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piesele din tablă 
necesare atît pro-

• Pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a regiunii 
— Conferința organizației regio
nale de partid Iași (pag. 2-a).

o O condamnare hotărîtă a po
liticii agresive a S.U.A. față de 
Cuba — Declarația conferinței 
de la Havana (pag. 4-a).
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Ne scriu 
corespondenții 

voluntari

• Ada Brumaru — Concertul 
David Oistrah, dirijat de George 
Georgescu : Măiestrie și profun
zime (pag. 2-a).

• Din cuvîntul participanților 
la Conferința pe țară a scriitori
lor (pag. 3—4).

• Lupta împotriva O.A.S. ne
cesită unirea tuturor forțelor de
mocratice din Franța — Un articol din ziarul „L’Humanité“ (pag. 4-a).

Încheierea conîcrinfci organizației orășenești București a P. M. Bîn cursul zilei de ieri au continuat lucrările conferinței organizației orășenești de partid București. La dezbateri au participat numeroși delegați și invitați — prim-secretari ai comitetelor raionale de partid, secretari de organizații de bază, muncitori fruntași, conducători ai unor întreprinderi și instituții din Capitală, oameni de știință și cultură etc.Primit cu aplauze îndelungate a luat cuvîntul în încheierea dezbaterilor tovarășul Gh. Gheorghiu- Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R. Cuvîntarea, urmărită cu o deosebită atenție, a fost subliniată în repetate rînduri cu vii și puternice aplauze.Conferința a adoptat o hotărî-

re care prevede o serie de măsuri pentru ridicarea la un nivel mai înalt a muncii de partid, de stat și economice.Au fost apoi alese noul comitet orășenesc de partid și comisia de revizie. în prima sa plenară, comitetul orășenesc de partid a reales în funcția de prim- secretar pe tovarășul Florian Dă- nălache, membru al C.C. al P.M.R.Delegații la conferință au adresat o telegramă C.C. al P.M.R., tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, în care exprimă hotărîrea lor și a tuturor oamenilor muncii din Capitală de a lupta neobosit pentru aplicarea în viață a mărețelor sarcini trasate de Congresul al III-lea al partidului.
........................... '■ >♦«=-■■■■ ' ' ---------------

Procedee tehnologice ------moderne ------
• 72 repere pentru produsele 

ce le fabricăm au fost turnate, a- 
nui trecut, prin folosirea modele
lor ușor fuzibile. S-au economisit 
astfel-peste 30 tone otel lichid. în 
prezent se fac pregătiri pentru ex
tinderea acestui procedeu la încă 
4 repere. (De la ing. ADRIAN 
PRODAN, Uzinele metalurgice- 
Sinaia).

® în secția forjă a fabricii noa
stre se lucrează în prezent la in- 

. stalarea agregatului de încălzire 
prin C.I.F. în felul acesta vom

Gospodărirea cu grijă a metalului 
stă iii atenjia muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor uzinei noas
tre. Măsurile luate și eforturile 
depuse în această direefie au dat 
roade. Față de 1957, în 1960 la com
bina pentru cereale — principalul pro
dus al întreprinderii — consumul de 
metal a scăzut cu peste 800 kg. pe 
bucată, iar în 1961 cu încă 160 kg. 
Aceasta se datorește atît îmbunătăți
rilor constructive aduse produselor pe 
care le executăm cît și îmbunătățirilor 
tehnologice. Prin modificările făcute 
la masa de tăiere a combinei, de pil
dă, la fiecare bucată se economisesc 
aproximativ 30 kg. metal. S-a redus 
simțitor consumul de profile și de ta
blă prin introducerea dispozitivelor cu 
avans automat la matrijarea lamelor 
de cuțit și a plăcuțelor deget de la 
combina pentru cereale.

Cele mai mari cantități de metal 
s-au economisit prin extinderea planu
rilor de croire complexă a tablei, fapt 
care a dus la creșterea coeficientului 
de utilizare a laminatelor, mai ales a 
tablei sub 4 mm. Sistemul de debitare 
a tablei cu ajutorul planurilor de 
croire complexă constă în repartizarea 
pieselor pe diferite planuri de croire, 
în așa fel îneît să rămînă cît mai pu- 
fine șfraifuri sau bucăți de tablă. La 
rîndul lor și acestea sînt folosite la 
confecționarea unor piese mici : col- 
jare, șaibe, diferite întărituri. Capetele 
de profile și îndeosebi cele de oțel 
rotund sînt și ele întrebuințate la exe
cutarea unor piese forjate de dimen
siuni mici.

Anul acesta, colectivului nostru îi 
revine sarcina de a reduce consumul 
de metal fafă de 1961 cu încă 60 de 
kg. pe combină. Coeficientul de utili
zare a metalului pe întreaga uzină 
trebuie să ajungă la 84 la sută. Pentru 
realizarea acestor .sarcini s-au și luat 
unele măsuri. In uzină s-a proiectat și 
s-a executat un nou tip de cositoare 
purtată a cărei greutate este mai mică 
cu aproximativ 
noștri 
un.ole 
asigură reducerea greUfății nete a ma- • 
șinii. Se studiază de asemenea posibi- .. . .______________ ________ ______v_  ____ t_
lităfile de înlocuire a unor piese din Neacșu și,regiorul Dumitru Anghel tăind o foaie’de tablă pe suprafața 
metal cu mase plastice. ' căreia repeieie au fost repartizate ,in așa fel incit- se obțin 13 piese.

Pentru a reduce și mai mult pierde- Suprafață tablei respective^ este astfel liltilizătă ăproâpeȚh' întregime.

rile de metal rezultate la debitare, din 
capetele de profile și ștraifurile de 
tablă vom confecjiona piese pentru 
alte întreprinderi. S-au luat, de aseme
nea, măsuri ca 
zincafă de 1 mm.,
ducjiei uzinei noastre, cît și întreprin
derii metalurgice „Dealul Spirii", să 
fie debitate la noi. La rîndul ei, 
I.M.D.S. va debita pentru întreprinde
rea noastră tabla de 0,75 mm.

Desigur sursele de economisire a 
metalului în uzina noastră nu sînt niti 
pe departe epuizate. Vom depune în 
continuare eforturi pentru 
procentului de rebuturi și 
narea 
strict

micșorarea 
aprovizjo-’ 

cu materiale la dimensiunile 
necesare.

ION HORNEA, muncitor 
ION ENE, inginer 

Uzinele „Semănătoarea“ 
din Capitală

prin C.I.F. în ___  _____ ___
putea trece la încălzirea inelelor 
de rulmenți cu ajutorul curenți- 
lor de înaltă frecvență, în vede
rea prelucrării lor prin forjare. 
Această metodă prezintă însem
nate avantaje : productivitate 
sporită, cheltuieli mai mici și, în 
plus, se realizează o economie de 
metal prin reducerea pierderilor 
din arderi (țundărului). (De Ia 
ELIADE SOLOMON, muncitor Ia 
Fabrica de rulmenți Bîrlad).

r
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100 kg. Proieclanții 
au realizat și o combină cu 
îmbunătățiri constructive care

Uzinele „Semănătoarea“: muncitorul fruntaș în producție Dumitru

I

Procesele complexe prin care tre- mărunți, picăturile, vărsate pe di-s trop

Noul cartier Balta Albă din Ca
pitală, ridicat în anii din urmă, 
se va extinde prin construirea 
unor noi blocuri cu peste 2.900 
apartamente. La blocurile în
cepute anul trecut se lucrează 
intens.

In fotografie : Vedere parțială 
a cartierului Balta Albă.

1 (Foto : Agerpres)

Cu toată convingerea
pe calea gospodăriei colective
Din 6 întovărășiri o gospodărie colectivă puternică

Se extinde extragerea sării 
prin sonde

Procedeul modern de extracție a 
sării în stare lichidă prin sonde cu
noaște anul acesta o nouă extinde
re în salinele din țară. Aproximativ 
60 Ia sută din producția de sare 
prevăzută pe 1962 se va extrage 
prin sonde.

La Ocna Mureș, alături de vechi
le instalații, vor intra în funcțiu
ne incă 4 sonde. La una din ele 
a fost terminat forajul, pătrunzîn- 
du-se în masivul de sare la o adîn- 
cime de peste 1100 metri. Acum 
se coboară coloanele metalice prin 
care apa, introdusă sub presiune, 
dizolvă sarea din zăcămînt și revi
ne la suprafață sub formă de sara
mură. Prin darea în exploatare a 
acestor sonde, producția de sare li
chidă a salinei crește cu 35 la sută. 
Se fac, de asemenea, pregătiri pen
tru forarea unor noi sonde la Tg. 
Ocna, care vor dubla producția de 
sare lichidă destinată Combinatu
lui chimic din Borzești. (Agerpres)

ce metalul pînă cînd îmbracă forma pieselor dorite reclamă o pricepere și o grijă deosebite pentru ca nici un strop din metalul lichid să nu se piardă în zadar.Turnătorii uzinei noastre și-au cîștigat, pe drept cuvînt, renumele de buni gospodari ai metalului. Ei și-au îndreptat atenția spre mai buna organizare a muncii la cubi- louri, unde se topește fonta, și în atelierele de turnare. în sectorul nostru de turnătorie, indicele consumului specific de fontă lichidă (1.070 kg. pe tona de piese bune turnate) a fost respectat cu strictețe. Acest lucru se datorește, ,în special, faptului că rebuturile care duc la risipă de metal în turnătorie au scăzut cu mult sub procentul admis. Și fonta lichidă este gospodărită cu grijă, în așa fel, în- cît aproape întreaga cantitate să poată fi turnată în forme.Cînd o nouă șarjă este gata, turnarea ei este pregătită pînă în cele mai mici amănunte. Fiecare echipă urmărește să nu sară pe de lături decît foarte puțini stropi, să nu se producă „urși" pe oale și în cu- bilouri. La prima vedere, stropii

nafara formelor, scursorile care ră- mîn pe vase nu ar avea prea multă importanță. Și totuși, strop cu strop se poate economisi o însemnată cantitate de fontă lichidă.Ar fi greșit să spunem că în turnătoria noastră nu se mai risipește metal. Nu se urmărește ca la fiecare turnare să se evite pierderile de fontă, să se scurgă cu a- tenție oalele sau să se formeze cît mai puține bavuri. O însemnată cantitate de fontă rămîne în rețelele de turnare. E drept că această fontă este retopită dar, după cum se știe, în timpul retopirii se pierde o bună parte din ea. De aceea, ar trebui să se studieze posibilitatea micșorării rețelelor existente de turnare. Stropii de fontă și vărsăturile amestecate cu nisipurile arse sînt de multe ori aruncate. Or, dacă ar fi cernuți cu ajutorul dispozitivelor existente în sector, s-ar putea recupera mult metal. Economii de fontă s-ar putea realiza și prin reducerea greutății tuburilor de presiune, în limita, medie a normelor STAS. Dacă anul trecut am fi redus, în cadrul acestor limite,

familiè 1

»
Organizația de partid a ' folosit 

forme variate ale muncii politice de 
masă. La căminul cultural, în cercu
rile de citit au fost popularizate 
succesele gospodăriilor colective din 
regiunea Bacău.

în timpul consfătuirii țăranilor 
colectiviști de la București s-au or
ganizat audiții colective la radio, iar 
apoi s-a discutat ■ chemarea consfă- FînUvî^ Io

Comuna Lehancea din raionul 
Adjud are 6 sate. In fiecare sat s-a 
creat în ultimii ani o întovărășire 
agricolă. Sprijiniți de stat cu trac
toare, semințe și îndrumare tehnică, I întovărășiții au început să-și lucre
ze mai bine pămîntul și să obțină 
recolte mai mari decît înainte, cînd 
își lucra fiecare petecul său de pă- 
mînt.

Da,r cum Lehancea se. află în 
apropierea 
Ploscuțeni 
gospodării 
mai multe 
flau despre realizările colectiviștilor, 
despre creșterea bunăstării lor. 
Mulți întovărășiți au mers la fața 
locului, în aceste gospodării colec
tive, să se convingă' de cele auzite.

Deși s-a înființat abia cu 2 ani în 
urmă, gospodăria colectivă din Ho
mocea a ajuns milionară, a obți
nut o recoltă de aproape 2000 kg. 
grîu și 3000 kg. porumb boabe la 
hectar, numărul vacilor și junincilor 
a crescut la 200, al oilor la 1250.

Organizația de partid din Le
hancea, sprijinită de comitetul 
raional de partid, a desfășurat 
o muncă susținută pentru popu
larizarea avantajelor și supe
riorității gospodăriei colective. în 
primul rînd a organizat vizite la 
gospodăriile colective din jur. Vreo 
40 de întovărășiți au vizitat gospo
dăria colectivă din Homocea. Colec
tiviștii i-au primit cu bucurie, ară- 
tîndu-le tot ce au realizat. Intre al
tele, întovărășiții au mai aflat că 
gospodăria colectivă a realizat în 
1961 un venit de peste 1.000.000 lei, 
că valoarea zilei-muncă a fost de 
35 lei, din care 16 lei în numerar.

O puternică influență a avut asu
pra întovărășiților vizita făcută la 
gospodăria colectivă Țibucani.

comunelor Homocea, și Corbița, unde există 
colective puternice, tot 
erau veștile pe. care le a-

■ numai cu 2 Ia sută dimensiunile tuturor tipurilor de tuburi turnate, ■ am fi putut economisi circa 140 tone fontă, necesară pentru producerea a 3.300 m.l. tuburi cu diametrul de 150 mm.în vederea economisirii fontei lichide, anul acesta în sectorul nostru de turnătorie se va perfecționa tehnologia de turnare la piesele mecanice mari, se va pune în funcțiune o mașină de turnat sub presiune cu ajutorul căreia se înlătură rebuturile și adaosurile de prelucrare, se va reorganiza laboratorul de precizie pentru turnarea în cantități mari și a reperelor mici, ex- tinzînd turnarea în modele ușor fu- ' zibile. La alte repere — transportoare, carcase, role etc. — se va extinde turnarea în côchile.

tuirii. S-au organizat seri de între
bări și răspunsuri, seri de calcul, 
în cadrul cărora se făceau compa
rații între cîștigul realizat de 
unii colectiviști și unii întovără
șiți. Cu prilejul unui astfel de cal
cul au fost dați ca exemplu colecti
vistul Dumitru Zglimbea de la 
G.A.C. Homocea, care, împreună cu 
încă doi membri ai familiei, a pri
mit pentru zilele-muncă bani și 
produse în valoare de 20.000 lei, și 
întovărășitul Iftimie Gheorghe din 
Lehancea, care a realizat cu același

număr de brațe de muncă mai puțin 
de jumătate.

Cu alt prilej, s-a făcut compa
rație între recoltele realizate de 
gospodăria colectivă din Ploscuțeni 
— G.A.C. 2300 kg. griu la hectar și 
întovărășiții 1100 kg. grîu la hectar.

Toate acestea au avut o puterni
că influență asupra întovărășiților 
care au hotărît să transforme cele

co-
lectivă puternică.

în ziua de 28 ianuarie întovărăși
tă din cele 6 sate ale comunei Le
hancea au inaugurat gospodăria co
lectivă căreia i-au dat denumirea 
de „Unirea“.

Duminica aceasta s-au mai înfiin
țat gospodării colective în Coțofă- 
nești, Gloduri, Satu Nou și în alte 
comune din regiunea Bacău.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii

întregul sat — o mare

VASILE DINU — tehnician; 
AUGUSTIN GLIGOR — lăcă
tuș ; GH. LÄZUREANU — mai
stru turnător ; MÖGA OCTA
VIAN GEORGE — inginer; 
SIDONIU PÎRVU — economist 
— din postul de coresp. volun
tari ai „Scînteii“ de la uzinele 

Independența"-Sibiu.

