 
(orele 10,30), miercuri 31, vineri 2 (ore
le 20) ; BĂIEȚII VESELI — duminică 
28, duminică 4 (orele 16), marți 30, joi 
1 (orele 20) ; CINTÄ PRIVIGHETORILE
— duminică 28, sîmbătă 3 (orele 20) ; 
VIORI DE PRIMĂVARĂ — duminică 4 
(orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE” (Sala Comedia) : CIDUL — du- 
ninică 28 (orele 10), duminică 4 (orele 
5) ; DISCIPOLUL DIAVOLULUI — du

minică 28 (orele 15), sîmbătă 3 (orele 
19,30) ; NĂPASTA — duminică 28 (orele
19.30) ; ANNA KARENINA — marți 30, 
vineri 2 (orele 19,30) ; REGELE LEAR - 
miercuri 31 (orele 19,30) ; APUS DE 
SOARE — joi 1 (orele 19,30), duminică 
4 (orele 10) ; OAMENII ÎNVING — du
minică 4 (orele 19,30). (Sala Studio) : 
OMUL CU MIRȚOAGA — duminică 28 
(orele 10) ; FIICELE — duminică 28 (ore
le 15), joi 1, sîmbătă 3 (orele 19,30), du
minică 4 (orele 10) ; TITANIC VALS - 
duminică 28 (orele 19,30) ; BOLNAVUL 
ÎNCHIPUIT — marți 30, vineri 2 (orele
19.30) , sîmbătă 3 (orele 15,30) ; SICILIA
NA — miercuri 31 (orele 19,30), dumi
nică 4 (orele 15) ; TARTUFFE — dumi
nică 4 (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Schitu Măgureanu nr. 
1) : SFINTA IOANA — duminică 28, du
minică 4 (orele 10), miercuri 31 (orele
19.30) ; UN STRUGURE IN SOARE — 
duminică 28 (orele 15) ; AL PATRULEA 
— duminică 28, marți 30, duminică 4 
(orele 19,30) ; CUM VA PLACE — joi 1 
(orele 15,30), joi 1, sîmbătă 3 (orele 19,30); 
RUSTICA — vineri 2 (orele 19,30) ; ÎN
TOARCEREA — duminică 4 (orele 15). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : 
CRED IN TINE — duminică 28, dumi
nică 4 (orele 10), miercuri 31 (orele 
19,30) ; COPIII SOARELUI — duminică 
28, marți 30, duminică 4 (orele 19,30) ;
UN STRUGURE IN SOARE — vineri 1

până la 4 foruarie
(orele 19,30) ; MKJERIA DE STICLA
— sîmbătă 3 (os 19,30), duminică 4 
(orele 15).

STUDIOUL DEONCERTE AL RA- 
DIOTELEVIZIUN SPECTACOL DE 
VARIETĂȚI — nlnică 28 (orele 18) ; 
CONCERTUL OrIESTREI SIMFONI
CE A RADIO7EVIZIUNII. Dirijor : 
Iosif Conta — jl (orele 19,45).

TEATRUL MUlTORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : O LUN3E CONFORT — du
minică 28 (orele) ; OAMENI ȘI UM
BRE — dumlni28, sîmbătă 3 (orele 
19,30) ; FATA CPISTRUI — marți 30 
(orele 19,30) ; III ȘI VARDIȘTII — 
miercuri 31 (oi 19,30), duminică 4 
(orele 10) ; PU?EĂ ÎNTUNERICULUI
— joi 1 (orele 1 ; VECINI DE APAR
TAMENT — vlr 2 (orele 19,30) ; DOM
NUL PUNTILL.I SLUGA SA MATTY
— duminică 4 de 19,30).

TEATRUL P1RU TINERET ȘI CO
PII (Sala pent tineret) : CINE A 
UCIS — dumii 28 (orele 11) ; PRI
MA INTILNIF— duminică 28, sîm
bătă 3 (orele ; DE PRETORE VIN
CENZO — ma30, joi 1 (orele 20) ; 
PIGULETE PI CINCI FETE — mi
ercuri 31, vin2 (orele 20), duminică 
4 (orele 11) ; RELE FLUVIU IȘI 
ADUNA APE — duminică 4 (orele 
20). (Sala penbopii) ; DOI LA ARIT
METICA — doică 28 (orele 11), sîm
bătă 3, dumir4 (orele 17) ; EMIL ȘI 
DETECTIVII duminică 28, miercuri 
31, vineri 2 e 17) ; BĂIATUL DIN 
BANCA DOU- marți 30, joi 1 (orele 
17), joi 1 ele 10), duminică 4 
(orele 11).

TEATRUL COMEDIE': PRIETENA 
MEA PIX —ainică 28 (orele 11), du
minică 28, j (orele 19,30) ; MI SE 
PARE ROM/C — duminică 28 du
minică 4 (0115,30), sîmbătă 3 (orele 
19,30) ; SVEJ. marți 30, vineri 2, du
minică 4 (o 19,30) ; CELEBRUL 702 
— miercuri orele 19,30), duminică 4 
(orele 11).

TEATRUL ÎEIESC DE STAT : UN 
MILION PEU UN SURIS — dumi
nică 28, sîri 3 (orele 20) ; MERCA- 
DET — mar (orele 20) ; LOZUL CEL 
MARE — Zliri 31 (orele 20) ; CIRI 
BIRI BOM 1 1 (orele 20) ; ULTIMUL 
TREN — vi 2 (orele 20) ; PROFESOR 
MAMLOCKiuminică 4 (orele 20).

INSTITUI UE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMÀRAFICA : DISCIPOLUL 
DIAVOLUL- sîmbătă 3 (orele 20).

TEATRUKTIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVIT duminică 28 (orele 16,30), 
marți 30, lită 3 (orele 20) ; REVIS
TA 62 — Cică 28, luni 29, miercuri 
31, joi 1, «ri 2, duminică 4 (orele 
20). (Sala >rlei 174) : CONCERT IN 
RE... HAZ— duminică 28, marți 30, 
miercuri ?i 1, vineri 2, sîmbătă 3, 
duminică rele 20). (Sala Dalles) : 
ȘAPTE N POTCOVITE - joi 1, vi
neri 2, dieă 4 (orele 20).

ANSAMt de CINTECE ȘI DAN
SURI AL-S. : DRAG MI-I CINTE- 
CUL ȘI JL — marți 30, joi 1 (orele 
20) ; BAL PATRIEI — vineri 1, du
minică 4le 20).

CIRCUI STAT : SUB CUPOLA 
ALBASTt- duminică 28 (orele 16), 
duminlcămarțl 30, miercuri 31, joi 
1, vineri rele 20) ; BERLINER CIR
CUS — stă 3, duminică 4 (orele 20), 

i duminicărele 16).

Primirea

Vineri 26 ianuarie 1962, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Alexandru Bîrlădeanu, a primit în au-
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diență de prezentare pe trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al Marii Britanii la București, James Dalton Murray.
----------o «o---------

Cu prilejul vizitei delegației de profesori 
universitari din Cuba

Vineri la prînz, Ștefan Bălan, ad
junct al ministrului Invățămîntului 
și Culturii, a oferit o masă în 
cinstea delegației de profesori uni
versitari din Cuba, care se află în 
țară în cadrul programului de cola
borare în domeniul educației, știin
ței și culturii. Au luat parte funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, academicieni,

cadre didactice din învățămîntul su
perior, alți oameni de știință.

De asemenea, a participat amba
sadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, Manuel Yepe Menendez.