ALEȘD (coresp. „Scînteii“). In satul Urvind, din raionul Aleșd, regiunea Crișana, s-a inaugurat zilele acestea o gospodărie colectivă care cuprinde întregul sat — 282 familii.Ce i-a convins pe țăranii întovărășiți din Urvind să pășească pe noul drum? Ei au avut multe de văzut în cursul vizitelor făcute la gospodăriile colective milionare și multimilionare din Batăr, Borș, Să- lard, Vaida și altele. în același timp, brigadierii și numeroși colectiviști fruntași din Borș i-au vizitat pe țăranii întovărășiți din Urvind, vor- bindu-le despre felul cum trăiesc și muncesc ei în gospodăria colectivă.Un mare răsunet în rîndul întovă- rășiților l-a avut chemarea consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști.

Adunarea de constituire a prilejuit discuții rodnice : proaspeții colectiviști vor să pună în valoare o însemnată suprafață de terenuri erodate și să folosească pentru irigații apele Crișului Repede ce străbat hotarul satului.
atelierul de desen al Fa- 
textile „30 Decembrie" Arad 

se lucrează Ia crearea de noi modele 
pentru imprimeuri. Pentru primul se
mestru al acestui an au fost omo
logate 67.

bric»
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DE PESTE HOTARE

» •

15.000 DE MINERI au organizat, 
sîmbătă, la Edinburg, o demonstra
ție de protest împotriva intenției gu
vernului britanic de a închide anul 
acesta o serie de mine din Scoția. 
Demonstranții purtau pancarte cu 
lozinci condamnînd politica guver
nului, care urmărește restrîngerea 
industriei cărbunelui.

O DEMONSTRAȚIE PENTRU DE
ZARMARE ȘI PACE a avut loc la 
27 ianuarie în fața sediului O.N.U. 
din New York. (Amănunte în pag. 
IV-a).

LA ȘANTIERUL NAVAL DIN MON- 
FALCONE (provincia Triest), în 
cursul atacului dezlănțuit de poli
ție împotriva muncitorilor greviști, 
au fost răniți 14 muncitori.

AMBASADA CAMBODGIEI LA NEW 
YORK a difuzat în cadrul O.N.U. o 
declarație în care se arată că înce- 
pînd din luna octombrie 1961, a- 
vioane sud-vietnameze au încălcat 
de nenumărate ori spațiul aerian 
al Cambodgiei. Recent a fost su
pus unui atac aerian satul Ba Thu, 
unde s-au înregistrat morți, răniți și 
importante pagube materiale.

UNIUNEA PERSOANELOR PERSE
CUTATE DE NAZIȘTI condamnă cu 
hotărîre intenția guvernului vest- 
german de a interzice această or
ganizație. Guvernul federal — se 
spune în buletinul de presă al Uniu
nii — depune eforturi de a interzi
ce nu numai organizația noastră ci 
și toate organizațiile care se pro
nunță cu hotărîre împotriva actua
lei politici a guvernului federal.

Importante lucrări de împăduriri
Silvicultorii execută importante lucrări de pro

tejate a' marilor construcții hidroenergetice ce se 
construiesc pe Valea Bistriței prin împăduriri, 
consjrucții de baraje, canale de scurgere, praguri 
etc. , Aceste lucrări fac posibilă regularizarea 
scurgerilor de apă, menținerea debitului rîului 
Bistrița și împiedicarea transportului de material 
aluvionar în lacurile de acumulare.

In zona marelui lac al hidrocentralei de la Bi- 
caz, de exemplu, au • fost împădurite în acest 
scop, în ultimii 10 ani, peste 52.000 de ha. cu di
ferite specii de foioase și rășlnoase.

Acum în bazinul hidrografic al Bistriței lucră
rile au intrat în cea de-a doua etapă. în total, 
anul acesta se vor împăduri peste 800 ha. în tere
nuri forestiere degradate. (Agerpres)

N oi magazine laprinderile industriei locale din regiunea Brașov, precum și o serie de unități industriale cum ar fi fabrica de mobilă „Mă- gura-Codlei“ și altele. Zilele trecute, s-a deschis la Brașov un mare magazin alimen-

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — La Brașov, pe Bulevardul Lenin, s-a deschis un nou și elegant magazin de prezentare a mobilei Aici expun diferite tipuri de dormitoare, sufragerii, bucătării etc. între-

VICTORII SPOR
TIVE PESTE 

HOTARE
Aseai‘ă< la Braga, 

cu ocazia campio-' 
natelor internatio
nale de tenis de 
masă ale R.S. Ce
hoslovace Maria A- 
lexandru și Geta Pi
tică au cîștigat fi
nala probei de du- 
blu-feinei, între- 
cînd cu 3—2 pere
chea Rowe (Anglia) 
— Urova (R. S. 
Cehoslovacă).

Maria Alexandru 
a cîștigat și proba 
de simplu (3—1 cu 
Eva Foldy).

Brașovtar cu autoservire. De la începutul anului și pînă acum, în orașele regiunii Brașov s-au deschis 15 magazine noi și complet reame- najate, unde s-au introdus forme moderne de prezentare a produselor.

In stațiunea balneară „Victoria“ 
capacitatea de cazare în stațiune va 
crește cu aproape 100 paturi pe se
rie. Se execută reparații și ame
najări.

Stațiunea va găzdui în acest an 
pentru odihnă și tratament 11.500 
de oameni ai muncii.

ORADEA (coresp. „Scînteii”). — 
In frumoasa stațiune balneară „Vic
toria” 1 din ' apropierea orașului Ora
dea își petrec în aceste zile conce
diul dé odihnă peste 600 de oameni 
ai muncii, .prima serie din acest an. 
încă de pe acum stațiunea se pregă
tește pentru sezonul de vară, cînd

Noua sală de cinematograf cu 800 locuri din piața Gh. Coșbuc din 
Capitală, care va ii dată curînd în funcțiune.

neri cfin regiunea Hu
nedoara ce se 
înfr-o excursie la Cluj. 
Seara, pe aceeași scenă 
s-a jucat piesa „Copacii 
mor în picioare" de Ca- 
sona.

In sala Operei și Tea
trului Maghiar de Stat, 
dimineața, s-a putut vi
ziona opera „Falstaff", 
după-masă — piesa „Bra
vul soldat Svejk", iar seara 
opereta „Prințesa circu
lui".

Pentru copii s-au pre
zentat la Palatul Culturii 

sfatului popular regional piesele „Mușchetarii Mă- 
a prezentat un nou spec- găriei Sale de Ion Lu- 
tacol : „Cîntă bucurie,- 
cîhfă”, care a alras un 
mare număr de tineri, Ei 
au aplaudat pe soliștii de 
muzică : populară Vir
gil Dobîrfă, Meleg Ka
lo, Dumitru Sopon, Precup 
Maria ș.a., precum și cîte
va reușite tablouri core
grafice.

In aceeași sală, imediat 
după orele prînzului, co
lectivul Operei romîne a 
prezentat opera „Tînăra 
Gardă”. La spectacol au 
participat muncitori fores
tieri, militari și un 
numeros grup de ti-

Clujenii erau incă sub 
impresia acordurilor viorii 
fermecate a lui Oistrah 
cînd în sala mare a Casei 
universitarilor s-a dat un 
nou concert. Orchestra 
simfonică a Filarmonicii 
de stat, sub bagheta diri
jorului Anatol Chisadji, 
cu concursul solistului 
Radu Aldulescu, a execu
tat ieri lucrări de Wagner, 
Händel, Dvorak și Feld
man.

In sala Operei și Tea
trului Najional, Ansamblul 
de cîntece și dansuri al

aflau
ore mai tîrziu, in 
ceeași sală, au avut 
întrecerile din cadrul 
pei Federației de handbal 
in șapte. In sala Filimon 
Sîrbu — boxerii și-au 
măsurat forjele în cadrul 
fazei regionale. Au avut 
loc, de asemenea, 
monsfrajii de patinaj 
fistic pe patinoarul 
parcul orașului.

In Cluj sînt în momen. 
tul de fafă deschise cîte
va expoziții, dintre care 
cea mai vizitată a fost ieri 
expoziția „Arhitectura în 
R.P.R.",

Mulți clujeni s-au de. 
plasat în această dumini
că și la sate. Unii au ținut

<3- 

loc 
cu-

de
ar- 
din

„Csongor și Tünde“
de Vörösmarty. La Tea-
frul de^păpuși .s-a jucat conferințe. Alții, în cadrul

. echipelor de artiști ama
tori de la fabricile de 
încălțăminte, porțelan și 
altele au prezentat spec
tacole la căminele cultu
rale. Multe brigăzi știin
țifice s-au deplasat -în co
mune și safe pentru a 
da răspunsuri calificate la 
numeroase întrebări.

Afișul clujean a lost 
bogat duminică.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

piesa „Cucuieții" de Pen- . 
cio Manciev. La toate a- 
cesfea se adaugă spec
tacolele date de colective 
de artiști amatori în să
lile cluburilor și colțuri
lor roșii.

Și iubitorii de sport au 
avut multe de văzut în a- 
ceastă duminică. Meciul 
de fotbal-redus, dintre 
Știința—Cluj și echipa 
A.S.A.—Cluj — desfășu
rat în sală — a atras sute 
de spectatori. Cîteva

Brigadă sanitară complexă la sateTIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“) Pentru a sprijini unitățile sanitare din raionul Bozovici în îmbunătățirea asistenței medico-sanitare, din inițiativa comitetului executiv al sfatului popular regional a fost organizată o brigadă sanitară complexă — formată din cadre de specialitate de la clinicile din Timișoara, de la Sanepidul regional și de la secțiunea de sănătate a sfatului popular regional — care

s-a deplasat timp de mai multe zile în satele raionului.în comunele Bozovici, Bănia, Ru- dăria, Prilipeț, Dalboșeț și altele, brigada a acordat țăranilor muncitori aproape 1500 de consultații. în același timp, o caravană sanitară dotată cu o stație de microradiografie, care însoțește brigada complexă, a făcut locuitorilor satelor 2200 microradiografii.



SCÎNTEIA Nr, 5423Fag. «

studenților, analiza cercetării știin- podării care obțin producții slabe ; țifice, însușirea temeinică de că- veniturile bănești la suta de hec-sînt,pro-

s-au
D. Oistrah șl G. Georgescu Intr-o pauză a repetițiilor.

(Foto : R, Costin)

în anii puterii populare, datorită rii colective runa politicii partidului de construire a socialismului, de ridicare : multilaterală a tuturor regiunilor țării,, regiunea Iași, a cunoscut o continuă dezvoltare. Au fost create întreprinderi cu un înalt nivel de tehnicitate ca fabrica de rulmenți dip Bîrlad, fabrica de antibiotice și .cep __de mobilă din Iași ș.a. în viața tinse, de teren, pe care să le lucrăm .satelor s-ațj:;. pgtrecyț"^' profunde - • ’ ■ .....................transformări — sectorul socialist cuprinde 91,5 la sută din Suprafața arabilă, iar gospodăriilor colective le revine 60,1 la sută din “suprafața colectivizabilă.Un eveniment deosebit de important în viața regiunii Iași l-a constituit vizita în regiune a tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej și a altor conducători de partid și de stat în toamna anului trecut. Programul de dezvoltare economică și social- culturală a regiunii și orașului Iași, expus cu acest prilej, prevede ridicarea a încă 26 noi întreprinderi industriale, asigurarea unei dezvoltări intense, multilaterale a agriculturii, realizarea unui puternic avînt al construcției de locuințe prin construirea a 14—16.000 apartamente, crearea unor noi si importante așezăminte de învățămînt și cultură ca Institutul Politehnic și alte obiective social-culturale.Analiza rezultatelor ojjțjnuțe în cei 2 ani trecuți de la ultima conferință regională de partid, examinarea și dezbaterea aprofundată a sarcinilor ce decurg pentru organizațiile de partid din programul de ' dezvoltare a regiunii și orașului Iași pînă în 1965, au stat îp centrul ^lucrărilor conferinței regionale . de partid Iași.Darea de seamă, prezentată de tov. Virgil Cazacu, prim-secretar al Comitetului regional- de partid, ca și dezbaterile conferinței au evidențiat creșterea nivelului întregii activități și a competenței organelor și organizațiilor de partid, ridicarea pregătirii politico-ideologice a cadrelor de partid Mulți vorbitori, printre care Gh. Ursuleanu, directorul Atelierelor de reparat material rulant din Pașcani, Aurica 
Talpă, secretara Comitetului de partid de la „Tesătura“-Iași, și alții au subliniat eficacitatea muncii politi- co-organizatorice de partid atunci cînd ea este dusă cu pricepere și spirit de răspundere, cînd se analizează sistematic probleme principale și se iau opççativ măsurile necesare îmbunătățirea muncii organizațiilor de partid a avut ca efect fantul că în 1961 toate întreprinderile din industria regiunii Iași au îndeplinit planul producției globale, realizînd peste plan însemnate economii și beneficii.în acest an — s-a arătat în conferință — este necesar că organizațiile de partid din întreprinderi să lupte mai perseverent pentru îndeplinirea planului la toți indicii.Tov. C. Nistor, președintele sfatului popular regional, și alți delegați au arătat că în 1962 — cînd începe construcția unor obiective industriale de mare importanță çuprinse în programul de dezvoltare a regiunii, cum sînt combinatul metalurgic, fabrica de prelucrare a maselor plastice, ș.a. și se vor construi 2.000 apartamente — se impune ca organele de partid și de stat să măni- fesțe o mai mare exigență față de realizarea la timp a planului de investiții, care anul trecut n-a fost îndeplinit în întregime. Pentru aceasta trebuie asigurate în termenele prevăzute documentația tehnică necesară, organizarea șantierelor, concentrarea forțelor și mijloacelor respective, îneît obiectivele să fie date îh" folosință îa 'tirti'p. '— Ținînd seama de 'construirea Miilor unități industriale în regiune, — a spus tov. Ștefan Dumitrescu, directorul fabricii de rulmenți din Bîrlad — este nevoie ca încă de pe acum organizațiile de partid să se preocupe de recrutarea și calificarea muncitorilor care vor lucra în noile întreprinderi, să urmărească pregătirea viitorilor maiștri și tehnicieni din rînduțile celor pricepuți muncitori.în lucrările conferinței, un însemnat i-a ocupat dezbaterea blemelor agriculturii, care își