★
In dimineața aceleiași zile o parte 

din membrii delegației din Cuba au 
vizitat Institutul de fizică atomică 
— cu reactorul nuclear și alte in
stalații — și Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii”. (Agerpres)

<>lO---------

Vineri, Mihai Petri, adjunct al ministrului Comerțului, a oferit un dineu cu prilejul tratativelor care au loc la București în vederea încheierii protocolului privind schimburile de mărfuri și plățile pe a- cest an între R. P. Romînă și R. P. Ungară.Au luat parte Karadi Gyula, prim-

locțiitor al ministrului Comerțului Exterior al R. P. Ungare, precum și membrii delegațiilor ungară și romînă.Au participat Béla Némety, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Handbal in sala Floreasca

Cu începere de mîine, sala Floreasca 
va găzdui întrecerile edifici a IV-a a 
compefijiei feminine de handbal re
dus „Cupa orașului București“. In afara 
celor două formații romîneșfi (Bucu- 
reșfi-senioare și București-junioare), la 
această competiție vor participa echi-

pele Berlin (R. D. Germană) și Sla
vonia (Iugoslavia).

Programul primei zile este următo
rul : ora 18,15 București (senioare)- 
București (junioare) ; ora 19,30 Sla- 
vonia-Berlin.

IN OIȚE VA R ÎNDURI
Vineri după-amiază au început la 

Praga campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R. S. Cehoslovace, 
Ia oare participă sportivi și sportive 
din R. P. Romînă, R. P. Polonă, R.D. 
Germană, R. S. Cehoslovacă, Anglia, 
Suedia și R. F. Germană. în compe
tiția pe echipe, reprezentativa mascu
lină a R. P. Romîne a învins ou sco
rul de 3—2 echipa Suediei. In meciul 
următor, echipa R. S. Cehoslovace II 
a dispus cu 3—1 de echipa R. P. Ro
mine.

In competiția feminină, echipa țării 
noastre (Maria Alexandru, Geta Piti
că) a debutat cu o victorie, intrecind 
cu 3—0 echipa R. P. Polone. In turul 
doi, echipa R. P. Romîne a învins cu 
3—0 echipa secundă a R. S. Ceho
slovace. Echipa feminină a R. P. Ro
mîne va juca în finală ou echipa R. P. 
Ungare.

120 de schiori fondiști, reprezentând 
nouă țări europene, printre care și 
R. P. Romînă, iși vor disputa la 27 și 
28 ianuarie 1962 în localitatea Delnice 
(Iugoslavia) cea de-a 11-a ediție a 
cupei Kurikkala. Lotul țării noastre 
este alcătuit din șase schiori, printre 
care Petre Dinu, Stelian Drăguș, 
Gheorghe Bădescu.

★

Egiptului a conti- 
etapei a 12-a (Da- 
160 de km.). Pri
de sosire irezisti-

Călătoria spre patrie 
a expediției antarctice 
sovietice se desfășoară 

cu succes
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite; Două avioane 
ale expediției aeriene sovietice 
care se înapoiază de la Observa
torul sud-polar Mirnîi la Moscova 
au aterizat cu bine la 25 ianuarie 
la Christchurch (Noua Zeelandă).

Ele au 
nouă ore 
deasupra 
Pacific,

Aeronavele „AN-10“ și „IL-18" 
au parcurs aproximativ o cincime 
din drumul spre patrie.

străbătut în decurs de 
aproximativ 5.000 de km. 

oceanelor Indian și

Atentatul împotriva președintelui 
Suharno a lost sâvirșit 

de colonialiști olandeziMAKASSAR 26 (Agerpres). — După cum anunță agenția Antara, colonelul Yussuf, comandantul regiunii militare Sulavesi de sud și de sud-est, a făcut cunoscut corespondenților de presă, care au vizitat acum cîteva zile Makassarul, că ancheta care se efectuează în legătură cu recentul atentat asupra președintelui Sukarno a fost aproape încheiată. Au fost găsite vinovate șase persoane, printre care doi supuși olandezi.Atentatul împotriva președintelui Sukarno a fost săvîrșit la Makassar în ziua de 7 ianuarie. Președintele nu a avut de răniți și uciși novați.„După cum presupunerile săvîrșit de colonialiști olandezi sînt absolut juste" a subliniat colonelul Yussuf.
suferit, însă au fost zeci de oameni nevi-a stabilit ancheta, că atentatul a fost

Cine inspiră jocul dublu 
al grupului rebel din Laos

Declarațiile prințului SufanuvongGENEVA 26 (Agerpres). — La 26 ianuarie prințul Sufanuvong, președintele C.C. al Partidului Neo Lao Haksat, a plecat din Geneva spre patrie. Pe aerodrom prințul Sufanuvong a făcut o declarație ziariștilor. Recenta Geneva a celor trei a spus Sufanuvong, zolvarea concretă a mării unui guvern al unității naționale în Laos. Aceasta se datorește atitudinii Oum.Prințul totodată

întîlnire de la prinți laoțieni, nu a dus la re- problemei for-
nerealiste aSufanuvong că trupele

lui Bouna subliniat generalului

Fumi Nosavan și-au intensificat operațiunile militare în nordul, sudul și regiunile centrale ale Laosu- lui. Nu ne îndoim, a subliniat prințul, Că această politică de duplicitate a fost inspirată de S.U.A. care continuă să acorde ajutor grupului Boun Oum — Fumi Nosavan.în încheiere prințul Sufanuvong a declarat că partidul Neo Lao Haksat nu-și va precupeți forțele pentru a căuta, împreună cu prințul Suvanna Fumma, mijloace pașnice în scopul reglementării problemei laoțiene prin formarea unui guvern al unității naționale.
-o«o ■

CIND
MAI

PROBLEMA SĂNĂTĂȚII PUBLICE 
PUȚIN IMPORTANTĂ DECIT CEA 

vest-german „Die Andere 
scrie că în Germania occi-

„nu este

Ziarul 
Zeitung“ 
dentală numărul medicilor 
nicidecum suficient pentru un con
trol regulat al sănătății cetățenilor“.

„Pe lîngă aceasta, arată ziarul, 
există un număr prea mic de spi
tale, un număr prea mic de paturi, 
prea puțin personal auxiliar. Dacă 
adăugăm la această imagine rezul
tatul unor cercetări întreprinse de 
Consiliul științific, din care reiese 
faptul că tineretul nu se îndreap
tă spre medicină, starea îngrijirii

Turul ciclist a.1 
nuat cu disputarea 
mieta—Damanhur, 
mul a trecut linia 
bilul sprinter Lothar Appier (R.D.G.),
care poartă tricoul galben de la 
începutul cursei. înaintea ultimelor 
două etape, în clasamentul general in
dividual conduce Appler cu un avans 
de 4’43” asupra iugoslavului Sebenic.

♦♦♦

ESTE SOCOTITA
A ÎNARMĂRII

F. G. nu apare delocțsănătății în R. 
roză”.

Această situație, subliniază ziarul, 
nu se explică numai prin răspîndi- 
rea rapidă a bolilor in rîndurile popu
lației ceea ce determină o suprasoli
citare a personalului medical, ci și 
prin faptul că guvernul federal con
sideră problema sănătății publice ca 
fiind mai puțin importantă decit cea 
a accelerării înarmării militare. In 
momentul de față putem da din nou 
un exemplu foarte concludent pen
tru aceasta. Bundeswehrul are greu
tăți în domeniul recrutării număru
lui de medici prevăzut în proiectele 
sale. Anul trecut, nici măcar jumă
tate din schema sa nu a putut fi 
completată. Ce face Ministerul de 
Război pentru a ieși din acest impas 7, 
El ordonă medicilor să intre în ca
zărmi, neținînd seama de necesită
țile populației civile.

Acum, 572 de medici din domeniul 
medicinei generale și 286 de specia
liști au primit ordine de chemare 
pentru o perioadă de șase săptă- 
mîni. Esté vorba de medici din con
tingentul 1922. Mai țîrziu, vor primi 
ordine de chemare și medicii apar- 
ținînd unor contingente mai vechi. 
Nimeni nu se sinchisește de fap
tul că acești medici vor avea 
de suferit daune materiale și că da
torită intervenției aparatului mili
tar populația civilă va avea de sufe-

f
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Aspect de la marșul orqanl 
zat de locuitori din insula Oki 
nawa ca protest împotriva ocu- 
panțllor americani.

SeutpüniL noului pebaj
(Urmare din pag. I-a)

regiunii posibilitatea să 
reze în oîțiva ani tot oeea ce 
capitalism n-air ti putut realiza 
în secol».

Omagiul adus faptelor comu
nicate de la tribună s-a 

rostit la consfătuire nu atît prin a- 
plauze, ai mai cu seamă prin aple
carea a mii de capete asupra car
netelor de note. Șl nici un vorbitor 
nu-și dorea omagiu mai înalt...

Mult interes au prezentat datele 
comunicate în consfătuire de tov. 
Aurel Cioc, brigadier de cîmp 
ia G.A.C. Miloșești-Slobozia, care 
a produs în plin Bărăgan, pe pămînt 
neirigat, 5.227 kg. porumb boabe la 
hectar. Și a subliniat că, pe 120 ha., 
toi neirigate, s-a depășit 9.000 kg. 
la hectar 1 Cu omagii deschis expri
mate — note și iarăși note 1 — a 
fost întâmpinat și cuvîntul președin
telui G.A.C. din Țibucani-Neamț, 
Gh. Maltei. Aici, pentru a dezvolta 
toate sectoarele gospodăriei cît mai 
repede, intensiv și rentabil, aduna
rea generală a votat an de an depă
șirea repartizărilor către fondul de 
bază. In adunarea generală colecti
viștii au votat așa bazîndu-se pe pro
pria lor experiență, pe calcule amă
nunțite — și rezultatele nu i-au dez
amăgit : valoarea zilei-muncă a 
crescut repede, ajungînd în 1961 la 
33 lei. Și asta, pentru cele 1.235 fa
milii din Țibucani a însemnat 368 
case noi, lumină electrică peste tot, 
767 aparate de radio, sute și sute 
de biciclete, mașini de cusut etc... 
Iar pentru țara întreagă asta a în
semnai un bun spor de produse a- 
gricole și un nou nuoleu, exemplar 
în această etapă, de muncă socia
listă.

Multă atenție și numeroase însem
nări — la cuvîntările privind rela
țiile dintre gospodăriile colective și 
S.M.T.-uri. In Dobrogea (S.M.T. To- 
praisar și altele), în Argeș (S.M.T. 
Costești, S.M.T. Radomirești), în 
multe gospodării colective (Mădă- 
raș-Crișana, de exemplu), există o 
experiență bogată, confirmată de 
practică ; e bine ca mecanizatorii 
S.M.T.-ului să fie colectiviști și să 
lucreze chiar în gospodăria lor. E 
bine ca brigăzile S.M.T.-ului să fie 
permanentizate pe lîngă aceleași 
gospodării colective. E bine ca, în 
cadrul gospodăriei, aceiași tracto
riști să fie permanentizați pe lîngă 
brigăzile de cîmp... O gospodărie 
colectivă n-are decit a cîștiga dacă 
asigură tractoriștilor condiții cît mai 
bune de viață și de muncă : dormi
tor, un atelier pentru reparații cu
rente, o magazie pentru depozitarea 
carburanților eto.

S-a bucurat de unanime aprecieri, 
adică de însemnări în vederea apli
cării, și experiența de la Slntana-

reoupe- 
sub 
niai

Arad. O 
vestea tov. 
ei — fiind 
contribuit nu numai 
tor colective în 
(la Olari, Șimand, 
ral Alexa, Socodor 
aceea a dat noilor unități socialiste 
un ajutor tovărășesc neprecupețit : 
Împrumut temporar de cadre (deci 
experiență înaintată), semințe de 
soi, reproducători de sămânță, la 
nevoie chiar, tot pe timp limitat, cite 
o întreagă echipă de construcții 
ș.a.m.d. S-a început, firește, cu ase
menea relații de sprijinire ; apoi re
lațiile au devenit de ajutor reciproc, 
iar acum, oînd gospodăriile mai noi 
sînt ele însele milionare și multimi
lionare, intr-ajutorarea și întrecerea 
socialistă între gospodării contri
buie pozitiv la dezvoltarea tuturor. 
Am înțeles foarte bine de ce, cînd 
a vorbit tov. Goina, majoritatea de- 
legaților notau. în legătură ou cola
borarea gospodăriilor colective în 
vederea realizării unor obiective de 
interes comun. Consfătuirea a pus 
în lumină și 
delor muncii 
ră ; anume, 
transformări 
grafic al țării noastre — 
mări care se extind intr-un ritm din 
ce în ce mai viu. Cred că în anul 
1962 O.N.T.-ul trebuie să prevadă 
printre obiectivele turistice măcar 
cîteva puncte de. aș zice, inițiere 
în peisajul românesc din viitorul a- 
propiat : mă refer la regiunea de
luroasă străbătută de Argeș, tera- 
sată, sculptată pe zeci de mii de 
hectare... sau la lucrările asemănă
toare de pe teritoriul gospodăriei 
colective din Tîrzii-Huși... și la lucră
rile de hidroameliorații dintr-atîtea 
puncte ale luncii Dunării... și la pla
iurile alpine care au fost transfor
mate în pășuni abia acum, prin cul
tivarea științifică — în locuri unde 
altădată nici căprioarele n-aveau ce 
paște... și la nisipurile zburătoare 
din sudul Olteniei, de curînd trans
formate în pămînt fertil.

Pline de interes și bogate în sem
nificații au fost lucrările din comi
sii. Mă voi opri doar asupra comi
siei pentru probleme economice și 
organizatorice. Aici, discuții mai 
lungi a cerut — între altele — pro
blema organizării optime a brigăzi
lor. Permanente ? Da. Aici — una
nimitate. Cu plată suplimentară, 
după cantitatea și calitatea muncii? 
Da — iarăși unanimitate. Dar bri
gada însăși, cum e mai bine să fie 
alcătuită ; pe echipe ? pe familii 7 
pe oameni, iiecare cu „pămințelul* 
luat în primire de la începutul anu
lui ? Ultima formă — „pe om“ — 
a fost respinsă în unanimitate de 
comisie, cu argumentele practicii 
(organizarea „pe om" e astăzi de 
mult părăsită în marea majoritate a 
gospodăriilor unde a iost încercată).

gospodărie oare — po-
Gh. Goina, președintele 
veohe și puternică, a 

la formarea al- 
satele din jur 
Siclău, Capo- 
etc.), dar după

un alt aspect al roa- 
socialiste în agricultu- 
începutul unor adinei 
in însuși profilul geo- 

transfoir-

«-auArgumentele respingerii mi 
conturat claT abia în cadrul dezba
terilor oare au demonstrat superio
ritatea categorică a organizării „pe 
echipe“ asupra organizării „pe fa
milii". Iar argumentele aduse îm
potriva „brigăzii pe familii“ mi-au 
părut nu numai foarte convingătoa
re, dar semnificartive pentru forma
rea noului fel de a gîndi al colecti
viștilor in genere. Reproduc din car
netul de note :