în satul Sîrbi și alta — în satul Mitoc din imediata apropiere. Viața ne-a arătat că realizările noastre, pot fi.și mai mari dacă avem suprafețe mai in-în întregime mecanizat, -să stabilim proporții juste între culturi, dacă, avînd mai , multe forțe de .muncă le'folosim mai rational. De aceea, sfătuindu-ne cu colectiviștii din Mi. toc. am hotărît să unim cele două gospodării colective în una singu ră, puternică, cu o suprafață de 1600 ha.Tov. Ion Savin, prim-secretar al Comitetului raional de particj Huși, a arătat că, în vederea întăririi gospodăriilor colective, comitetul rari ’ ’ , -------- - --ticiparea membrilor biroului raional, schimburi de experiență între gospodăriile mai puternice și cele mai slabe, a asigurat școlarizarea a 42 președinți și a altor zeci de cadre de conducere din G.A.C. etc.— în munca pentru înflorirea a- grioulturii — a' spus tov. Grigore Haraga, prim-secretar al Comitetului raional de partid Negrești, — avem un îndreptar sigur în expunerea . tovarășului Gh. Gheorghiu- Dej la adunarea activului de partid din regiunea Iași, care cuprinde recomandări concrete, făcute în funcție de particularitățile regiunii noastre, îneît fiecare organizație de partid știe încotro să-și îndrepte eforturile.Unii delegați și invitați, printre care tov. Gh. Timariu, directorul Stațiunii experimentale complexé. Podul Iloaiei, Constantin Doriise, președintele gospodăriei colective din Bivolari, raionul Iași, 
loan Ichim, prim-secretar al Comitetului raional de partid Hîrlău, și ’ alții au arățat că în regiune sînt condiții pentru a spori mult producțiile de grîu, porumb și alte planțe, precum și pentru dezvoltarea, unei largi baze legumicole' în jurul orașelor. Pentru aceasta va trebui să se aplice cu mai multă perseverență regulile a- grotehnice avansate, să se acorde un sprijin mai calificat gospodăriilor colective din partea specialiștilor etc. S-a arătat necesitatea îmbunătățirii învățămîntului agricol de masă și organizării unor largi schimburi de experiență cu unitățile agricole fruntașe.Atît darea de seamă cît și delegații care au luat cuvîntul, au relevat că, deși unele unități socialiste obțin producții sporite de carne, lapte, ouă, totuși rezultatele pe ansamblul regiunii nu sînt satisfacă; toare. Tov. Balaș Baltagiu și alți vorbitori au arătat că una cauzele principale ale acestei tuații constă în insuficienta preocupare a organizațiilor de bază pentru dezvoltarea sectorului zootehnia și creșterea producțiilor animale, pentru asigurarea de cadre calificate în această ramură.în conferință, s-a cerut ca organizațiile de partid să depună toate eforturile pentru a se obține o cotitură sărilor.De o sporirea giunea roziunii obținute în această direcție de multe gospodării colective, printre care Tîrzii — raionul Huși, Tansa — raionul Negrești ș.a. trebuie să constituie un imbold pentru toate organizațiile de partid și sfaturile populare. în conferință au fost criticate sfaturile populare regional, raionale și comunale pentru că acționează cu încetineală în aplicarea măsurilor de valorificare a terenurilor erodate.Activitatea gospodăriilor de stat a fost de asemenea în atenția conferinței regionale de partid. Unii delegați, printre care tov. Gh. Ivan, prim-secretar al Comitetului raional de partid Pașcani, au arătat că, deși s-au obținut unele rezultate Jn creșterea producției, totuși mai sînt gospodării de stat, unde, datorită persistenței unui șir de deficiente, selor este depășit. Ș-a arătat că la trustul regional -Gostat sînt mulți ingineri. care se ocupă de diverse lucrări funcționărești în loc să îndrume munca practică în gospodăriile de stat.Conferința a cerut comitetului gional, comitetelor raionale ___ _____ partid, să acorde o triai mare tățirii muncii politice, organizatori- tenție muncii organizațiilor ce și educative duse de organizații- *!-* le de partid, în regiune s-au făcut progrese în colectivizarea agriculturii. în legătură cu formele variate ale muncii politice folosite, s-a arătat că vizitele țăranilor întovărășiți în gospodării colective dau — ------------- ...rezultate mai ales cînd sînt bine cheierea procesului de colechviza- îndrumate, așa cum au fost cele re îrt regiune înainte de termenul conduse de secretari sau activiști prevăzut de Congresul al IlI-lea al P.M.R.

mai
loc pro- Păstrează și pe viitor rolul precumpănitor în economia regiunii lași. Atît darea de seamă, cît și numeroși vorbitori, printre care tov. Vgsile Dănilă, prim-secretar al_ Comitetului raional de partid Bîrlad, Constantin Amariei, prim-secretar al Comitetului raional de partid Vaslui, au arătat că, datorită imbună-

conduse de secretari sau activiști cu experiență ai comitetelor raionale de partid.Rezultatele muncii politice depuse se concretizează în faptul că din toamnă pînă în prezent în gospodăriile colective au intrat încă 28.730 familii cu 78.398 ha. ; în raionul Bîrlad, ce) mai mare raion agricol din regiune, colectivizarea agriculturii se apropie de încheiere, iar în raioanele Huși, Vaslui și Negrești se află într un stadiu înaintat.în cadrul conferinței s-a arătat că rezultatele în colectivizarea agriculturii sînt încă sub posibilitățile tehnico-materiale și organizatorice ale regiunii. Comitetul regional de partid a fost criticat pentru faptul că mult timp s-a ocupat insuficient de raioanele rămase în urmă, cnn- ccntrîndu-și atenția spre raioanele în care procesul de colectivizare era mai avansat.Mulți delegați au dezbătut problema întăririi ecopomico-organi- zatorice a gospodăriilor colective, arătînd că toate acestea trebuie să fie unități economice puternice.— în comuna noastră — a spus printre altele tov Stefan Codreanu, președintele G.A.C. din comuna Sîrbi, — au existat două gospodă-

organizatorică 
z> * ♦ ♦ -f gospodăriilorConferința organizației regionale Așa

tre ștudepți și cadrele didactice a concepției marxist-leniniste. Vorbitorii au subliniat necesitatea ca organizațiile de partid, U.T.M., J\so- ciațiile studențești să depună o muncă mai susținută pentru a ridica continuu nivelul de pregătire ideologic-științifică a studenților. O problemă esențială — s-a a- rătat în conferință — este legarea și mai strînsă a învățămîntului și cercetării științifice de pro- .... ....... ........ -- ducție, de sarcinile actuale ale ional de partid a organizat, cu par- construcției socialismului, sporirea , >. •—aportului cadrelor didactice din învățămîntul superior și al cercetătorilor la dezvoltarea regiunii Iași. Oamenii de știință ieșeni ocupat de rezolvarea unor probleme importante pentru dezvoltarea economiei naționale ca

din si-

dez- _______ economiei naționale ca valorificarea stufului pentru industria de celuloză, introducerea metodelor moderne de calcul în cons; trucții, fabricarea de cauciucuri și spume poliuretanice etc., au acordat o asistență tehnico-științifică mai susținută unităților economice și culturale din regiune și din țară. Cu toate acestea, mai sînt lucrări de cercetare care nu au o eficiență practică corespunzătoare, nu au un înalt nivel științific; este nevoie să se coordoneze planurile de cercetare din institutele de în- . vățămînt superior cu cele, ale filialei Academiei R.P. Romîne. -
★Delegații la conferință au ascultat cu interes expunerea asupra Dării de seamă a delegației partidului nostru la cel de-al XXTI-lea Congres a) P.C.U.S. prezentată de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. din noiembrie—decembrie 1961. Ei. au. acordat o înaltă apreciere activității P.C.U.S. și Congresului al XXII-lea și și-au exprimat deplina lor adeziune față de lucrările plenarei C.C. al P.M.R. din noiembrie—decembrie 1961, subliniind că aceasta i-a înarmat cu prețioase învățăminte în lupta pentru înfăptuirea politicii partidului Numeroși vorbitori au relevat marele merit al activului de bază al partidului, în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. de a fi demascat și zdrobit grupul fracționist Pauker—Luca, ajutat de Teohari Georgescu și grupul fracționist Chi- șinevschi—Constantinëscu, apărînd cu fermitate principiile leniniste ale vieții de partid, unitatea rîndu- rilor partidului. Aceasta a asigurat întărirea continuă a partidului, înfăptuirea cu succes a rolului său conducător și strîngerea legăturilor lui cu masele.
ürdezbaterilor confe-în încheierea rinței, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R. Vorbitorul a apreciat că organele de partid, activul și ceilalți membri și candidați de partid din regiunea Iași au desfășurat o muncă" politică și organizatorică susținută în rîndurile celor ce muncesc ; bilanțul rezultatelor obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii și culturii din regiune în ultimii ani este bun — așa cum arată asemenea rezultate ca sporirea producției industriale a regiunii în primii doi ani ai planului de 6 ani cu 34 la sută, îndeplinirea planului producției globale pe 1961 în proporție de 103,5 la sută, producerea peste plan a unor bunuri în valoare de . .miteți-mi ca, de la tribuna conferinței noastre — a spus vorbitorul — să felicităm pe harnicii muncitori, ingineri și tehnicieni, pe toți oamenii muncii din regiune pentru succesele dobîndite și să le urăm ca în acest an să obțină rezultate și mai bune în lupta pentru îndeplinirea planului la toți indicii".în continuare,, s-a relevat necesi- tatea ca organizațiile de partid, fo- prețu.l de epst^ planificat al produ- josjncj condițiile mai favorabile ereațe jn acest an> sg obțină realizarea planului în mod ritmic și la toți indicatorii — productivitatea muneji. preț de cost, beneficii, calitatea produselor — în toate întreprinderile. îmbunătățirea continuă a calității produselor trebuie să constituie mai departe — potrivit Directivelor C.C. al P.M.R. republicate recent în presă — obiectivul principal al întrecerii socialiste, o sarcină de mare însemnătate a organizațiilor de partid și conducerilor întreprinderilor. Strîngînd legăturile cu întreprinderile, Institutul Politehnic și Filiala Academiei R.P.R. din Iași le pot sprijini în introducerea tehnicii noi, modernizarea mașinilor și ridicarea calității produselor.Ocupîndu-se de problemele construcțiilor de locuințe, vorbitorul a criticat unele deficiențe privind confortul, amplasarea, termenele lungi de construire a unor blocuri. Organizațiilor de partid din regiune le revin importante sarcini în domeniul construcțiilor și folosirii complete și cît mai judicioase a investițiilor.După aceasta, tovarășul N. Ceaușescu s-a referit pe larg la problemele dezvoltării agriculturii din regiunea Iași, Rezultatele obținute în colectivizarea agriculturii. îndeosebi în cea de-a doua jumătate a anului trecut, dovedesc că organele și organizațiile de partid au dus în acest timp o muncă politică bură.. Din păcate, comitetele regional și raionale de partid nu au desfășu; rat o activitate politico-organizato- rică continuă și pe un front larg, în toate satele, comunele șj raioanele regiunii.Una din cauzele care au făcut ca rezultatele obținute în colectivizarea agriculturii să nu fie pe măsura posibilităților constă în fantul că orcanele si organizațiile de partid nu s-au Preocupat cu toată răspunderea de întărirea economico

în domeniul creșterii pă-mare importanță pentru producției agricole în re- lași este combaterea e- solului. Rezultatele bune

aproape 75 milioane lei. „Per-

Așa se face că, alături de gospodării colective cu rezultate bune, în regiune există alte gos-

rede a- . ... . departid de la sate, "să urmărească aplicarea în viață de către fiecare gospodărie a învățămintelor izvo- rîte din Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști _ ca o cale sigură pentru făurirea unei agriculturi dezvoltate multilateral și în-
★Problemele principale ale muncii de partid în instituțiile de în- vățămînt superior, de știință, de artă și cultură, ațț fost pe larg a- nalizate jn conferință. Darea de seamă și mulți vorbitori au subliniat faptul că lașul își dezvoltă continuu tradițiile cuitural științifi- ce ; an de an se îndreaptă spre e- conomia țării cadre de specialiști formate în centrul universitar ieșean unde învață peste 12.000 stu- depți.în cuvîntul său, tov. prof. univ. Cristofor Simionescu, rectorul Institutului polite inie a arătat că. îndrumați de organizația de partid, studenții și cadrele didactice au obținut succese în ridicarea nivelului învățămîntului și legarea sa mai strinsă de viață. Delegații, printre care conferențiar uni- versi'țar Aurel Loghin, studentul Octavian Manu și alții au a- rătat că realizările obținute se da- toresc faptului.că organizațiile de partid au pus în centrul preocupărilor lor asemenea probleme importante ca analiza conținutului lecțiilor și seminariilor, practica

tare și valoarea zilei-muncă sub media pe țară.Deosebit de importantă este bl.ema creșterii producției vegetale și animale în gospodăriile colective, a sporirii producției la hectar la toate culturile, a dezvoltării șep- telului și ridicării productivității a- nimalelor. Aceasta trebuie să constituie o preocupare principală a comitetului regional, a tuturor organelor și organizațiilor de partid, a sfaturilor populare. Pentru aceasta trebuie folosit mult mai bine de- cît pînă acum sprijinul cadrelor de specialiști din regiune. Aceste forțe trebuie grupate, organizate, îndrumate. Oamenii de știință, cereeță- torii, inginerii agronomi și tehnicienii din regiune trebuie să aducă un aport mult mai mare la generalizarea experienței bune, să urmărească îndeaproape ca în 1962 să se îmbunătățească radical situația în ceea ce privește sporirea producției de cereale, care este problema principală în economia regiunii.în domeniul creșterii animalelor regiunea Iași este rămasă în urmă față de alte regiuni ale țării. Esențialul pentru îmbunătățirea rezultatelor în acest domeniu este asigurarea și dezvoltarea bazei furajere, buna îngrijire a animalelor, repartizarea de oameni pricepuți pentru a lucra ,în sectorul zootehnic. Mult, mai mare grijă trebuie să se acorde pășunilor.Sfatul popular orășenesc Iași și celelalte sfaturi orășenești trebuie să se ocupe cu toată răspunderea, potrivit celor arătate la Consfătuirea pe țară a colectiviștilor, de a- provizionarea cu legume și zarzavaturi a lașului și a celorlalte centre urbane, îneît încă în 1962 aceasta să fie asigurată în întregime din resursele regiunii. în jurul orașului Iași trebuie create ferme puternice, care să aprovizioneze populația cu cantități suficiente de lapte, carne, ouă. păsări.Din păcate, în conferință au fost puțin tratate problemele pomicul- turii și viticulturii — ramuri pentru care în regiune există condiții favorabile de dezvoltare.Organele de partid au datoria să se ocupe mai susținut de G.A.S., să Ie analizeze periodic activitatea. Este necesar ca fiecare din ingi; nerii agronomi și ceilalți specialiști ai trustului regional Gostat să meargă lunar în cîte o gospodărie de stat pentru a o ajuta efectiv să-și îmbunătățească munca.Pentru folosirea cît mai eficace a pămîntului este necesar să se a- corde atenție amplasării construcțiilor în G.A.C. și G.A.S., îneît clădirile să fie concentrate pe .terenuri nearabile, iar suprafețele arabile să fie destinate exclusiv scopurilor productive. Organizațiile de partid și organele de stat trebuie să acționeze mai energic, mobili- zînd toate forțele, pentru aplicarea planului de măsuri de combatere a eroziunii solului.O parte importantă a cuvîntului său, vorbitorul a consacrat-o problemelor vieții de partid. S-a subliniat însemnătatea întăririi continue a organizațiilor de partid prin atragerea în partid a muncitorilor fruntași, a celor mai vrednici colectiviști, precum și a celor mai înaintați intelectuali de la orașe și sate. în legătură cu stilul de muncă al comitetului regional de partid, s-a relevat necesitatea îmbunătățirii muncii cu activul de partid și organizării mai eficiente a controlului îndeplinirii hoțărîrilor. în jurul comitetului regional de partid trebuie să fie un activ de cîteva sute de membri de partid, care să fie folosit permanent pentru cuprinderea cît mai completă și competentă a problemelor din diferite sectoare de activitate.în continuare, s-a arătat că este nevoie să se îmbunătățească conducerea muncii sindicatelor, chemate să se ocupe perseverent de problemele de producție și de trai, și totodată să desfășoare o susținută activitate cultural-educativă de masă.Educarea tinerei generații este o