— Cu brigada „pe familii* o duci 
tîrîș-grăpiș, pin-la o cotitură. La co
titură, rupi căruța 1 Familia o con
duce „ăl bătrîn“. La cursuri, la a- 
grotehnică, pe „ăl bătrîn" nu-1 ur
nești întotdeauna. Și atunci gos- 
podăria-1 trimite p-ăl mai tînăr. Iar 
cotitura n-ai cum o face decit cu 
cel care-nțelege, care știe, fie tînăr, 
fie bătrîn. Tu, brigadier, zici : „O 
cotim : schimbăm soiul de grîu I“. 
Ori : „Legăm dezmiriștitul de gard, 
că nu-i bun : arătură adîncă, gunoi 
sub brazdă 1" Ori ; „Cu porumbul o 
cotim : punem dublu hibrid 1" Dar 
zisu-i una, făcutu-i alta. La „pe fa
milii", pin-o cotești îți iese părul 
prin căciulă : unul vrea, altul nu ; 
unul pricepe, altul neam; tu te dai 
de ceasul morții pentru recoltă, iar 
vreun „ăl bătrîn" țipă că „de ce-ți 
vîri nasul“ și „cu ce drept sucești 
capul ălor din familia lui" și că el 
„nu dă vrabia din mină pe cioara 
din par“... Așa-i cu brigăzile „pe fa
milii" 1 Și cu cele „pe om“ la fel. 
Noi am trecut la echipe : brigăzi 
permanente, echipe permanente cu 
șefi care merg la cursuri în fiecare 
iarnă — unii bătrîni, capi de fami
lie, alții tineri. De brigăzile „pe fa
milii“, spun drept, la noi s-a și uitat. 
Bine-i numai cu echipe ! Lucru do
vedit și răsdovedit : cîmpu-i mai 
frumos, cîștigul la ziua-muncă-i mai 
bun...

Pledoarie adevărată, argumente 
adinei. De altfel, s-a văzut și la 
dezbaterile din sală : toate gospo
dăriile colective care — fie pe tă- 
rîmul dezvoltării producției vegeta
le și animale, fie pe tărîmul vieții 
materiale și spirituale a colectiviști
lor — sînt organizate pe brigăzi 
permanente, cu echipe permanente, 
au înfățișat realizări deosebite.

lOfc esigur, pentru a reda măcar 
•*'*și parțial numeroasele învăță

minte ale Consfătuirii, ar trebui 
multe pagini. Rețin aici, ca pe-o 
trăsătură caracteristică dezbateri
lor și totodată vieții satului nou, 
colectivist, sănătoasa sete de cu
noștințe, de experiență șl de comu
nicare a experienței acumulate. 
Sete de aplicare și continuă dez
voltare pe toate tărlmurlle a expe
rienței înaintate ; sete atotbiruitoa
re, proprie societății noastre, înain
tării poporului nostru, călăuzit de 
partid, apr» socialism șl comunism.

înainte de a părăsi Budapesta, 
Dunărea se desparte în două, prin- 
zînd în mijlocul ei o limbă de pă
mânt. ■ Oamenii au numit-o insula 
„Csepel“. Cu timpul, numele a tre
cut și asupra uzinelor metalurgice 
care s-au construit aici, încă înain
tea primului război mondial. De 
fapt, uzinele purtau numele baronu
lui Weiss Manfred, apoi au primit 
și alte nume, după acelea ale pa
tronilor, dar oamenii le spuneau, 
după obiceiul pământului : uzinele 
Csepel.

Șoseaua care duce spre insulă 
se învecinează cu fostul cartier 
Maria-Valeria, „orașul barăcilor“ 
de tristă amintire, din vremea orîn- 
duirii capitaliste. Aici își duceau 
zilele amărîte în condiții neome
nești aproape 20.000 de suflete. Azi, 
pe locul acesta se 
înalță șiruri de 
blocuri moderne 
de locuințe, reali
zare a puterii 
populare.

Nu departe de 
aici, două mari 
poduri metalice leagă uscatul cu 
insula dintre apele Dunării. Șoseaua 
care înaintează spre limba de pă- 
mînt este străjuită de blocuri noi 
și frumoase. Se văd apoi construc
țiile Csepelului.

„Csepelul roșu”. Prin tradițiile 
sale revoluționare, combinatul își 
are locul său în filele istoriei miș
cării muncitorești ungare. Oamenii 
săi, mobilizați de comuniști, au 
luat parte la multe bătălii de clasă 
în anii dominației burghezo-moșie- 
rești, au dat jertfe, dar au ținut sus 
steagul luptei. Țelul pentru care au 
luptat ei se înfăptuiește în zilele 
noastre. Prin munca lor avîntată, 
oamenii „Csepelului roșu“ își aduc 
acum contribuția importantă 
construirea socialismului.

Marele combinat metalurgic și 
pentru construcția de mașini este o 
importantă bază a industriei R. P. 
Ungare. Combinatul are 19 uzine, 
fiecare cu profilul său specific. To
talul muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor este de circa 35.000. 
De aici ies aproape jumătate din 
mașinile-unelte fabricate de indus
tria R.P. Ungare.

Printre uzinele combinatului se 
numără și turnătoria. Cei 2.000 de 
muncitori care lucrează aici toar
nă zilnic mii de piese diferite pen
tru autocamioanele „Csepel", pen
tru motocicletele „Panonia", pentru 
tractoare și numeroase tipuri 
mașini.

La turnătorie ne întîmpină 
întîi Răcz Otto, un bărbat

transportă tiparele mai departe, 
pînă la locul de descărcare. Acolo, 
tiparele se deschid, scoțîndu-se din 
ele piesele turnate.

Facem o nouă cunoștință : Ilyés 
Lajos, modelor. Lucrează aici din 
1946. In 1958 a iost ales secretar 
al comitetului de partid pe întrea
ga turnătorie.

în hala unde se fac formele, 
fruntașă este brigada condusă de 
comunistul Doma Săndor.

Cea mai mare parte a formelor 
se fac la mașini. Ele presează în 
tipare nisipul galben ca aurul. O 
femeie tînără introduce în miezul 
tiparului un iei de „revolver“ legat 
printr-un tub de o mașină. Prin tub 
pătrunde în miez o soluție care în
tărește nisipul și-l face bun de 
turnat fără să fie

De la corespondentul 
nostru la Budapesta

la

de

mai 
în 

floarea viratei, voinic cît un munte. 
Fiu de muncitor, el lucrează în 
fabrică de douăzeci de ani. A fost 
turnător. In 1952 a absolvit politeh
nica și a devenit inginer. In 1954, 
pe lingă turnătorie a început să 
funcționeze o secție experimentală. 
Inginerul Răcz a primit sarcina să 
organizeze această secție.

Vizităm una din secțiile de tur
nare, oprindu-ne lingă o bandă ru
lantă : este iormată din cîteva zeci 
de vagoneți, care par niște platfor
me mobile. Mai departe, o mașină 
presează nisip in forme metalice. 
Tiparele se așează apoi pe plat
formele mobile care le transportă 
spre echipei» d» turnare. Banda

do 
nevoie să se mal 
usuce zile în șir.

Se apropie d» 
noi un om de sta
tură potrivită care, 
în ciuda părului 
argintiu, are o 
față tînără.

— Tovarășul Szanyi Jenö, 
torul fabricii, nl-1 prezintă 
Răcz.

Urmărindu-mă cum privesc 
nile și oamenii, tov. Szanyi spune :

— Acum omul mai mult suprave
ghează mașina ; nu mai e ca pe 
vremuri, cînd trudea din greu pînă 
nu mai putea.

Tov. Szanyi lucrează aici din 
1933. In 1945 a intrat în partid. „Așa
dar, îi spun, cunoașteți bine „Cse- 
pelul roșu“. „N-aș putea să neg"
— zîmbește el.

—- Fabrica asta părea pe vre
mea baronului mai degrabă un ate
lier amărît. De la eliberare și pînă 
acum statul nostru a investit aici 
multe milioane de forinți. Clădirile 
au fost refăcute și modernizate.' 
Pînă in 1965 vor avea loc noi 
schimbări.