sarcină de cea mai mare importanță care trebuie să stea permanent în atenția organelor și organizațiilor de partid. Acestea au datoria să se ocupe îndeaproape și cu multă grijă de îmbunătățirea muncii organizațiilor U.T.M., a A- sociațiilor studențești, să controleze sistematic activitatea școlilor. Trebuie să ne ocupăm permanent de educația comunistă a tineretului în spiritul . patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, al dragostei față de muncă. Noi trebuie să creăm din tinerii de azi oameni care vor trăi nu numai în socialism, dar și în comunism. De aceea trebuie să strîngem toate forțele, să le unim într-un singur mănunchi, sub conducerea partidului, pentru a crea din tinerii noștri oameni cu o înaltă ținută morală, care să nu mai poată fi influențați nici de misticism, nici de concepții străine sau influențe ale moralei burgheze, să fie ei înșiși luptători dîrji pentru triumful ideologiei marxist-lebiniste, pentru victoria comunismului. Pentru îndeplinirea acestei sarcini nobile, trebuie folosit tot ceea ce este mai bun și în regiunea și în orașul Iași.Subliniind rezultatele bune obținute în învățămîntul de partid, în activitatea de educare marxist-le- ninistă a membrilor și candidați- lor de partid, vorbitorul a arătat că atenția propagandei de partid trebuie concentrată în direcția educării comuniștilor, à tuturor oamenilor muncii în spiritul înaltului patriotism socialist, al internaționalismului proletar, al hotărîrii de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor partid, trebuie directălașul cultural și științific. Este o datorie de onoare a intelectualilor de aici să lupte pentru crearea de lucrări științifice și opere de artă tot mai valoroase, să contribuie mai mult la dezvoltarea economiei, la înflorirea culturii noastre socialiste. în domeniul învățămîntului superior, principala sarcină este îmbunătățirea substanțială a calității pregătirii viitorilor specialiști, asigurarea unei mai strînse legături a procesului de învățămînt cu practica și problemele construcției socialiste.Evidențiind însemnătatea internațională a Congresului al XXII- lea al P.C.U.S., vorbitorul a arătat că partidul nostru a învățat și învață necontenit din nesecata experiență a marelui partid al lui Lenin, pe care o aplică în mod creator, potrivit condițiilor • din ■ țara noastră. El a subliniat importanța deosebită 'a lucrărilor plenarei' C.C. al P.M.R. din noiembrie-decembrie 1961, ale cărei lucrări au relevat că partidul nostru, în ciuda greutăților create ca urmare a activității elementelor antipartinice, a știut să-și întărească coeziunea politică și organizatorică, eliminînd uin rîndu- rile sale pe fracționiști și asigurînd respectarea strictă a normelor leniniste ale vieții de partid.Astăzi, partidul nostru este mai puternic ca oricînd, strîns legat de masele muncitoare. Comitetul Central al partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe. Gheorghiu-Dej, își îndeplinește cu cinste rolul de stat major, de organizator al întregii activități politice, organizatorice, economice și de stat. Călăuzit de partid, poporul nostru va obține noi și strălucite victorii în lupta pentru construirea deplină a societății socialiste.
itConferința a ales noul comitet regional de partid și comisia de revizie. în prima sa plenară, Comitetul regional de partid Iasi a ales ca prim secretar pe tov. Virgil Ca- zacu, membru supleant al C.C. a) P.M.R.într-o atmosferă însuflețită, delegații la conferință au adoptat în unanimitate o telegramă adresată Comitetului Central al partidului, tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, în care s-au angajat să-și consacre toate capacitățile și energia pentru realizarea programului de dezvoltare a regiunii, pentru înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de cel de-al IlI-lea Congres al P.M.R. în vederea desăvîrșirii construcției socialiste în R. P. Romînă.

GH. BADRTJS 
M. CORCACI

puse deConducerea propagandei să constituie preocuparea a organelor de partid.este un puternic centru

Măiestrie și profunzime
Concertul David Oistrah, dirijat de George Georgescu
Dintre marii violoniști ai lumii, 

David Oistrah este acela care în
truchipează în interpretările sale 
modelul artistului la care toate ele
mentele constitutive ale măiestriei 
s-au contopit într-o unitate ar
monioasă. El atinge mai întotdeau
na perfecțiunea, puritatea stilului 
fiind mereu exemplară, iar concep
ția, dominată continuu de desăvîr- 
șitul echilibru al gîndiril și emoției 
interioare. De o mare frumusețe a 
expresiei, cîntul lui Oistrah se recu
noaște ușor prin acel vestit 
violonistic“ 
limpezimea lui cristalină, prin 
noritatea mîngîietoare și suavă. Ma
rele muzician sovietic sondează cu 
subtilitate profunzimile de concep
ție ale partiturilor, oferindu-ne pil
da unei etici artistice ce se înte
meiază pe aliajul dintre cunoaște
rea amănunțită a operei, tehnica 
impecabilă șl viguroasa tălmăcire 
a conținutului de Idei al muzicii. 
Prin aceasta, interpretările sale 
tind a deveni exemple clasice.

Desigur, toate acestea le reîntîl- 
nim și în interpretarea Concertului 
în re major de Boeihdven ’pe care 
David Oistrah l-a cîntat sîrribătă 
seara alături de orchestra Filarmo
nicii de Stat „George Enescu" sub 
conducerea maestrului George 
Georgescu. Oistrah sesizează în a- 
cest concert, unde vioara cîntă ase
menea glasului omenesc, seninăta
tea și echilibrul sufletesc pe care 
Beethoven le atinsese 
compunerii lucrării, 
tea și emoția înfiorată 
lor lirice vădește o 
tensiune a sentimentelor, iar 
rea bogatelor pasaje de virtuozi
tate, o austeritate care se încadrea
ză tonului sobru al întregii lucrări. 
Sînt tot atît de captivante la Ois
trah și expresia duioasă a cantile
nelor (reluarea 
după cadența 
partea a doua 
melodia are o 
täte), și vigoarea temperamentală 
a frazelor rapide, care au fiecare 
dintre ele o culminație impusă de 
logica discursului muzical, și fan
tezia și pregnanța ritmică (care, în 
finalul concertului capătă o savoa
re populară).

„ton 
cu totul personal, prin 

so-

în perioada 
Cantabilita- 
a momente- 
concentrată 

reda-

temei principale 
din partea I, sau 
a concertului unde 
netulburată cursivi-

Mai subliniem două momente da 
performanță instrumentală uimitoa- . 
re : execuția celor două cadența 
concepute ca impunătoare construc
ții sonore, pe pilonii ideilor muzi
cale ale concertului. Cu „Romanța 
în sol major“ de Beethoven marele 
artist a mulțumit admiratorilor săi 
prezenți în sala de concert și celor 
nevăzuți, care îl urmăriseră pe e- 
cranele televizoarelor.

Maestrul Gsqrge Georgescu, sub 
conducerea căruia' Filarmonica noa
stră a realizat de-a lungul decenii- 

■lor interpretări beelhoveniene stră
lucite, s-a dovedit din nou acel a- 
companiator ideal alături de care 
atîția celebri interpreți ai lumii, 
și-au manifestat bucuria de a con
certa.

Partea a doua a concertului a 
adus reluarea de către maestrul 
George Georgescu a celor trei 
schițe simfonice intitulate „Marea" 
de Debussy. Maestrul Georgescu și 
Filarmonica au realizat admirabil 
acea suplețe a desenului și delica
ta suprapunere a nuanțelor coloris- 
tice; caracteristice acestor tablouri 
de descripție poetică. Remarcabil 
este faptul că orchestra a reușit 
acea omogenizare între grupele in
strumentale, fără de care imaginile 
aproape programatice ale muzicii 
lui Debussy, seninătatea peisaju
lui însorit în zori, jocul capricios al 
valurilor sau amenințarea rafalelor 
de vînt și răspunsul din adînc al 
undelor, nu puteau căpăta viață.

Concertul a cuprins de asemenea 
„Variațiunile simfonice' de Mircea 
Basarab, piesă care aduce în peisa
jul muzicii romînești prezența unui 
creator cu însușiri de meșteșug și 
inspirație remarcabile. Interpretarea 
a urmărit realizarea diversității va- 
riațiunilor, contrastele uneori abrup
te în expresia și caracterul lor re- 
liefînd lirismul sever, zîmbetul spi
ritual concentrarea dramatică și în 
sfîrșlt dinamismul finalului, o furtu
noasă Imagine a voinței de acțiune.

Prilej de rară desfătare artistică, 
concertul Oistrah-Georgescu a con
stituit pentru publicul nostru un e- 
veniment muzical memorabil.

ADA BRUMARU

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI“

Primele meciuri
După numai cîteva zile de la în

cheierea turneului masculin al „Cu
pei orașului București" la handbal 
în 7, aseară iubitorii handbalului au 
fost prezenți din nou în sala Flo
reasca pentru a asista la competi
ția echipelor feminine, dotată tot cu 
„Cupa orașului București“.

în primul meci al programului 
s-au întîlnit cele 
Capitalei noastre, 
nioare, 
rlența.

avînd de le-au întrecut pe
două echipe ale 
Jucătoarele se- 

partea loi expe- 
coleqele

ale handbalistelor
lor junioare cu scorul de 11—7 
(6-2).

Un interes deosebit a prezentat 
penlru numeroșii spectatori partida 
dintre formația Berlinului și selec
ționata regiunii Slavonia din R.P.F. 
iugoslavia. După o repriză eqală 
(2—2), handbalistele luqoslave s-au 
detașat cîștigînd cu 3—4.

Competiția continuă astăzi cu ur
mătoarele meciuri : ora 18,30 
rești (junioare) Berlin ; ora 
București (senioare)-Slavonia.

Bucu-
19,30

; La fabrica de (ev) din Roman 
; ...au fost distribuite zilele tre-
> cute unor muncitori,

și ingineri prime de
> pentru activitate îndelungată în 
l producție. Suma totală a prime- 
j lor este de peste 640.000 lei. Au
> beneficiat de această recompen- 
! să laminoriștii Gheorghe Apos- 
! toaie, Gheorghe Bîrsan, Nicolae 
J Aivănoaie, Mihai Burlacu, teh-
> nicianul Ion Ivănuș și alții. (De 
■ la Gheorghe Belehuz, laminorist).

; Veniturile realizate anul trecut 
; ,..de gospodăria colectivă din
[ comuna Cogealac, raionul Istria,
> au depășit suma de 4.000.000 
I lei. Aceasta a făcut ca și valoa- 
! rea zilei-muncă să crească față 
[ de anul precedent Colectivistul 
; Lennida Roșu, a primit, pentru 
: cele 1.100 zile efectuate țmpreu- 
[ nă cu soția, peste 10.200 lei, în 
[ afară de produsele In natură.
> Mari venituri au primit și colec- 
! tivtșlll Vasile Șapte, Ion Ghera- 
; se și multi alții, (de la Neculal 
; Roșea — președintele G.A.C.).

; Echipa de teatru
I ...da la Casa raională de oul- 
I tură din Tr. Măgurele se pregă-

tehnicieni 
vechime

tește pentru participarea la cel 
de-al IlI-lea Festival bienal de 
teatru „I. L. Caragiale". Cele 
două colective de teatru pun în 
scenă piesele „Oameni care tac“ 
de Al. Voitin și „Baba Dochia și 
brigadierul“ de M.
(de la Linca Naidin, 
nar).

Un cerc de foto
...a luat ființă de 

clubul fabricii de mobilă

P e scurt
Voronina a cîștigat la Alina

Davidoglu 
— funcțio-

amatori 
curînd lo 

. „„ „23
August“ din orașul Tg. Mureș 
S-au înscris pînă acum 53 
muncitori, foto-amatori. 
buna desfășurare a lecțiilor 
retice și practice comitetul 
dicatului a înzestrat cercul 
un laborator modern utilat, 
la Török Ferenc — muncitor).

16.000 kg. lier vechi
...au trimis de la Începutul a 

cestel luni spre oțelărli brlgăz’le 
de muncă patriotică de la S M T 
Horia raionul Hîrșova. In aceas
tă acțiune s-au evidential me 
canizatortt Ion Mttu, Ion 
Gheorghe Cohuz, 
Petcu ?' alții (ds la Nicolae Ba
dea — mecanizator),

de 
Pentru 

teo 
sin 

cu 
(de

Radu 
Constantin

Inga ___ .,. ■ . .
Ata pentru a treia oară titlul de cam
pioană unională absolută Ia patinaj vi
teză. Ea a corectat totodată trei recor
duri mondiale : 500 m. — 44”9/10 : 
1.500 m. — 2’19” și 3.000 m. - 5’06”.

*
Cel de-al 9-lea tur ciclist al Egip

tului s-a încheiat cu victoria alergă
torului Lothar Appier (R. D. Germa
nă). în vîrștă de numai 20 ani. El a 
realizat o performantă rar întîlnită in 
cursele de lung kilometraj : a cîști
gat 8 din cele 14 etape ale întrecerii 
și a purtat tricoul galben din prima 
pînă în ultima zi a cursei.

în clasamentul final. Apnler 
urmat de Sebenio (Iugoslavia) 
3’47”.

*
Cu probele de slalom uriaș desfășu

rate la Saalfelden s-au încheiat între
cerile concursului International de 
schi „Memorialul Ton.v Mark“. La fe
minin. pe o pîrtie de 1.200 m. (dife
rență de nivel 320 m. și 57 port!) con
curenta sovietică Korzuhina a produs 
o mare surpriză. întrecînd pe favo
ritele probei : se.hloarelc austriece. în- 
vinsătnarea a realizat timpul de 
l‘36”9U0. fiind urmată de Gertrude 
Gaher (Austria) - 1’38”5/19, Eda Kainz 
(Austria) r38”0/10 Un rezultat bun a 
obținut sl reprezentanta R.P Homîne. 
Ilona Mlo'os clasată pe locul 6 (timp 
l’40’’9/10) din 35 de concurente.

în cadrul „Cupei campionilor —ar», 
peni“ la baschet echipa masculină Le- 
gia Varșovia a dispus cu 93—80 (44—40) 
de echipa Tovcrit Helsinki, calificîn- 
du-se pentru sferturile de finală. A 
obținut calificarea și echipa turcă Da- 
rusafaka Istanbul care a cîștigat cu 
75—70 jocul retur cu Hapoel

*
a început Ia bazinul 
competiție do polo

Tel Aviv.

Floreasca 
a anului, 

rezervată echi- 
Din păcate, 

meci programat

este 
la

Ieri 
prima 
tradiționala cupă 
pelor de juniori, 
chiar la primul 
(Dinamo și S.S E.-l), arbitru) a fost 
nevoit să consemneze nenrezentarea 
inexplicabilă a primei formații.

Al doilea joc (Steaua și S.S.E.-2) a 
fost cîștigat de S.S.E. cu scorul de 6—1.

Pronosport
Rezultatele concursului nr. 4 

din 28 ianuarie a.c.
Teren Urnă

tnternazlonale—Padova 1 2
Catania—Roma X X
Sampdorla- Milan 2 1
Bologna—Torino 1 X
Juventus- Spat 1 2
Venezia—Paiermo 1 X
t.anerossl— A taianta 2 1
Udtnese-Fiorentina 2 X
t.ecco—Mantova 1 X
Bari —Parma 2 1
Verona -Genoa 1 2
Novara—Napoli J 2
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cu prilejul alegerii sale ca președinte de onoare 
Scriitoriloral Uniunii

Iubiți colegi.
Dacă tn-am adresat dv. cu califica

tivul „iubiți“, este că, deși în formă 
poate excesiv de exigent, în fond vă 
iubesc, pentru că iubesc fierbinte și 
afurisita noastră de meserie de a face 
cu vorbe goale lucruri depline și mult 
din nimic. Vă iubesc și atunci cînd s-ar 
părea că v-am iubit mai puțin. Dra
gostea de condei implică dragoste de 
semeni și de fiecare confrate în parte.

Să nădăjduim că din conferința 
noastră, cu accente cînd mai dulci și 
cînd mai aspre, ne rămîn un imbold 
și un optimism : sus inimile, mereu mai 
sus !

Vă mulțumesc emoționat că mi-ați 
acordat un titlu pe care scrierile mele 
nu simt că l-ar merita.

Să mulțumim cu toții de prilejul con
simțit oficial că ne adunăm în cea mai 
frumoasă sală a Republicii, dintr-un 
palat altădată regal.

Suveranitatea de azi e a poporului, 
a poporului nostru, pentru care ne si
lim să scriem frumos. Literatura noas
tră e a lui. De la el am învățat cu
vintele și mai grele și mai delicate pe 
care Ie folosim. Apoi, noi nu mai sîn-

tem niște Izolați între niște fruntarii 
confundate. Toată străinătatea peste 
țări și mări și oceane știe azi, în epo
ca de apogeu a muncitorimii și a ță
rănimii noastre, că există o Romînie 
și că Rominia strălucește.

Manuscrisele noastre, poezia și pro
za noastră colindă, odată cu soarele 
romînesc toată lumea, tălmăcită în 
cîte limbi poate. Ne bucurăm ca scrii
tori, ca romîni și ca muncitori.

Mi-am petmis alaltăieri să deschid 
conierința ; cu părere de rău trebuie 
să îndrăznesc să o și închid.

Să trăiți, iubiți colegi, să trălți vioi 
și tinerește.

Să ne trăiască poporul, multe și mai 
multe alte mii de ani !

Să cînte și să se tot înalțe.
Să trăiască noii descălecători și în

temeietori din nou al țării noastre. Ei 
cunosc rarul, fericitul destin să supra
viețuiască mărețului lor act de înce
pători de lume și de viață și să-l tră
iască între noi. Adîncă plecăciune — 
rogu-mă să mă ierte — scumpului to
varăș Gheorghiu-Dej.

Cinste lor, recunoștință lor, slavă 
lor !

Recent, am analizat într-o ședință a filialei Timișoara volumul proaspăt apărut „Fluviile visează oceanul" al tînăru- lui poet Anghel Dumbrăveanu, volum bine primit de critica literară, pentru, evidentele lui calități, pentru talentul poetului, surprinzător pentru unii critici din București, care nu citesc revista „Scrisul bănățean". în discuțiile din ședința filialei a reieșit eă principalele slăbiciuni ale unor poezii provin tocmai din faptul că poetul nu s-a străduit să aibă o strînsă legătură cu viața și unele poezii, deși vorbesc despre construcția socialismului, oglindesc caracterul turistic al documentării autorului. De altfel, această concluzie o putem trage citind și volumele altor poeți tineri. Ce altceva despre caracterul vag ale lui Cezar Baltag ? s-ar putea spune al unor ; poezii
Létay

Vorbitorul a arătat că scriitorii^ timișoreni se vor strădui să cunoască îndeaproape și să oglindească în lucrările lor frumoasele realizări ale muncitorilor care au înălțat impunătoarele furnale de la Reșița.Pledînd. pentru îmbunătățirea stilului de muncă al Uniunii Scriitorilor, vorbitorul a spus în încheiere :Filialele Uniunii Scriitorilor trebuie să se bucure de un sprijin mult mai substanțial ca pînă acum. Uniunea Scriitorilor trebuie să cuprindă în raza activității sale pe scriitorii întregii țări, ocupîndu-se de ei cu egală dragoste. în acest fel și; activitatea din filiale se va îmbunățăți, iar aceasta se va răsfrînge asupra ridicării nivelului creației artistice a scriitorilor din toată țara.
Lajos

Vorbitorul a început prin a sublinia ; condițiile materiale și morale create de ; partidul nostru, de regimul nostru, dezvoltării literaturii. :Vreau să relev aici un aspect caracte- i ristic vieții noastre și anume dezvoltarea i în țară a unor puternice centre culturale, cu o bogată activitate. Printre acestea, : Clujul deține un loc de frunte, prin tra- ; diția culturală, prin cultura ce se făurește acolo, prin literatura ce se scrie acolo. ,Vorbitorul a făcut o succintă prezenta- , re a activității filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor și a subliniat sprijinul deosebit primit din partea organelor de ( partid. în cuvîntarea rostită la conferința , regională de partid din martie 1960, to- , varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a jipre- . ciat cu căldură activitatea culturală, ar- ‘ tistică și literară din Cluj. în acqlași timp, criticile aduse au constituit un îndreptar de neprețuit în analizarea lipsurilor, în ce privește deficiențele în cunoașterea vieții și în activitatea publica- ' țiilor literare. jCriticînd darea de seamă pentru aten- J ția insuficientă acordată revistelor^ clujene, vorbitorul a trecut în'tevîstă cîteva J dintre realizările lor:.................Vorbitorul s-a referit apoi la falsa dis- ‘ pută dintre tradiție și inovație, care s-a : oglindit și în revistele Uniunii Scriitorilor din București. în ultimă analiză, goana după inovații cu orice preț era o tentativă, din fericire izolată, de recul- tivare a formalismului. Sub pretextul căutării de forme noi de exprimare s-a ajuns direct în brațele poeziei apolitice, estetizante, ermetice.După ce a cțitic.at poezia „Clipă* de A. Rău, publicată în „Gazeta literară“ din 12 octombrie 1961, vorbitorul a citat poezia „Vrăbii pe crăngi" de A. Gur- ghianu, apărută în „Steaua" :
Vrăbii pe crărigile goale
Așteaptă-noirea luminii.
Patima sevelor calde,
Aroma verdelui viu. ,
Mici, cenușii — șt domestice
Se-adună. Și rabdă.
Și sboară din crăngile goale

' Și nu scot un (ipăt.
Și astfel prin timp se perindă
Bucuroase de vară.
Căci ele trecură prin geruri

' Cu sufletul mare.Acestor poezii li se spune îndeobște „poezii de notație" și sînt cultivate nu numai la „Steaua“. Influente sînt și la alți poeți din Cluj, aș fi putut cita chiar din„Tribuna“ unele poezii ale tinerilor vi- ' zibil afectați de asemenea „inovații“. De altfel, nu lipsesc nici teoretizările și mi se pare instructiv să le sesizăm. într-un articol din nr. 1-1960 al revistei „Steaua" tov. A. Rău, încîntat de poezia de acest soi, susținea că ea, utilizînd sugestia și aproximația, transfigurînd, bo- i gată în elemente aperceptive1, poate transmite mai bine ideea decît o formu- i lare nemijlocită. Dacă analizăm cît de cît

atent aceste păreri, devine limpede că poetul se prăbușește direct în lăcașul teoretic al celei mai răsuflate poezii senzoriale, de notație, de aproximație, cu care poezia decadentă ne împuiază urechile de mult. Inovația este deci atît de proaspătă, îneît miroase de la o poștă a mucegai. De altfel, și tov. Gurghianu scrie undeva în revistă că poezia este o problemă veșnică în fața cititorului, o enigmă de deslegat. Iată deci cum se încearcă în teorie și în practică, o legitimare a ermetismului.în sprijinul acestor teorii s-au pus în circulație niște noțiuni — subliniez din nou, nu numai la „Steaua“ — împrumutate din terminologia care nu știu să fie a esteticii marxist-leniniste, ca de pildă : spirit universal, spirit european etc., etc. După cum se vede, au apărut cam prea multe spirite.Am dat aceste exemple, cu durere pentru talentul real al poeților amintiți, tocmai din pricină că ei pot să scrie poezie frumoasă, cu un bogat conținut — și inteligibilă. Noi nud. bănuim pe colegii noș-

Alături de întreaga literatură din țara noastră, avem cîțiva autori maturi, precum și un tineret înzestrat și însuflețit, dornic să contribuie prin scrisul său la construirea socialismului. Vorbitorul a a- mintit lucrările poetului Alfred Margul Sperber, romanul „Victorie în orașul muncitoresc" al lui Anton Breitenhofer, versurile ciclului „Sărmanul Konrad“ ale lui Franz Liebhardt, lirica lui Oskaf Pastior, precum și lucrările unor prozatori tineri ca Paul Schuster, Franz Storch și alții.După ce s-a referit la problema traducerilor — amintind și răspîndirea tot mai mare de care se bucură și în străinătate operele unor scriitori de limbă germană din țara noastră — vorbitorul a spus în încheiere :Scrisul minorităților naționale constituie o parte integrantă a literaturii din Republica Populară Romînă. Noi, scriitorii de limbă germană, nu vom precupeți nici un efort spre a dovedi că' sîntem demni de atenția, de sprijinul care ni se acordă cu atîta înțelegere.

marcabile. Pentru sprijinul înțelept, care contrastează atît de mult cu indiferența statului burghez de altă dată, noi, scriitorii de limbă germană, rămînem profund recunoscători conducerii țării noastre care de la 23 August 1944 încoace a reușit să transforme pînă în temelie viața poporului romîn ca și a minorităților naționale, ,sțrîns, unite pentru realizarea țelului comun, pentru socialism.Scriitorii de limbă germană care s-au alăturat cu toată convingerea efortului comun de făurire și dezvoltare a literaturii noastre realist socialiste își dau perfect de bine seama de lipsurile și scăderile lor. Știm că mai sînt multe de făcut pentru oglindirea cu adevărat fidelă a vieții din întregul cuprins al țării în scrisul nostru, în poezia, în proza, în dramaturgia noastră — dramaturgie care se află de altminteri, abia într-o fază de încercări promițătoare. în ceea ce privește teatrul, piesele bănățeanului Harțs Kehrer merită totuși atențiunea scenelor noastre.Redacția revistei „Utunk" a făcut în ultimul timp mult pentru înlesnirea documentării scriitorilor, pentru înlesnirea plecărilor pe teren atît a colaboratorilor externi cît și a celor interni. Membrii redacției noastre participă activ la întărirea muncii culturale la sate în direcția consolidării economice și organizatorice a gospodăriilor colective, redactorii noștri au ținut o legătură strînsă cu cîte o uzină sau un șantier important din localitate sau din împrejurimi, deplasîndu-se acolo săptămînal și chiar mai des.Această metodă de documentare a dat într-un timp relativ scurt roade bogate. De pildă, scriitorul Hornyâk Jdzsef, redactor al revistei noastre, studiind viața uzinelor „Herbâk Jânos" a publicat, pe lîngă reportaje reușite, și o serie de schițe valoroase. Un alt redactor al revistei urmărește viața șantierelor de construcție din Cluj, cercetînd printre altele transformările profunde prin care trec muncitorii de acolo — în majoritatea lor veniți de la țară. Altul se preocupă cu aceeași pasiune de activitatea cercetătorilor științifici.Redacția trebuie să fie întotdeauna bine informată asupra planurilor scriitoricești, ca să poată — atunci cînd e cazul — să dea o mînă de ajutor scriitorului pentru a face un pas înainte în activitatea sa creatoare. Iată, Szabö Gyula a scris în volumul III al romanului „Neamul Gondo- șilor" despre felul cum țăranii au pășit pe calea colectivizării. Noi ne-am dat seama că el nu vrea să se îndepărteze de eroii săi, vrea să-i însoțească mai departe în dezvoltarea lor nouă, j>e drumul socialismului. L-am ajutat sa meargă pe teren, să cutreiere cele mai puternice gospodării colective. Și, într-adevăr, cele două luni de documentare au dat roade. A apărut volumul „Aprilie, cînd crește iarba", o lectiviști în plină formare. Și va mai a- părea un întreg volum de' reportaje și publicistică.Sau iată drumul parcurs de Bartalis Jânos. Deși trecut de 60 noi l-am ajutat să pătrundă în nouă a satelor, în lumea uzinelor înainte le-a cunoscut — cum el mărturisește —

Totodată,

tri, zăpăciți de atîtea false căutări, de . voumui Aprilie, cina crește iarna", o concepții' străine nouă, ci ne întristăm ?u’e.g?rf. de nuvele zugravmdTigun de.co-conCepții străine nouă, ci ne ......----- .că-și irosesc forțele în zadar, z!ăpăcindu-i și pe tineri.Critica literară nu șl-a făcut îndestul datoria, nici pe linia aceasta. De pildă, s-a cheltuit multă cerneală și energie pentru discuții neprincipiale, căutîndu-ne, și noi altora — ca să revin și la „Tribuna" — și alții nouă, nod în papură, le- gîndu-ne ba unii, ba alții, de idei pe jumătate gîndite, pîndind inexactități sau greșeli, uneori cu satisfacție. Am căzut și noi în asemenea practici netovărășești, dar de asemenea trebuie subliniat că în focul acestui soi de polemică am ajuns să nu mai fim în stare, nici noi, nici preopinenții noștri, să trecem peste propriul nostru orgoliu si s-a uitat uneori legea polemicii principiale, iuste : să recunoști cavalerește cînd adversarul are dreptate.Confruntarea de opinii în legătură cu lucrările literare este absolut necesară și utilă, este singura soluție pentru afirmarea adevărului, pentru fixarea unei poziții clare față de opera literară. A-ti spune răspicat punctul de vedere, cu îndrăzneală argumentată, chiar dacă ești în dezacord cu alte păreri sau cu opera a- nalizată, nu înseamnă că ești neapărat negativist, dimpotrivă înseamnă că te preocupă stabilirea judecății de valoare, că nu rămîi indiferent față de fenomenul creației artistice și față de cititorii care ne urmăresc cu mare atenție.Condițiile excepționale de care ne bucurăm, grija și dragostea cu care ne îndrumă partidul nostru și cu care ne înconjoară poporul, ne obligă nemăsurat. Succesele viitoare nu vor întîrzia să apară, iar criticii literari, care trebuie șă fie un detașament înaintat al literaturii, au și vor avea cu prisosință pentru ce să-și utilizeze penițele în mod just, combativ, principial, creator.

poetul de ani, lumea pe care însuși

mers împreună cu redactori și reporteri mai tineri prin satele și fabricile noastre. Rezultatul ? Bartalis Jânos s-a întors din aceste călătorii cu un teanc de poezii — și printre ele sînt unele foarte reușite. Cam în aceeași perioadă tînărul nuvelist Huzsâr Sândor s-a întors din Moldova cu un. material de viață bogat, despre care ne-a povestit cu înflăcărare.în continuare, vorbitorul a insistat asupra rolului important al redacțiilor în orientarea ideologică a autorilor, în combaterea apolitismului.Iată un exemplu. Bâlint Tibor, mulți ani de zile aducea în redacție schițe ce denotau calități în crearea atmosferei — dar în care se limita la zugrăvirea elementelor vechi; din periferie, mergînd pe linia unui fals pitoresc. Redacția a analizat cu atenție .schițele tînăruliii prozator. Iar munca noastră îndelungată, dusă cu exigență și dragoste, și sprijinită de redactorii ziarului local de partid „Igaz- sâg“ și de redactorii revistei „Ifjiîmun- kâs" — a fost pînă Ia urmă încununată de succes. Acest tînăr prozator publică azi portrete și schițe foarte reușite, cu subiecte actuale, cu un suflu optimist.Colegul meu de poezie, Tdth Istvân vreme îndelungată a fost puternic influențat de ermetism. Redacția a avut și față de el o atitudine exigentă. în anii care au trecut de atunci, poezia lui Tôth Istvân a cunoscut o frumoasă dezvoltare, și azi el publică poezii care vorbesc cu entuziasm despre sentimentele ce însuflețesc întreaga noastră colectivitate.Important este să ne găsim pe o platformă ideologică înaintată, să găsim tonul tovărășesc. Eu personal aci văd esența stilului de muncă redacțional. Acela dintre noi e cel mai bun redâctor, care, fără să facă concesii de ordin principial, va putea să-l facă pe autor să simtă în tot decursul colaborării că amîndoi vor același lucim, că amîndoi doresc ca opera în cauză să fie și mai expresivă, și mai eficace, și mai frumoasă.în încheiere, vorbitorul a propus noii conduceri a Uniunii Scriitorilor să activizeze colegiile redacționale și să organizeze schimburi de experiență redacții. între