Mergem mai departe prin fabri
că și intrăm în secția unde se fac 
formele din nisip amestecat cu sa- 
cîz. Tiparul se așează pe o mașină 
specială care-1 încălzește, se toar
nă peste el un strat din amestecul 
nisip-saoîz. In contact cu tiparul 
cald, sacîzul se topește și ia for
ma dorită. Acest procedeu a redus 
la jumătate rebuturile.

— Fabrica noastră — spune mai 
departe directorul — are 8 secții. 
Cinci dintre ele sînt conduse de 
cadre crescute aici, în uzină. De 
fapt, din cei 33 de ingineri și 99 
de tehnicieni, care lucrează în fa
brică, 80 la sută au fost munci
tori.

Mă uit în ochii directorului. Când 
povestește despre anii de dinainte 
de eliberare, privirile i se întunecă. 
Cînd vorbește însă despre realiză
rile colectivului pe care îl conduce, 
ochii îi sînt albaștri. Tot așa și 
glasul : este cînd aspru, cînd plin 
de căldură. Mă gîndeso ce drum 
lung a parcurs în viața sa acest om
— în trecut muncitor șl azi director 
al unei întreprinderi de asemenea 
importanță.

Oamenii „Csepelului'' muncesc 
cu rîvnă pentru produse a căror 
marcă să ducă cît mai departe fai
ma hărniciei lor.

direc- 
tov.

mași-

A. POP
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Playa-Giron— un avertisment 
permanent pentru agresori ! 

Discursul lui Osvaldo Dorticos la Punta del Este

Să fie îndeplinite rezoluțiile Consiliului 
de Securitate in problema Congoului 

U.R.S.S. a cerut convocarea de urgență 
a Consiliului de Securitate

Declarația guvernului sovietic citită la conferința de la Geneva
MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS transmite: Guvernul sovietic 

consideră necesar să atragă atenția asupra faptului că puterile occi
dentale creează pericolul ca tratativele de la Geneva cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma nucleară să fie definitiv zădărnicite, se 
spune în declarația guvernului U.R.S.S. citită la 26 ianuarie de S. Ța
rapkin, reprezentantul U.R.S.S. la conferința de la Geneva în problema 
încetării experiențelor cu arma nucleară.După cum se arată în declarație, guvernul sovietic va lupta și de a- cum înainte pentru realizarea cît mai grabnică a unui acord care să scape popoarele de periculoasele experiențe cu arme nucleare. _ în acest scop el este gata să continue actualele tratative de la Geneva.Este evident că puterile occidentale intenționează în fond să torpileze tratativele tocmai într-un moment cînd Uniunea Sovietică, în- cercînd să scoată conferința de la Geneva din impasul în care se află din cauza puterilor occidentale, a prezentat noi propuneri constructive care permit rezolvarea în cel mai scurt timp a acestei importante probleme internaționale.Formulîndu-și propunerile, guvernul sovietic a ținut seama de recentele declarații ale președintelui S.U.A., Kennedy, și ale primului ministru al Marii Britanii, Macmillan, că sînt dispuși să accepte interzicerea experiențelor cu arme nucleare în atmosferă, sub control național., Cu toate că propunerile sovietice au fost elaborate în conformitate cu poziția puterilor occidentale, se subliniază în declarația guvernului sovietic, S.U.A. și Anglia se eschi-

vează de aproape două luni de la un răspuns. în acest timp S.U.A. au accelerat ritmul efectuării experiențelor subterane cu arme nucleare.De conivență cu Anglia, Statele Unite au început ample pregătiri în vederea efectuării unor experiențe cu arma nucleară în atmosferă, în lumina acestor fapte nu este greu de înțeles motivul pentru care S.U.A. și Anglia au respins noile propuneri sovietice, lucru pe care l-au declarat la 16 ianuarie, și intenționează să nu mai participe la tratativele de la Geneva.De fapt, S.U.A. și Anglia vor acum să scape de tratativele de la Geneva pentru a avea definitiv mină liberă în vederea desfășurării absolut nestingherite a cursei înarmărilor nucleare.După cum se menționează în declarația guvernului sovietic, propunerile S.U.A. și Angliei ca discutarea problemei încetării experiențelor cu arma nucleară să fie transferată Comitetului celor 18 state cu privire la dezarmare, urmăresc să abată atenția Comitetului de la principala sa sarcină, elaborarea unui acord cu privire la dezarmarea generală și totală și, totodată,
----------O®-o----------

Huligani fasciști atacă sediile 
P. C. Francez

să îndepărteze soluționarea problemei încetării experiențelor cu arma nucleară._ Guvernul sovietic a mai avertizat și consideră necesar să avertizeze din nou că dacă puterile occidentale vor continua experiențele cu arme nucleare fie sub pămînt, fie în atmosferă, Uniunea Sovietică va fi nevoită ca, în scopul asigurării securității sale, să reia experiențele cu arme nucleare, necesare pentru întărirea capacității ei de apărare.
★

GENEVA 26 (Ageipres). — TASS 
transmite : în ședința din 26 ianua
rie a conferinței celor trei puteri 
în problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară, după ce S. K. 
Țarapkin, reprezentantul Uniunii So
vietice, a dat citire textului decla
rației guvernului sovietic în proble
ma încetării experiențelor cu arma 
nucleară, reprezentanții S.U.A. și 
Angliei au insistat să se continue 
tratativele pe baza propunerilor pu
terilor occidentale care se reduc la 
crearea unei rețele internaționale 
de spionaj sub paravanul contro
lului internațional asupra încetării 
experiențelor cu arma nucleară.

Delegații occidentali au declarat 
însă că vor studia declarația guver
nului sovietic și, după ce vor primi 
instrucțiuni de la guvernele lor, vor 
da un răspuns,

PUNTA DEL ESTE 26 (Agerpres).—Prensa Latina transmite:
„Indiferent de sancțiunile care 

s-ar adopta împotriva Cubei la 
această conferință, poporul ciiban
va lupta pe viață și pe moarte 
pentru libertate și independență, 
împotriva oricărui dușman, oricît 
de puternic ar fi el" — a declarat Osvaldo Dorticos la ședința din 25 ianuarie a miniștrilor Afacerilor Externe ai țărilor membre ale O.S.A.

Playa-Giron trebuie să fie un 
avertisment permanent pentru 
toți cei care urzesc planuri de noi 
agresiuni împotriva patriei mele, 
domnilor miniștri. Cuba nu va ca
pitula, revoluția cubană nu poate 
fl nimicită.Dacă, în ciuda acestui avertis-

ment, agresiunea se va repeta, răspunderea pentru ea o va purta nu numai guvernul care a pornit agreșiuneâ, ci și toți acei care au fost inspiratorii éi.Șeful delegației cubane a spulberat afirmațiile unor delegații după care Cuba ar prezenta un pericol pentru continentul american. Dorticos a subliniat că țara sa respectă regimurile economice și sociale ale celorlalte țări de pe continent și cere ca și calea a- leasă de ea să fie respectată.
Nu Republica Cuba, a spus el, 

amenință independența și pacea 
țărilor de pe continent, ci impe
rialismul american care asuprește 
masele populare și care încearcă 
să-și mențină influența în țările 
independente.

S. U. A. nu reușesc sa întrunească 
majoritatea necesaraPUNTA DEL ESTE 26 (Agerpres). Cuvîntările rostite vineri la conferința O.S.A. arată că încercarea S.U.A. de a izola Cuba revoluționară printr-o blocadă economică și politică nu este sprijinită decît de reprezentanții cîtorva republici la- tino-americane în majoritate ale A- mericii Centrale. Aceste țări au depus un proiect de rezoluție cerînd aplicarea de sancțiuni severe împotriva Cubei, ruperea relațiilor diplomatice, consulare și comerciale cu ea etc.