Horia LovinescuExprimîndu-și acordul deplin cu raportul, cu aprecierile făcute realizărilor literaturii noastre, vorbitorul s-a referit apoi la nereușita piesei sale „Mai presus de toate".Vorbitorul a arătat că a început să scrie „Mai presus de toate" cu o liniște și pasivitate, pe care, în lumina unui lucid examen autocritic, Ie numește acum ușurință. Lenevirea spiritului înseamnă pierc' -ea contactului direct și viu cu alitatea. Adevărului concret, fremă- tător, multiplu, i se substituie o imagine cețoasă, o schemă, un fel de^ duplicat înșelător, lipsit jle consistență ^și_ înîn continuare, vorbitorul a arătat că o aglomerare cu totul arbitrară de „cazuri“ — operație spre care e împins cel ce-a lăsat ca între viață și el să se interpună rețeaua acelui duplicat de viață despre care vorbeam — duce în chip de neînlăturat Ia o prezentare sărăcită și totodată deformată a adevărului.Iată, cred, spus pe scurt, ceea ce s-a întîmplat cu „Mai presus de toate". în piesa mea, prezența acestui substitut de viață, care de fapt reprezintă o abstracție, o schemă a vieții, mai comod de manipulat decît viața însăși, s-a dezvă luit în chip violent și lesne identificabil.Vorbitorul a combătut schematismul,

zugrăvirea superficială, cenușie a vieții, după care a spus :S-a vorbit aici mult despre documentare și cunoașterea vieții. Socotesc că e o chestiune de onestitate elementară să nu scrii despre muncitori sau țărani dacă nu-i cunoști. Mi se pare evident că o documentare în acest sens nu poate fi turistică.Cunoașterea vieții înseamnă, cred, meditație îndelungă și profundă asupra omului și realității înconjurătoare, înseamnă ochi treaz și minte în permanentă tensiune, pătrunderea la esență, căutarea întrebărilor cheie și încercarea de a dacare arbitrariul își face cu ușurință loc. răspunsuri de pe pozițiile concepțiilor “ ' comuniste despre lume.Cea mai bună definiție a artei rămîne aceea a necesității imperioase de a comunica, de a avea ceva de spus. Realitatea noastră ne stă la îndemînă, ne scăldăm în ea, însă fără curiozitate intelectuală, fără pregătire ideologică, fără febră, fără permanente întrebări și uluiri în fața acestei minuni mereu împrospătate care este omul, zadarnic am încerca să ne a- propiem de ea.Pentru mirie concluzia este limpede. Eșecul piesei „Mai presus de toate“ l-am transformat într-un îndemn la vigilență spirituală, la ascuțime puternică, care sper că-mi vor evita erori viitoare.
Interesul crescînd al cititorilor pentru literatura noastră contemporană, pe care o simt alături de inima lor, constituie un lucru prețios cîștigat de scriitorii din țara noastră, conduși de partid. în regiunea Bănat am avut prilejul să constat la biblioteci, Ia întîlnirile cu cititorii, că numărul iubitorilor de literatură sporește

mereu și că cititorii se bucură împreună cu noi de o carte bună, și suferă, pentru lipsurile lucrărilor noastre.Vorbitorul a combătut falsa teorie după care numai prozatorii ar avea nevoie de o profundă cunoaștere a vieții, iar poeții și criticii pot să stea comod în birouri, deoarece le vine inspirația din „interior“.

După ce s-a referit la succesele literaturii noastre, vorbitorul a spus că l-a nemulțumit profund cuvîntul unor coleși ai săi. Darea de seamă a precizat că principala slăbiciune a criticii literare este lipsa ei de combativitate, tendința către ocolirea problemelor care cer o luare de atitudine curajoasă și fermă. Cuvîntul toy. Iosifescu, Gafița, V. Mîndra n-a făcut de- cît să confirme din plin acest lucru.

doar din exterior. El a
Vreau să ridic în fața dumneavoastră o problemă care într-un fel le leagă pe toate celelalte, pentru că ea înseamnă pentru noi și posibilitatea de a oglindi în scris, nestingheriți, ceea ce iubim, ceea ce crește sub ochii noștri vrednic de iubit, și posibilitâtea pentru aceste realități chiar de a înflori de la o zi la alta, și posibilitatea de a vedea departe, în viitor, venind unul după altul, anii noștri luminoși. Este vorba de problema păcii.În momentul actual, raportul de forțe în lume s-a schimbat. Sistemul mondial socialist a dobîndit o putere și o autoritate de netăgăduit. Imperialiștii nu mai pot dicta lumii voința lor. Dar, pe cînd marea familia a țărilor socialiste, țările de curînd eliberate și alte țări iubitoare de pace, precum și masele de oameni ai muncii de pretutindeni susțin cu tărie pacea, militează pentru ea, fac propuneri concrete și vin în sprijinul ei cu acțiuni vii, imperialiștii, cu o diavolească perseverență, nu contenesc s-o amenințe, s-o pîndească, s-o tulbure și s-o învenineze.Politica dusă de natria noastră este o politică de pace. Pe plan internațional, toate acțiunile și intervențiile noastre o susțin, iar pe plan intern, toate acțiunile noastre o construiesc, o fortifică. . „Scriitorul, care cuprinde și îmbrățișează intensa, mai susținuta, mai conștientă viața, cu feluritele ei înfățișări, cu toate luptă pentru apărarea păcii, în paginile bogatele și iscusitele ei fețe, care are da- scrierilor lor.

toria să coboare cît mai adînc în tatea nouă înconjurătoare, ca să freze în ea tocmai acest caracter nou, dătător , de o putere și o frumusețe fără precedent, în măsura în care izbutește, cu arta lui, cu adevărul lui, cu rivna lui, cu dragostea lui, cu meșteșugul lui să zugrăvească o lume în mers cu adîncile ei năzuințe, este fără îndoială și el un luptător pentru pace, un activ constructor al ei.Să ne gîndim că în alte țări, lui Jean . .Paul Sartre i se aruncă casa în aer, pen- 1 tu mă critici, Jtni amintesc și eu de nu tru faptul de a se fi declarat partizan al păcii, că în Anglia Bertrand Russell a fost închis pentru aceeași opinie mărturisită cu glas tare, că Paul Robeson nu mai poate trăi în țara lui, pentru că nu i se îngăduie aceeași atitudine. Să ne gîndim la imensa fericire care e a noastră, scriitori într-o țară socialistă, dé a putea scrie lucruri drepte, adevărate, necesare, umane : de a fi ajutați să scriem despre ele, de a fi ajutați să le vedem, să le pricepem, să le respirăm în jurul nostru, să îe rostim, la marele preț al libertății de a exprima ceea ce zvîcnește mai adînc în conștiința ta.Vorbitoarea a încheiat chemînd pe poeți, prozatori, dramaturgi, la o tot mâi

reali- 
desci-

plin de toate acestea nu-mi poate fi per. mis, iar multiplele reproșuri ce mi se aduc în acest sens, nu pot să nu-mi dea de gîndit.Darea de seamă și parte din cuvîntări au scos în evidență nereușita poeziei mele din perioada ultimilor mai bine de 5 ani. E o constatare gravă, ce nu poate cristaliza concluzii spontane, ci necesită o îndelungată și temeinică reflecțiune, re- flecțiune pe care mă simt obligat s-o întreprind.Am datoria permanentă de a cerceta cu toată atenția și dragostea viața și preocupările oamenilor muncii, de a căuta drumul cel mai direct spre o poezie care să servească cît mai nemijlocit scopul nobil al educației unor oameni noi,

în cuvîntul său, vorbitorul a exprimat sentimentul de devotament pe care-1 au scriitorii noștri față de popor, față de partidul nostru, sub a cărui fermă și înțeleaptă conducere pe linia neabătutei fidelități față de principiile marxism-leni- nismului a putut fi înlăturat grupul antipartinic Luca-Pauker, ajutați de Teohari Georgescu și sprijinitorii lor Chișinevschi și Miron Constantinescu. Sub conducerea partidului, patria noastră desăvîrșește în ritm mereu mai accelerat construcția socialismului.Cu sentimentul acesta m-am străduit întotdeauna — și cu mîndria legitimă de a face parte din prima generație de scriitori ridicați după istoricul 23 August. Cu aceleași sentimente voi căuta să continui a lucra și în viitor și dacă efortul ne- o poezie cu adevărat partinică, liberă _de precupețit ce-1 voi depune se va solda cu o cît de modestă realizare, bucuria e aceea că realizarea va fi a literaturii acestei vremi, după cum știu că eșecurile îmi vor reveni în exclusivitate mie.Bogăția și impetuozitatea vieții noastre, a realității pe care o vedem înflorind la noi, oferă cel mai vast teren de cunoaștere și de aplicație pentru munca scriitorilor, iar conducerea de către partid a literaturii este chezășia unei orientări sigure, neșovăitoare. A nu profita din

orice influență burgheză, de orice influență străină ideologiei noastre.Vreau să vă asigur că iubind patria și timpul acesta de nebănuită renaștere a ei, sînt ferm convins că, după cum astăzi nimeni nu poate detașa viața mea de viața .tuturor celor ce sub înțeleaptă conducere a partidului înfăptuiesc socialismul, tot astfel, dacă vor rămîne în urmă-mi fie și cîteva rînduri, ele nu pot fi detașate niciodată de contextul literaturii realist socialiste.
Datorită condițiilor de viață și de mun- mîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe că cu totul excepționale și nespus de îm- Gheorghiu-Dej și. de guvernul țării noas- bucurătoare create tuturor scriitorilor tre, poezia și proza germană de la noi au noștri de către Partidul Muncitoresc Ro- avut și au de înregistrat unele succese re-

ritului de partid. Comoditatea e preferată ciocnirii de opinii, poziției care comportă lupta pentru afirmarea noului. Acest lucru trebuie să-l lichidăm, legîn-' du-ne mai strîns de masele de cititori,' . străduindu-ne a răspunde în primul rînd' intereselor lor, ale poporului și nu urmă-' rind . să culegem aprecierile măgulitoare ‘ ; ale cîtorva intimi,. . Vorbitorul a criticat falsa opoziție din-Çriticii i s-au adus de către alți vorbi- tre lirica inspirată de peisâjul rural și ’. tori reproșuri îndreptățite. Și dacă ele au cea cu decor industrial, acuzația de ,,pă-’ luat,un ton mai aprins, prin sublinierea, .șuhism“ adresată unor poezii în mod graT‘" tțijț', neîntemeiat, ça și prezentarea natu-/' rii într-o riziupe vetustă, influențată de; lecturi din Pillât și Fundoianu și care n-are nimic comun cu concepția noastră transformatoare a lumji.Se vădește — ? spus șl — cît e de important ca istoriografia și critica noastră ' literară să analizeze jn spirit marxist-Ie- ... ninist curentele literare dintre cele două războaie, să explice diversele tendințe, să de la principialitate.Referindu-șe la lupta ideologică, vorbitorul a analizat diferite curente react ționare în literatura burgheză contemporană. Criticii noastre literare — a spus el — îi revine o sarcină importantă în demascarea acestor concepții și teorii.E bine de știut că azi printre eseiștii la modă ai culturii burgheze occidentale se numără și Emil Cioran, ideologul le- - •gionar de ieri. Un proverb spune „cine se aseamănă se adună“. Nu strică să a- mintim cîteva din maximele pe care le lansa Cioran cînd purta cămașa verde și scria :„Cu cît o națiune poartă mai multe războaie, cu Șitît'ea își accelerează ritmul de viață. Atîta timp cît un popor n-a purtat un război de agresiune, el nu există ca factor activ al istoriei. De sute de ani omenirea privește cerul printr-o gură de tun“. Iată care e concepția adevărată despre viață a nihilismului occidental actual și iată ce țeluri urmărește literatura cinismului absolut pe care o practică de pe o asemenea platformă ideologică romancierii dezgustului de existență sau poeții delirului irațional.Noi trebuie să combatem cu consecvență și fermitate ultimele variante ale 1 teoriilor burgheze asupra izolării artistu. lui de societate, cultul individualismului exacerbat, al așa-zisei „libertăți creatoare" asociale și amorale pe care o profe- . sează teoreticienii actuali ai estetismului . în bună frăție cu revizioniștii. Darea de seamă a arătat că noi dorim cu toată sinceritatea șă cunoaște,m ideile, preocupările, tendințele înaintate ale unor grupări literare din lumea capitalistă.Critica literară e datoare însă să analizeze cu competență și principialitate - tendințele literare din lumea capitalistă,, să-și exprime deschis și convingător părerea despre laturile lor pozitive, precum și despre aspectele înapoiate sau confuze ideologic, prezente nu o dată în a- semènea tendințe.Referindu-se la activitatea revistei „Se-s colul 20“, vorbitorul a arătat că revista,'-— nu cuprinde comentarii ascuțite, pro- funde, ferme, menite să dea cititorului’ nostru o justă orientare în problemele literaturii mondiale contemporane.în încheiere, vorbitorul a subliniat condițiile excepționale asigurate creației artistice prin grija și îndrumarea partidu». lui. Temele, subiectele, conflictele pe care - sîntem chemați să le tratăm în cărțile noastre ne. așteaptă cu toată bogăția lor. Să ne dăm osteneala laolaltă, scriitori și critici, ca prin activitatea noastră să răspundem încrederii pe care ne-o arată po-

răspunderii pe carp o are, munca noastre, faptul nu e de. pătură să ne. alarmeze, ci dimpotrivă să ne măgulească. Eu cred că atunci cînd scriitorii cer criticii să-și facă datoria de deschizătoare de drumuri în literatură, de cercetătoare nepărtinitoare și severă a creației, acesta e un fenomen sănătos și semnul cel mai bun al introducerii unui climat care să izgonească pentrți totdeauna din viața scriitoricească spiritul^ apologetic. Ie dezvăluie fondul ideologic fără rabatEu cred că intr-adevar critica noastră, J ’ .......................dincolo de realizările ei incontestabile, și pe care reproșurile tovărășești oricît de aspre nu le anulează, păcătuiește foarte serios față de literatură în primul rînd și mai ales prin expectativa prudentă și diplomația jalnică de culise. Vreau să fie clar de la început că afirmațiile pe care le fac le înțeleg și într-un sens sincer autocritic. Am să-mi reproșez și personal astfel de lipsuri în scrisul meu și în activitatea desfășurată la „Viața Romî- nească”.Dacă noi critjcii am fi ridicat cu competență, consecvență și ascuțime o serie de probleme ale creației literare, e sigur pă astăzi unele lipsuri ale literaturii noastre, semnalate în darea de seamă, n-ar fi existat. Dacă înclinațiilor spre obscuritate în poezie nu li s-ar fi găsit mereu tot felul de scuze și ar fi fost combătute cu fermitate, o serie de poeți tineri talentați ar fi fost scutiți de bîjbîieli sterile. Dacă anumite cusururi săritoare'. în ochi ale unor cărți scrise de autori reputați n-ar mai fi fost date de diferiți critici drept calități, ele nu s-ar fi repetat și în alte lucrări, ale altor autori, Să nu ne micșorăm răspunderea ascunzîndu-ne după diferite paravane.Nu cred că schimbului curajos de opinii și luărilor de atitudine, pe care trebuie să le dezvolte într-o măsură mult mai mare criticii noștri, le sînt favorabile reacții cum a fost cea adoptată de Paul Georgescu în cuvîntul său. Dacă uiței critici îi răspunzi cu altă acuzație, atunci foarte greu se poate angaja o discuție, se poate analiza o problemă. Acest moți de a replica e de natură tocmai să întrețină starea de acalmie și prudența în critică. Dacăștiu ce, așa că mai bine să tăcem amîndoi. Astfel nu vom stimula combativitatea și inițiativa, nu vom putea ridica în mod curajos problemele literaturii. Nu cred că tov, Paul Georgeșcu a dat un răspuns satisfăcător întrebării cu priviré la cauza lipsei de combativitate a unor _____ , ___________ ______  ... ____ .critici. După părerea, mea, se manifestă — în ciuda unor realizări de necontestat In ^activitatea acestor critici — și aici nu mă exceptez — sub o formă acută și care trebuie să ne îngrijoreze, tocmai slabul contact cu viața, cu sarcinile ce revin criticii în legătură cu funcția ei obștească. Ne->am cam obișnuit să vedem problemele nu din unghiul publicului cititor, al dorinței lui de a cunoaște o opinie fermă, judicioasă, despre fenomenul literar, ci sub un aspect îngust intelectualist, de considerații redacționale, de socoteli personale. Tendința de a evita luările de atitudine, de a evita riscul unor inimiciții literare, trece uneori înaintea sar- porul nostru, dragostei lui pentru litera- cinilor sociale generale ale criticii, a spi- tura nouă.
Maria BanușDarea de seamă ce ne-a fost prezentată e o sinteză a realizărilor obținute de literatura noastră în răstimpul care s-a scurs de la Congresul scriitorilor din 1956 pînă azi. în această perioadă, poporul romîn, sub conducerea partidului, a înregistrat uriașe victorii în toate domeniile, izbutind să treacă în etapa înaintată a deșăvîrșirii construcției socialiste.Strîns legați de popor, traducînd în viață îndemnurile înțelepte ale partidului, literatura noastră, scriitorii noștri, au creat lucrări care se bucură de aprecierea și dragostea maselor largi de cititori din țara noastră, iar unele dintre ele, traduse în limbi străine, au găsit ecou și peste hotare, pînă în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.Așa cum personal am avut prilejul să constat, într-o călătorie făcută anul trecut, cititorii noștri din țările capitaliste primesc cu recunoștință și bucurie mesajul dătător de torțe și de încredere. în om al literaturii noastre, realizate într-un limbaj accesibil, direct, de o înaltă ținută artistică.Nu e nevoie cred, să mai subliniem, că numai datorită busolei fără greș pe care o reprezintă știința marxist-leninistă ce stă la baza îndrumării de către partid, literatura noastră ,a putut șă-șî găsească calea largă și luminoasă, calea realismù- lui socialist.E o mare satisfacție pentru cei ce apar