PARIS 26 (Ageipres). — în noap
tea de 25 spre 26 ianuarie un grup 
de huligani fasciști au săvîrșit un 
atac banditesc asupra sediului Par
tidului Comunist Francez din subur
bia pariziană Neuilly, Apropiindu-se 
cu un automobil de sediul P. C. 
Francez, bandiții din „Organizația 
Armată Secretă" (O.A.S.) au dei> 
chis foc de arme automate asupra 
clădirii.

Populația suburbiei Neuilly pro
testează cu indignare împotriva în-

găduințel pe care autoritățile fran
ceze o manifestă față de activita
tea teroristă a asasinilor din O.A.S. 
și cere pedepsirea vinovaților.

La 26 ianuarie huliganii din Ö.A.S. 
au făcut să explodeze o bombă pu
ternică la sediul Federației P. C. 
Francez din orașul Beauvois (de
partamentul Oise). Explozia a 
trus în întregime localul. Au 
pricinuite, de asemenea, mari 
gäbe materiale caselor vecine.

Pe masa secretariatului a mai fost depus un proiect de rezoluție al Boliviei care cere conferinței să reafirme principiile autodeterminării popoarelor și neintervenției în treburile interne.Acest principiu a fost sprijinit de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Haiti, Rene Chalmers.Confirmînd poziția adoptată de guvernul brazilian față de Cuba, un membru al delegației braziliene a declarat din nou că Brazilia se opune adoptării oricărui fel de sancțiuni împotriva Cubei și ca atare va vota împotriva excluderii Cubei din O.S.A.Corespondentul agenției Associated Press relatează că în cursul zi- lei de vineri secretarul de Stat Dean Rusk a desfășurat o febrilă activitate de culise, întețindu-și presiunile asupra celorlalți participanți.Corespondentul adaugă că „se vorbește de perspectiva unui impas" întrucît S.U.A. nu au reușit pînă a- cum să întrunească cele 14 voturi necesare adoptării unei rezoluții..

NEW YORK 26 (Ageipres). — 
TASS transmite : La 25 Ianuarie re
prezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., V. A. Zorin, , a remis pre
ședintelui Consiliului de Securitate, 
Patrick Dean, o scrisoare în care, 
din însărcinarea guvernului sovie
tic, roagă să se convoace de ur
gență Consiliul de Securitate pen- 

re la îndeplinirea rezoluției Consi
liului de Securitate din 24 noiem
brie 1981 privind problema' Con
goului.

La 24 noiembrie 1961,. se spune în 
scrisoare, Consiliul de Securitate a 
adoptat o rezoluție în legătură cu 
problema Congoului care prevedea 
adoptarea unor măsuri hotărîfe îm
potriva regimului separatist al Iui 
Chombe șl a mercenarilor lui stră
ini, în scopul de ă se împiedica se
pararea Katangăi și de a se asi
gura unitatea și integritatea terito
rială a Republicii Congo.

Deși de la adoptarea de către 
Consiliul de Securitate a rezoluției 
menționate au'trecut mai mult de 
două luni, această rezoluție nu 
este ijdeplinită din cauza rezisten
ței fățșe a anumitor puteri colo
niale (are au interese în Katanga.

tn citda indicațiilor Consiliului 
de Seciiitgte de a se lua măsuri 
energica folosindu-se la nevoie 
forța ptntru Izgonirea mercenari
lor

O.N.U. au fost complet întrerupte, 
cu toate că cererea cuprinsă în re
zoluția Consiliului de Securitate M® 
a fi izgoniți mercenarii și de a fi 
lichidate focarele de amestec colo
nial In treburile lnteme ale Con- 
goulul nu a fost îndeplinită.

După cum arată faptele, repre
zentantul monopolurilor străine, 

,rU .eX?m.lna.r.e? Problo»el cu privi- Chombe, ignorează hoțărîrile O.N.U. 
'și continuă să meargă pe linia se

parării Katangăi de Congo. Cu el 
se duc „tratative", i.,se lasă la dis
poziție bandele armate de merce
nari, de fapt i se dă po-sfbilitatea 
să primească din alte țări, care nu 
se sfiesc să încalce fățiș hoțărîrile 
Consiliului de Securitate, armament 
nou și completarea forțelor armate, 

în scrisoare se arată că tendința 
guvernului central al Congoului 
spre Tealipirea cît mai rapidă a 
Katangăi la Republica Congo și 
asigurarea puterii reale a guvernu
lui central în această provincie 
întîmpină tot felul de piedici și 
este de-a dreptul sabotată de forța 
din afară care se amestecă din .ce 
în ce mai fără rușine în treburi 
Congoului.

Ținînd seama de cele expuse mai 
sus, din însărcinarea ' guvernului 
sovietic vă rog să convocați de ur
gență Consiliul de Securitate pen
tru a examina problema îndeplini
rii’ rezoluției Consiliului de. Securi
tate din 24 noiembrie 1961 privind 
problema Congoului.străin, operațiunile militare ale

lor clasei muncitoare și ale democraților în lupta comună pentru a-i pune la respect pe ucigașii fasciști, pe inspiratorii și complicii lor, pentru a se obține efectuarea, unei epurări în armată, poliție și în aparatul de stat, pentru a se asigura securitatea organizațiilor democratice și a activiștilor lor, pentru a se obține pacea în Algeria.
Puternice manifestații de solidaritate cu Cuba revoluționară coâtl- 

nuă să aibă loc în Uruguay, Mexic, Guatemala, Peru, Venezuela șl alte 
țări ale Americii Latine. în fotografie : Aspect de la o mare demonstra
ție din Santiago de Chile.

Dcclarația Biroului Politic al P. C. francez
PARIS 26 (Agerpres). — Biroul Politic al Partidului Comunist Francez a dat publicității o declarație în care arată că scopul acțiunilor criminale ale fasciștilor din cadrul „organizației armate secrete“ este de a face populația franceză să se teamă să-și manifeste o- poziția față de aceste acte banditești. Declarația subliniază că în timp ce fasciștii din O.A.S. se bucură de o îngăduință tot mai scan-. *? daloasă din partea armatei și poliției, mișcarea antifascistă din Franța este înăbușită cu brutalitate de autoritățile franceze.Demascînd manevrele scizioniste ale liderilor socialiști de dreapta ca Guy Mollet, ale liderilor partidului radical și ai altor cîteva grupări politice care împiedică unirea forțelor democratice, Biroul Politic al P.C.F. arată că, implicit, ei contribuie prin atitudinea lor la înfăptuirea scopurilor criminale ale G.A.S.Unicul mijloc pentru a se bara calea fascismului, arată declarația, îl constituie unirea tuturor forțe-

- • •

Scurte știri
ianuarie N. 
Consiliului 

l-a primit

S. 
de 

_____ _____ pe 
U Cin, conducătorul delegației econo
mice a Uniunii Birmane, oare i-a în- 
mînat un mesaj personal din partea 
lui U Nu, primul ministru al Birma- 
niei.

MOSCOVA. La 26 ianuarie 
cosmonaut Gherman Titov s-a 
lat la Moscova din călătoria 
nrin țările Asiei de sud-est.

ROMA. 150.000 de muncitori din in
dustria de prelucrare a lemnului din 
Italia au declarat la 26 ianuarie o 
grevă generală de 48 de ore. în spri
jinul revendicării lor cu privire la în
cheierea unui nou contract colectiv 
care să prevadă îmbunătățirea situa
ției lor materiale.

/BONN. La 25 ianuarie, în Germania 
occidentală s-au prăbușit două avioa
ne militare cu reacție ale Bundes- 
wehrului. Ambii piloți au murit.

MOSCOVA. La 26 
Hrușciov, președintele 
Miniștri al U.R.S.S.,

pilotul 
înapo- 
făcută

Plecarea la Bonn a unei delegații 
engleze conduse de Henry Brooke, 
adjunct al ministrului finanțelor, în 
vederea obținerii de noi comenzi de 
armament din partea R. F. Germa
ne aduce din nou în atenția opiniei 
publice tranzacțiile anglo-vest ger
mane în chestiunile militare. După 
cum se știe, aceste tranzacții au 
constituit unul din principalele su
biecte ale convorbirilor dintre Mac
millan și Adenauer de la 9 ianua
rie ; actualele negocieri anglo-vest 
germane au loc în urma hotărîrilor 
luate atunci.

Despre ce este vorba ? Din decla
rațiile oamenilor politici și ziarelor 
de toate orientările reiese că pen
tru Anglia cheltuielile uriașe pe 
care i le impune participarea la 
blocurile militare de tip N.A.T.O. 
precum și propria ei politică impe
rialistă, au ajuns o povară insupor
tabilă. „Marea Britanie nu poate 
face față obligațiilor sale", scrie 
fățiș ziarul „Times" într-un comen
tariu consacrat convorbirilor de la 
Bonn. Numai întreținerea „trupelor 
de pe Rin“, adică a unităților brita
nice aflate în Germania occidenta
lă, înseamnă o scurgere anuală din 
bugetul englez a 70-80 milioane lire 
sterline. Aceasta se adaugă bine 
înțeles celorlalte capitole ale în
cărcatului buget militar englez : în
treținerea trupelor din Orientul Mij
lociu, din Extremul Orient, alimen- 

costisitoarelor înarmări

cleare etc. Intmcît economia en
gleză a început să gîfîie sub a- 
ceastă povară, ceea ce se exprimă 
și prin slăbirea poziției lirei sterli
ne (ca și a dolarului) pe piața ca
pitalistă mondială, guvernul consér- 
vator a hotărît să ceară aliaților 
săi vest-germani să acorde Angliei 
un ajutor financiar sub forma spo
ririi comenzilor de armament ale
..illlllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Scrisoare din Londra
'OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

R.F.G. plasate industriei engleze. 
In afară de aceasta, Londra cere 
Bonnului o compensație financiară 
pentru folosirea de către Bundes
wehr a bazelor militare din Anglia.

In principiu, Adenauer, căruia nu 
este nevoie să i se ofere de două 
ori prilejul de a face comenzi de 
armament, nu obiectează împotriva 
cererilor Angliei ; mai ales că ele 
îi vor oferi totodată ocazia de a 
solicita în schimb guvernului englez 
noi concesii de ordin politic și mi
litar.

în practică însă negocierile an
glo-vest germane întîmpină dificul
tăți. Corespondentul din Bonn al 
agenției Associated Press a aflat că 
ele au început prin propunerea de
legației vest-germahe de a acoperi 
circa jumătate din costul întreține
rii trupelor

Puteți proba, herr Strauss — marfa noastră nu-și greșește ținta 1
' r . ■ (Desen de EUGEN TARU)

engleze de pe Rin: 
R.F.G. propune să 
facă în Anglia a- 
chiziții de arme și 
echipament mili
tar în valoare de 
800 milioane măr
ci în viitorii 
ani. Delegația en
gleză nu este sa
tisfăcută însă cu 
această propune
re. Prima fază a 
tratativelor de la 
Bonn s-a încheiat 
fără adoptarea de 
hotărîri, și numai 
prin constituirea a 
două subcomi
tete pentru exa
minarea- cereri-

doi

lor Angliei. Sosirea la Londra, 
la 25 ianuarie, a lui Erhardt, mi
nistrul vest-german al economiei, și 
convorbirile sale cu Selwyn Lloyd, 
ministrul de Finanțe britanic, și cu 
Macmillan sînt puse de comentato- 

. rii de presă în legătură cu impasul 
ivit în tratativele de la Bonn. Tot
odată convorbirile se vor referi la 
o tîrguială de și mai mare am
ploare, aflată în curs între Anglia 
și R.F.G., cu privire la cererea de 
aderare a Angliei la „piața co
mună".

Tranzacțiile de armament sînt un 
domeniu în care răbufnesc cu tărie 
contradicțiile dintre diferitele gru
puri monopoliste interesate. Guver
nul britanic și patronii trusturilor 
care stau în spatele său sînt îngri
jorați, îndeosebi pentru că Statele 
Unite și-au putut ușura înaintea 
Angliei problemele balanței lor de 
plăți prin obținerea de comenzi mari 
și grase de materiale de război din 
partea Germaniei occidentale. A- 
ceasta reduce însă posibilitățile de 
a se realiza acum la Bonn un acord 
care să corespundă în întregime aș
teptărilor Londrei.

Temerile negociatorilor englezi se 
bazează pe știrea potrivit căreia, cu 
prilejul vizitei sale la Washington, 
Adenauer a încheiat un contract se
cret cu Statele Unite pentru livra
rea de arme în valoare de 500 mi
lioane lire sterline. în această pri
vință ziarul „Daily Express" a scris: 
„Guvernul britanic este iritat de a- 
ceastă afacere pentru că Angliei i 
se promisese o mare parte din a- 
ceste comenzi“.

în continuare ziarul arată că, 
deși americanii cheltuiesc numai de 
patru ori mai mult decît britanicii 
pentru menținerea trupelor lor în 
Europa, comenzile de armament pe 
care le-au primit din partea Bonnu
lui sînt de zece ori mai mari.

Un alt ziar conservator 
Anglia, „Daily Telegraph“,
plîns de asemenea de faptul că 
„gigantica afacere de arme, înche
iată recent între Germania occiden
tală Și America, ne lipsește, de o 
ocazie sigură de a ciștiga mărcile 
de care avem nevoie".

„Daily Express“ dezvăluie alt 
aspect al disensiunilor care există

din 
s-a

este în primejdieMOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS transite: Comitetul sovietic de solidariate cu țările Asiei și Africii a dat pblicității la Moscova o declarație îi . care . în numele a milioane de Omeni sovietici cere să se. pună capă imediat oricăror acțiuni care prezităo primejdie pentru viața și librtatea lui Antoine Gizenga, prim-icepreședinte al Consiliului de Miiștri ai Congoului.în încheiere; declarației se spune: . Viața lui ntoine öizenga tre
buie să -fie sahtă!

★LEOPOLD VILE 26 (Agerpres). — La 25 ianurie cancelaria pri-
------------ ' ---------------------------------------------------

mului-ministru al guvernului central congolez a negat că ■ Gizenga s-ar afla sub stare de arest preventiv, afirmînd că deținerea a- cestuia în tabăra „Binza", aflată sub controlul parașutiștilor mobp- tiști, este „o măsură luată pentru asigurarea securității sale".Potrivit textului . comunicatului, „Gizenga poate să fié vizitat în orice moment de membrii familiei sale, însă a declarat că, nu dprește să fie vizitat de nimeni în afară de mama și sora sa".Comunicatul a fost primit cu foarte multă rezervă în cercurile progresiste ale capitalei congoleze.
Să se asigure indeperfența poporului angolez

Cuvîntarea reprezentantul!; R. P. Romîne la Adunarea 
Generala a O. N. U.•1 ..... ■ • ■. >•

.'V '■ • .NEW YORK 26 (Agerpres). — în ședințele sale plenare Adunarea Generală continuă discutarea problemei Angolei. Delegații care au luat cuvîntul în dimineața zilei de 25 ianuarie au cefiît ca O.N.U. să ia măsuri mai active pentru a pune capăt represiunilor sîngeroase ale lui Salazar în Angola. Printre vorbitori s-a aflat Mihail Hașeganu, reprezentantul R. P. Romîne.Problema Angolei pe care o dez-
în această' privință între Londra și 
Bonn. Corespondentul său din R.F.G. 
a scris că „de la germanii occiden
tali vin acum sugestii numai foar
te puțin voalate că politica militară 
a Angliei are nevoie de reconside
rare. Argumentul lor este: armata 
de pe Rin poate fi plătită de două 
ori, dacă Anglia își reduce garni
zoanele de peste mări în întregul 
său imperiu".