țin generației mele, să vedem nu numai dezvoltarea posibilităților creatoare ale

celor vîrstnici, cî și afluxul de forțe ti
nere în literatură.Și mai impresionantă însă decît numărul este diversitatea cîmpului nostru literar, existența unei multitudini de profiluri distincte, bine și nuanțat desenate, a unor personalități originale de abia înmugurite sau în plină înflorire.E de-aj uns să ne gîndim la volume ca „Materia și visele” de Mihai Beniuc, la „Sărbătorile zilnice” ale Ninei Cassian, sau la volumele apărute în ultimii ani ale lui Tiberiu Utan, V. Porumbacu, Gh. Tomozei, Ilie Constantin, N. Stănescu.Descriind peisajul poeziei noastre, în- , floritor și plin de vitalitate, vorbitoarea s-a oprit apoi asupra unor deficiențe.Vorbitoarea a spus că darea de seamă nu a scos în evidență lipsurile creației sale. Nu cred că mi se face un servicțu sau că se dă un bun exemplu confraților mei tineri, nescoțîndu-se în evidență indulgența față de mine și pripeala cu care mi-am alcătuit ultimul meu volum „Torentul”, unde pe lingă o serie de poezii apreciate de critică ca valoroase, am la-., sat să se strecoare și versuri, plate, lipsite de relief, minore, nesemnificative. Exemplul acesta e valabil și pentru alți ' poeți vîrstnici, care au procedat la fel.Urmînd exemplul muncitorilor din fabrici și de pe ogoare, urmînd înțeleptele directive ale Congresului al IlI-lea al partidului, _ a spus vorbitoarea în încheiere — să realizăm noi opere care să fie la înălțimea înaltelor cerințe ale partidului, să răspundă nevoilor spirituale ale largului nostru public cititor.
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1 Mihu Dragomir
MOSCOVA 28 (Agerpres). TASS. Plenara va lua în discuție „Sarci-Oricît de mari ar fi succesele noastre, ele nu vor putea oglindi niciodată îndeajuns toată recunoștința scriitorilor față de partid, de încercata lui conducere leninistă, care ne-a arătat adevăratul rost al creației, ne-a orientat rul izvor și criteriu creației literare, viața a poporului.Darea de seamă a bună dreptate și unele aspecte negative ale poeziei noastre. A făcut-o în mod deschis, tovărășesc, dîn- du-ne prilej de reflecție, indiferent că am fost vizați direct sau nu. Cît despre mine, privesc cu riozitatea criticile aduse meu volum de versuri.O lipsă resimțită acut noastră, relevată de darea de seamă, este aceea a evazionismului. Consider că darea de seamă dă un ajutor real, tovărășesc, poetului A. E. Baconsky, în a cărui creație s-au manifestat cu prisosință diferitele variante de evazionism, pe care le-a și teoretizat și le-a propagat. Nu este pentru nimeni o noutate ăceastă manifestare ce dăinuie de mulți ani. Dar nu sînt decît zece ani de cînd același poet se străduia să cînte munca minerilor, sau realitățile sociale din Țara Moților. Acum, peisajul Văii Jiului, al Do- brogei, al Ardealului, pe unde colindase poetul, a dispărut. Un fatalism blazat, izvorît dintr^o singurătate cosmică, a înlocuit Viața : 

„în ploile lungi,. obsesive

către singu- autentic al tumultuoasărelevat pe
toată se- ultimuluiîn poezia

din 
pustiul noiembrie / Se va în
toarce tristețea mea singură, sin
gură — / Rătăcirile mele vor re
veni în făptura străvezie a vîntu- 
lui / Care umblă aiurea mereu". Rătăciri, obsesii, reveniri, a umbla aiurea mereu, — aceste stări tipice de spleen ne sînt oferite drept poezie modernă, ba, mai mult, drept poezie realist socialistă. Este oare numai rezultatul unor căutări de exprimare inedită ? Oare copiii de ieri, azi tineri constructori ai socialismului pe valea Arieșului, se pot recunoaște în aceste stări maladive ? Și, la urma urmei, cît de noi sînt aceste expresii poetice ? Un studiu mai amănunțit ar putea scoate în evidență cît de tributari sînt. poeții de la „Steaua" poeziei italiene, de prima sau de ultima mînă, dinaintea primului război mondial. Un palid exemplu:

E de dorit 
viața păsărilor. Ele 
ce-nvelesc desișurile 
pădurii cu degete de-argint. 
Am văzut o vrabie 
singuratică și oropsită 
din nou îmbrăcată de vînt

cu pene 
țipînd să-și găsească hrana.Oare asemenea univers de imagini, de altfel cu nimic propriu Iui Carlo Betocchi, autorul versurilor, n-ar trebui să pună pe gînduri pe autorii versurilor citate ?___ ’tru Mircea ? De ce am putea noi socoti drept trufandale asemenea vechituri poetice ?Nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu este vorba de influențe directe, de la poet la poet, ci este vorba de influența generală a acestei poezii așa-zise de notație, în care lumea n-are alt om în afara poetului care contemplă și se confundă cu păsările, ierburile, fluviile și vînturile străvezii.Țin să spun că, prin propriile sale forțe, tov. Baconsky n-ar fi ajuns într-un asemenea impas ca acela constatat de darea de seamă și de noi. toți. Unele reviste, printre care mai ales „Gazeta literară“, au cultivat, în cel mai distins stil apologetic, poezia evazionistă și au încurajat astfel talentul său la ofilire-; după-cum se vede, poetul nu are de fapt pentru ce le mulțumi. Critica deschisă, dreaptă, tovărășească făcută de darea de seamă îi dă, în schimb, un prilej de adîn- că privire critică în el însuși. Poetul care à scris „Fluxul memoriei“ știe prea bine că nu poate exista flux fără reflux. Dacă fluxul memoriei i-a adus la țărm resturi putrede ale unor corăbii ce s-au scufundat de mult, refluxul trebuie să-l elibereze complet și definitiv de ele. Singurătatea e tristă, după cum a constatat el însuși în vers. Talentul lui real își poate găsi măsura numai în mijlocul oamenilor care muncesc pentru desăvîrșirea construcției socialiste. în încercarea autocritică pronunțată de la această tribună s-a văzut dorința de a reflecta asupra cauzelor acestor nereușite, după cum singur le-a numit. Noi așteptăm ca noile sale poezii, inspirate din viața poporului nostru și pe înțelesul poporului, să apară cît mai curînd.

de Dumi-

Mihai Novicov

C.C. al P.C.U.S. a adoptat hotărîrea ni]e partidului pentru îmbunătăți- 
rea conducerii agriculturii“, rapor
tor N. S. Hrușciov.

de a convoca următoarea plenară a
Comitetului Central al P.C.U.S. la 5 
martie 1962.
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La Moscova și-a încheiat lucrările

Conferînța științifică unională consacrată 
principalelor probleme ale construcției comunisteMOSCOVA 28 (Agerpres).—TASS: La 27 ianuarie la Moscova și-a încheiat lucrările Conferința științifică unională, consacrată principalelor probleme ale construcției comuniste, care a durat cinci zile. La conferința organizată de Societatea unională pentru răspîndirea cunoștințelor politice și științifice, de Institutul de marxism-leninism și de. Academia de științe sociale de pe .lîngă C.C. al P.C.U.S., de ministerele învățămîntului' superior și mediu al U.R.S.S. și R.S.F.S.R. au participat cunoscuți oameni de știință, istorici, filozofi, economiști, precum și pedagogi, propagandiști, activiști de partid.La ședințele plenare și la ședințele pe secții — istorie, filozofie și pedagogie, economie, propaganda cunoștințelor militare — participants la conferință au discutat un larg cerc de probleme teoretice importante care decurg din hotărîrile ___ T____ r„_Congresului al XXII-lea al partidu- și conferințe științifice. Peste 30 de lui. Au fost prezentate referatele persoane au prezentat comunicări.
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„Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. și sarcinile„Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. și sarcinile științei istorice sovietice“, „Dezvoltarea învățăturii lui Lenin despre partid de către al XXII-lea Congres al P.C.U.S.“. „Despre unele probleme ale studiului și elaborării teoriei și istoriei P.C.U.S. în lumina hotărîrilor istoricului Congres“, „Lupta P.C.U.S. pentru restabilirea și dezvoltarea continuă a principiilor leniniste de conducere și a normelor leniniste în viața de partid“, „Dezvoltarea teoriei economice de către Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.“, „Căile avîntului și dezvoltării continue a agriculturii U.R.S.S.“, „Dezvoltarea colaborării economice și ajutorului reciproc între țările socialiste“, și alte referate.Au fost prezentate, la plenară și în ședințele pe secții 35 referate

muncii ideologice“,

Un articol

Solidari cu lupta 
comuniștilor americani

LONDRA 28 (Agerpres). — TASS, 
început tot cu reprimarea 
comunist", se spune într-o 
a comitetului londonez al
Comunist din Marea Brita-

„Hitler a 
partidului 
declarație 
Partidului 
nie în care sînt condamnate măsuri
le inchizitoriale ale autorităților 
S.U.A. împotriva comuniștilor ameri
cani.

Comitetul londonez al P.C. din Ma
rea Britanie cheamă mișcarea mun
citorească din Anglia să acționeze cu 
hotărîre împotriva persecutării P.C. 
din S.U.A. Trebuie să se ceară „abro
garea legilor McCarran și Smith și a 
tuturor legilor antimuncitorești din 
S.U.A., precum și punerea în liberta
te a comuniștilor întemnițați" — se 
spune în declarație.

„A acționa în sprijinul Partidului 
Comunist din S.U.A., se spune în de
clarație, înseamnă a acționa în apă
rarea propriilor noastre interese".

La Sofia au avut loc într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă tratativele în urma cărora s-a semnat în ziua de 27 ianuarie 1962, Protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1962 între R. P. Romînă și ~ ~Bulgaria.R. P. Romînă va livra în Bulgaria : motoare electrice, vatoare, vagoane basculante, rulmenți, produse petroliere, diverse produse chimice, pastă de sare, bunuri de consum mărfuri,R. P. Bulgaria va livra Romînă : izolatori, minereu de fier, oțel-be-
-------------09 O-------------

Demonstrație pentru dezarmare 
New York

R. P.R. P.
exca-

electrozi, și alteîn R. P.electrocare, acumulatori,

ton, cabluri, diverse produse chimice, bunuri de consum și alte mărfuri.Protocolul prevede o creștere L volumului schimburilor comerciale cu circa 17 la sută față de anul 1961.Protocolul a fost semnat din partea romînă de N. Anghel, secretar general al Ministerului Comerțului, iar din partea bulgară de L. Avramov, prim-locțiitor al ministrului Comerțului Exterior.La semnare au participat funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul A- facerilor Externe, precum și membrii delegațiilor romînă și bulgară.A fost de față S. Leru, însărcinat cu afaceri ad-interim al ambasadei R. P. Romîne la Sofia.
și pace la

NEW YORK 28 (Agerpres). — TASS. 
La 27 ianuarie Piafa Națiunilor Unite 
și strada 47 din vecinătatea acestei 
piefe au tost înjesafe de newyorkezii 
care s-au adunat în fața sediului O.N.U. 
pentru a cere să se pună capăt cursei

de 
fre-

o®o

Aspect de la mitingul care a avut loc la Universitatea prieteniei 
popoarelor din Moscova.
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Conferința ne-a dat posibilitatea să privim într-o sinteză realizările din ultimii ani ale literaturii, să măsurăm succesele obținute sub îndrumarea partidului în acest important domeniu ideologic. în ultimii ani, creația literară a făcut pași importanți înspre rezolvarea unor probleme esențiale ale creației realist-socialiste. Este un lucru îmbucurător. Pe de altă parte, ne-a devenit și mai limpede că mai este încă loc pentru însemnate înaintări în sectorul creației literare. S-a vorbit mult la această conferință despre condițiile deosebit de prielnice pentru asigurarea avîntului creației literare : realitatea socialistă atît de bogată în împliniri și fâptele eroice care sînt surse de inspirație, îndrumarea fermă, competentă și plină de grijă a partidului, precum și potențialul creator cu a- tîtea forțe noi al frontului nostru literar.Vorbitorul s-a referit la importanța cunoașterii vieții, precum și la faptul că datorită eforturilor clasei muncitoare, datorită succeselor în construcția socialismului, obținute sub conducerea partidului, scriitorii noștri — chiar și începătorii — au condiții materiale foarte bune.în continuare, vorbitorul a subliniat învățămintele plenarei C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie—5 decem-

brie 1961. Noi știm, a spus el, cît rău au făcut grupul fracționist Ana Pauker-Vasile Luca și Teohari Georgescu care i-a urmat, cît și sprijinitorii lor zeloși, I. Chișinev- schi și Miron Constantinescu.I. Chișinevschi, prin spiritul său politicianist mic burghez, cît și din cauza caracterului său bucherist și dogmatic, a adus multe daune literaturii. înconjurîndu-se de elemente mic burgheze, lipsit de principialitate partinică și de competență în îndrumarea literaturii, îi plăcea foarte mult să rezolve aceste probleme tocmai în spiritul celor mai negative practici ale cultu- lui personalității. El căuta să învenineze relațiile dintre oamenii de artă și decreta „anularea“ unor mari scriitori, cum a fost cazul cu Tudor Arghezi.Dar pînă la urmă, partidul i-a în- frînt pe fracționiști și trebuie să purtăm recunoștință conducerii leniniste a partidului, în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, pentru că a știut să înlăture definitiv aceste practici nesănătoase.Avem toate condițiile să asigurăm un continuu avînt al creației literare, să lucrăm într-un spirit cu adevărat tovărășesc, strîns uniți în jurul partidului și conducerii sale, pentru ca să dăm poporului cărțile pe care le așteaptă și pe care le merită.