Aceste tocmeli arată unde a dus 
politica puterilor occidentale de 
înarmare a R. F. Germane. Fiind 
oea mai puternică forță militară și 
industrială din Europa occidentală, 
ea este acum în situația de a trage 
și sforile economice prin achizițio
narea de materiale de război de 
la cine și cînd vrea.

Problema mai prezintă însă un 
aspect. Este acela al sentimentu
lui profund de indignare care cu
prinde masele largi populare din 
Anglia (și din multe alte țări) față: 
de acest dezmăț al afacerilor de 
armament, care pune în primejdie 
pacea lumii. Comentînd călătoria 
la Bonn a lui Henry Brooke, ziarul 
„Daily Worker" a subliniat că a- 
ceastă călătorie constituie o „încer
care de a submina“ tratativele cu 
privire la dezarmare, care vor re
începe la 14 martie în cadrul Co
mitetului pentru dezarmare. „în loc 
de a discuta problema cum se pot 
reduce armamentele — scrie zia
rul — adjunctul ministrului Finanțe
lor pleacă la Bonn pentru a îndem
na pe germanii din vest să achizi
ționeze cit mai multe arme din An
glia“. Ziarul arată că tratativele lui 
Brooke cu privire la vînzarea arma
mentului englez succesorilor lui 
Hitler reprezintă „o trădare a inte
reselor poporului englez".

în cursul dezbaterilor de politică 
externă care au început în Camera 
Comunelor, Macmillan va face o 
dare de seamă asupra vizitei sale 
la Bonn și, cu toate că Gaitskell și 
alți laburiști de dreapta se stră
duiesc să prevină manifestarea o- 
poziției, un mare grup de membri 
ai parlamentului din aripa de stînga 
a partidului laburist și alții care 
mai înainte nu au sprijinit aripa de 
stînga, sînt hotărîți să protesteze 
împotriva cinismului cu care sînt 
sacrificate interesele Angliei pen
tru a se procura noi comenzi fabri
canților de arme — neguțătorilor 
morții,. cum sînt, numiți de toți cel 
ce își reamintesc rolul sinistru pe 
care îl au în sabotarea tratativelor 
privitoare la dezarmare, la regle
mentarea pașnică în Europa. 2

GORDON SCHAFFER

batem în prezet, a declarat el, constituie una intre problemele cele mai acute mai. explozive aie vieții intemațiale actuale.Majoritatea degațiior care și-au exprimat de la:eastă tribună atitudinea față doroblema Arigoîei au scos în evideă aspectele îngrozitoare ale opriunii și terorii care domnesc 1 această colonie portugheză. Nuirul victimelor reprezintă aproap zece la sută din totalul populațisutohtone din An-1 gola. Numeroascate sînt arse sau distruse, există -ca 180.000 de re- fugiați etc.Vorbitorul a ătat că guvernul portughez a comtrat împotriva populației aufohie peste 30.000 de soldați, un mareumăr de tancuri și avioane și toa artileria pe care Portugalia a prit-o din partea N.A.T.O. El leltuiește circa 1.700.000 dolari păptămînă pentru susținerea acestuăzboi colonialist, ceea ce. reprezintn total peste 25 la sută din bugd anual de cheltuieli al Portugal Pe diferite căi Portugalia obținem coloniile sale un venit anual derca 700 milioane dolari adică aprmativ o treime din tot venitul sinațional.
După părerea istră, a spus M. Hașeganu, probla Angolei ră- 

mîne o problem&re pune în pe
ricol pacea și sritatea interna
țională : această plemă nu poate 
fi rezolvată decbrin lichidarea 
totală a regimul colonial care 
domnește acolo, > acordarea in
dependenței și a ptului la auto
determinare pentipoporul ango
lez. Nici un tel dorță, de manevre sau trucuri, hre recurge gu- vemùl portughez pot împiedica prăbușirea colbnimului. Guvernul portughez,va ;bui să se'supună rezoluțiilor Stării Generale a O.N.U. și Consilii de Securitate și să acorde neîriat independență acestei colo: Dificultățile principale în rezolța problemei Angolei sînt create numai de guvernul portughez patitudinea sa, ci și de amicii Pojaliei grupați în blocul militar N.O., prin sprijinul masiv pe carteștia îl acor-

dă în mod neprecupețit colonialiștilor portughezi.
Guvernul R. P. Romîne se pro

nunță în mod hotarît pentru lichi
darea definitivă a sistemului colo
nial sub toate formele și manifes
tările sale. El sprijină fără rezerve prevederile rezoluției O.N.U. aprobate de cea de-a XV-a sesiune și în spiritul acestei rezoluții orice măsură constructivă care să ducă la acordarea independenței tuturor țărilor coloniale. El condamnă măsurile represive și: atrocitățile guvernului portughez împotriva poporului din Angola și își exprimă simpatia față de lupta eroică pe care o duce poporul angolez pentru independența sa națională. Pe a- ceastă linie delegația romînă susține proiectul de rezoluție prezentat de delegațiile Bulgariei și Poloniei și orice proiect de rezoluție care, în spirjtul declarației privind acordarea independenței tuturor țărilor și popoarelor coloniale, condamnă războiul de exterminare și atrocitățile guvernului portughez împotriva populației angoleze, cere încetarea ajutoarelor și a livrărilor de arme pentru colonialiștii portughezi, prevede măsuri efective destinate lichidării complete a regimului colonialist din Angola și .acordarea independenței și a dreptului de autodeterminare pentru poporul angolez.

★în ședința de după-amiază a luat cuvîntul Stevenson, delegatul S.U.A.Recunoscînd în vorbe dreptul poporului Angolei la autodeterminare, delegatul amerièan a chemat de fapt O.N.U. să-i acorde dictatorului portughez Salazar, dreptul de a dispune de soarta Angolei.
O.N.U. trebuie să ia toate măsuri

le pentru a răspunde la provocarea 
Portugaliei care, cu ajutorul 
N.A.T.O., continuă războiul colonial 
din Angola, a declarat- delegatul Indiei, Jha. Trebuie lichidat colonialis
mul portughez din Angola.Au mai luat cuvîntul reprezentanții Nepalului, Albaniei, statului Sierra-Leone. și Etiopiei
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STARE E>ASEDIU IN GUATEMALA
GUATEMALA CITY Agerpres). — 

După cum s-a mai aat, la 25 ia
nuarie guvernul guafez a decre
tat starea de asediu ntreaga țară. 
Potrivit agenției AsSed Press au 
fost interzise întrunii a fost sus
pendată activitatea palor politice, 
a fost interzisă circuhnfre orele 9 
seara șl 5 dimineața, autorităților 
militare le-au fost cota puteri ex
cepționale pentru a stiorice fel de 
manifestație antlguvemfală.

Agenția France Presiunfă că a- 
ceste’ măsuri excepțio au fost in
troduse sub pretextul «tării de că-

fre doi necunoscufi a șefului poliției 
secrete, Ranulfo Gonzales. în j realitate, 
după~ cum recunoaște și. agenția ame
ricană Associated Press, ,,starea de 
asediu a fost decretată pentru a pre
veni demonstrația studenților guatema
lezi în sprijinul Cubei, care trebuia să 
albă loc în după-amiaza zilei de 25 ia
nuarie.

S'area de asediu decretată de gu
vern dă mină liberă armatei și poliției 
pentru à înăbiiși orice mâriifestație de 
solidaritate cu Cuba și pentru a aresta 
orice persoană bănuită de> a simpatiza 
cu revoluția cubană.^
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