Lupta împotriva O. A. S. necesită unirea 
tuturor forjelor democratice din Franfa 

din ziarul L’HumanitéPARIS 28 (Agerpres). — Waldeck Rochet, secretar general adjunct al Partidului Comunist Francez, publică un articol în ziarul „L'Humanité“ din 27 ianuarie, în care cere să fie dejucate planurile colonialiștilor și fasciștilor francezi.Relevînd îngăduința excesivă a autorităților față de elementele ul- tracolonialiste și tendința de a impune poporului algerian pretențiile lor coloniale, Waldeck Rochet subliniază că „lupta pentru pace în Al
geria și lupta împotriva O.A.S. sînt 
legate indisolubil între ele". Autorul articolului condamnă manevrele lui Guy Mollet, liderul de dreapta al socialiștilor, ale cărui cereri de a se oferi populației europene din Algeria „garanții suplimentare, inclusiv garanții cu caracter internațional“ contribuie la prelungirea războiului din această țară.

Pentru zădărnicirea acestor ma
nevre există doar o singură soluție: 
unitatea de luptă a tuturor celor 
care se pronunță pentru pace în

Algeria și împotriva fascismului. 
Această lozincă „lupta pentru pace 
imediată în Algeria și lupta împo
triva O.A.S.“ — corespunde voinței 
maselor largi ale poporului nostru, conchide autorul.*PARIS 28 (Agerpres). — France Presse anunță că la înmormîntarea lui Roger Boissier, care și-a găsit moartea în atentatul cu bombe să- vîrșit recent de O.A.S. la Ministerul Afacerilor Externe al Franței, au participat 20.000 persoane.

★TUNIS 28 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria a declarat că patru deținuți algerieni răpiți din închisoarea din Oran la 13 ianuarie au fost în aceeași zi arși de vii în apropierea acestui oraș. Cei care poartă răspunderea pentru această crimă monstruoasă sînt ultracolonialiștii.

înarmărilor nucleare, să înceteze 
perienfele nucleare, să se realizeze 
zarmarea generală și totală.

înconjuraji de masive bariere 
lemn cu inscripția „Pus de poliție,
cerea interzisă“ și de polițiști pedeșiri 
și călare, demonstranții înaintează în
cet. Copii și părinții lor poartă pan
carte cu lozinci : „Să se interzică arma 
nucleară !“, „Vrem pace I", „Nu tre
buie să ne înarmăm ci să dezarmăm 1". 
Numeroase lozinci condamnă isteria 
afîfată în S.U.A. în jurul construcției 
de adăposturi antiatomice. „Cel mai 
bun adăpost este pacea“ scrie pe o 
mare pancartă.

Demonstrația a fost urmată de un 
miting la care s-a adoptat .hotărîrea 
de a înainta lui U. Thant, secretar ge
neral provizoriu al Organizației Na
țiunilor Unite, precum și șefilor repre
zentanțelor U.R.S.S. și S.U.A. la O.N.U. 
o petiție în acest sens semnată de 
mii de newyorkezi. Atît sfrîngerea de 
semnături pe această petiție, cît și de
monstrația și mitingul au fost organi
zate de Comitetul pentru dezarmarea 
nucleară și pace, constituit de salariații 
de la asistența socială care se pro
nunță pentru imediata încetare con
trolată a experiențelor nucleare, pen
tru întărirea O.N.U. ca instrument al 
colaborării internaționale.

------O 9 O-----

»❖«

Marcel BreslașuAtît discuțiile noastre cît și darea de seamă au învederat răspunderea noastră mereu sporită.Exigența și autoexigență cresc pe măsura succeselor înregistrate, fiecare nouă etapă cere — în acest domeniu ca și în oricare altul — noi investiții, perfecționarea utilajului, chemarea altor rezerve interne, pentru necontenita desăvîrșire a operelor noastre. Literatura rea- list-socialistă trebuie să cu realitatea socialistă, noasă creștere.Fizionomia eroilor și noastre evoluează atît de rapid, în- cît pierderea contactului cu viața se soldează pentru scriitor cu inevitabile rămîneri în urmă, întotdeauna greu și uneori cu neputință de recuperat. Măiestria literară nu este numai o chestiune de formă, de expresie, de realizare artistică ci, înainte de toate, capacitatea de pătrundere a materialului de viață, singura chezășie a transpunerii, a transfigurării cu adevărat măiastre.Făcînd eu însumi o profesiune de credință la capătul acestor discuții, vreau să spun că mi-a crescut inima pentru nivelul ideologic înalt și partinic al celor mai multe dintre intervenții, pentru relațiile tovărășești vădite în aceste discuții. Totuși, unele din ele îmi lasă o mică amărăciune. Unii critici, în-

țină pasul în furtu-modelclor

vățați să nu li se dea replica, au pierdut aproape cu totul simțul autocriticii. în mod cu totul special mă refer la nemulțumitoarea poziție a lui Paul Georgescu.M-au bucurat angajamentele luate de À. E. Baconsky — a spus vorbitorul în continuare. — Cred că tot ce i s-a reproșat este just, cri- ticile care i s-au adus, sînt întemeiate și constituie pentru el un îndemn, o bună și frățească mînă întinsă pentru ca să recupereze distanța pe care nu noi am creat-o pînă la dînsul, ci dînsul pînă la noi. El ne spune • aici că îi trebuie o îndelungată reflecție ca și cum de-abia azi dimineață s-ar fi trezit în fața acestor lucruri. Noi dorim ca această îndelungată reflecție să nu fie prea îndelungată, în așa fel ca ea să se transforme cu un ceas niai devreme în poziție fermă și categorică. Pentru a-și ocupa locul în marele nostru front literar, el are de făcut un pas înainte, un pas energic, pe cared așteptăm cu dragoste.Vorbitorul a încheiat spunînd că lucrările Conferinței, discuțiile bogate și fructuoase, au stimulat pe toți scriitorii în munca lor creatoare spre a răspunde încrederii pe care le-o acordă partidul, clasa muncitoare, pe care le-o acordă poporul nostru muncitor.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS : Noi, studenții, proiesorii, co
laboratorii Universității prietenia 
popoarelor „Patrice Lumumba“, ne 
unim glasul cu glasul milioanelor 
de oameni care cer eliberarea lui 
Antoine Gizenga. Cerem ca O.N.U. 
să ia măsuri imediate pentru a-i 
înfrina pe colonialiști și pe mario- 
netelo lor. >

Această rezoluție a iost adoptată 
în unanimitate la mitingul care a 
avut loc la 27 ianuarie la Universi
tatea prietenia popoarelor din Mos
cova.

La miting au luat cuvîntul repre
zentanții tineretului din Congo, 
Cuba, Algeria, India, Camerun, Re
publica Mali, Ceylon și din alte 
țări. Vorbitorii au condamnat cu 
mînie complotul imperialist îndrep
tat împotriva independenței Con
goului, împotriva credinciosului 
continuator al cauzei lui Lumumba 
— 'Antoine Gizenga.

RABAT 28 (Agerpres). — Săptă- mînalul „L'Avangarde“, organ al Uniunii Marocane a Muncii, a publicat un articol în care cere punerea imediat în libertate a lui Antoine Gizenga din lagărul militar al parașutiștilor mobutiști. „Dacă Gizenga ar fi ucis, se spune în articol, vom ști cine sînt ucigașii lui. Această crimă ar putea fi comisă numai cu complicitatea O.N.U.“Săptămînalul cheamă popoarele din Africa, Asia și America Latină să ceară O.N.U. punerea imediată în libertate a lui Gizenga și reîncadrarea lui în viața politică activă, arestarea lui Chombe și a miniștrilor săi și darea lor în judecată, anchetarea rolului lui Mobutu, Kasa- vubu și altora de patrioți. în asasinarea a mii
*28 (Agerpres).

O condamnare hotărîtă a politicii agresive
HAVANA 28 (Agerpres). — Conferința de la Havana a popoarelor Americii în sprijinul Cubei, împotriva încercărilor de a încălca libertatea și suveranitatea ei de către imperialiștii S.U.A., care s-a încheiat sîmbătă a adoptat o declarație în care se spune printre altele :
„Nici un guvern sau organizație, 

orlcît de puternice ar fi ele, nu au 
dreptul să se amestece în treburile 
interne ale altor state prin con- 
strîngere economică, presiuni diplo
matice, acțiuni armate sau pe orice 
altă cale. De aceea delegațiile care 
s-au adunat la această conferință 
condamnă în mod hotărît atacurile 
agresive permanente împotriva po
porului Cubei din partea imperia
lismului nord-american și a com
plicilor săi și în special atacul ar
mat al mercenarilor la Playa Giron. . Principiile autodeterminării libere și neamestecului nu trebuie să fie încălcate, nu trebuie să fie limitate de nici un .fel de factor, întrucît ele constituie drepturi fundamentale ale popoarelor și sînt inseparabile de noțiunea de suveranitate totală. Existența în America, ca și pe alte continente a unor sisteme sociale și politice diferite este rezultatul inevitabil al etapei istorice în care trăim, al etapei de profunde transformări revoluționare.Este falsă afirmația, că Cuba ar a- tenta la libertatea și ar intenționa să se amestece în viața internă’a altor popoare.Revoluția cubană nu amenință pe nimeni. Aceasta este o revoluție populară, care nu reprezintă un pericol pentru continentul american și acuzația că ea vrea să impună revoluția ei altor popoare.este lipsită de orice sens. Faptul că Cuba se proclamă stat socialist nu este ilegal și nu poate obiecțiuni. / __ _____inalienabil al fiecărui popor — stă- pîn al soartei sale. De fapt, tocmai guvernul Washingtonului, prin: repetatul său amestec, prin bazele și acordurile sale militare, tulbură liniștea și amenință pacea pe continentul nostru.După ce se subliniază marile realizări obținute de poporul cuban în cei trei ani de la eliberarea sa de sub jugul dictaturii lui Batista, în declarație se spune :

Conferința popoarelor Americii

Declarația conferinței 
de la Havana

respinge conferința de Ia Punta del 
Este și o condamnă ca o manevră 
a Statelor Unite ale Americii și a 
lacheilor ei din America Latină, 
care urmărește să ascundă noua 
agresiune împotriva Cubei și să 
pregătească în viitor o agresiune 
împotriva altor țări din America 
Latină. Conferința popoarelor Ame. 
ricii apreciază ca o samavolnicie 
încercarea de a condamna Cuba, 
acuzînd-o de crime pe care nu le-a 
săvîrșit. Ea condamnă crearea grupărilor anticomuniste, precum și politica imperialistă a Americii de

............ ........090-

: provocaAcesta este un drept

nord întrucît nu există o bază juridică care să poată justifica aceste măsuri îndreptate împotriva Cubei. Dimpotrivă, în conformitate cu cele mai elementare norme de drept, Statele Unite ale Americii ar trebui să fie aspru condamnate ca agresor.
Solidaritatea cu Cuba este acum 

o datorie incontestabilă a tuturor 
popoarelor Americii Latine. Sîntem convinși că nici un bărbat, nici o femeie din America Latină nu vor refuza să îndeplinească această obligație sfîntă.Soarta Cubei este și soarta celor 200 milioane de oameni din America Latină care luptă pentru a-și sfărîma lanțurile robiei și mizeriei. Vom lupta pentru totala noastră eliberare !

DJAKARTA . _ .TASS : In legătură cu împlinirea unui an. de la asasinarea mișelească a lui Pațrice Lumumba, Comitetul indonezian de solidaritate cu țările Asiei și Africii a dat publicității o declarație în care, în numele întregului popor al Indoneziei, a cerut să se pună capăt amestecului imperialist în treburile Congoului, să fie retrase toate trupele O.N.U. și mercenarii străini din această țară și să fie pus în libertate Gizenga.Complotul imperialiștilor, se spune în declarație, este îndreptat astăzi împotriva continuatorilor operei lui Lumumba, printre care este și Gizenga. Acest complot dovedește tendința imperialismului ameri- de a-și subordona Congoul.

Scorie știri
FRAGA. Secretariatul Comitetului 

sindical internațional de solidaritate 
cu oamenii muncii și poporuî Africii 
de sud a adresat oamenilor muncii și 
sindicatelor din întreaga lume chema
rea de a organiza la 7 februarie 1962 
Ziua de solidaritate și luptă în spri
jinul oamenilor muncii din Africa de 
sud. care au de înfruntat cele mai o- 
ribile și monstruoase forme ale rasis
mului.

MEXICO. La 27 ianuarie A. I. Adju- 
bei. redactor șef al ziarului „Izvestia“, 
deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
a făcut o vizită președintelui Mexicu
lui, Lopez Mateos. La intîlnire a fost 
de fată V. I. Bazîkin, ambasadorul 
U.R.S.S. în Mexic.

LONDRA. După cum transmite co
respondentul agenției Reuter din 
Amman, regele Iordaniei, Hussein, a 
acceptat la 27 ianuarie demisia Cabi
netului de Miniștri în frunte cu pri
mul ministru B. Talhouni. Cu forma
rea noului guvern a 
fostul ambasador al 
Irak, V. Tclliu.

LISABONA. France 
că tribunalul din Lisabona a condam
nat la închisoare pe termene pînă la 
trei ani patru muncitori de la fabrica 
de sticlă din Marinha Grande. Aceștia 
au fost acuzați de răspîndire de ma
nifeste comuniste.

LONDRA. După cum anunță ziarul 
„Observer“, în Anglia sînt în prezent 
461.000 șomeri, ceea ce reprezintă cea 
mai ridicată cifră în ultimii trei ani.

TOKIO. Direcția de comenzi spe
ciale a Japoniei anunță că în anul 
1961 companiile japoneze care execută 
comenzi militare ale comandamentului 
american au realizat profituri în va
loare de 150 milioane de dolari ame
ricani.

fost însărcinat 
Iordaniei în

Presse anunță

RADIO, LUNI 29 IANUARIE a Tine
rețea ne e dragă — orele 9,00 -Ie Cîn- 
tă corul de copii al Radiotcleviziunii — 
orele 10,08 — I o Pagini din operele lui 
Verdi — orele 11,03 — I o Din viața de 
concert a Capitalei — orele 13,25 — II 
• Cîntă orchestra „Doina Argeșului" — 
orele 14,00 — I o Program de arii din 
operele compozitorilor francezi — orele 
15,00 — II o Program de muzică de ca
meră de Mozart — orele 15,10 — I o Cîn- 
tece revoluționare — orele 16,15 — II

• Vorbește Moscova — orele 16,30 — II
• Cîntece de Ion Chirescu — orele 17.15
— I • Muzică ușoară din țări socialiste
— orele 18,05 — II o Jurnalul satelor — 
orele 19,00 — I • Ghid muzical — orele 
19,40 — II e Actualitatea radio — orele 
21,00 — II • Lecturi la cererea ascultă
torilor — orele 21,30 — II • Coruri din 
opere — orele 21.35 — I • Simfonia fan
tastică de Berlioz — orele 22.58 — I 
e Concert de noapte — orele 23,15 — II.

Impasul conferinței de la Punta del Este
• Tratativele secrete purtate de Rusk au eșuat ® Din cauza dificul
tăților înfîmpinate de S.U.À. se prevede o nouă prelungire a 

ferinței._ PUNTA DEL ESTE 28 (Agerpres). Dean Rusk cu reprezentanții 
lor care se opun măsurilor de 
ționare a Cubei s-au soldat cu

con-

țărl- 
sanc- 

un
După cum anunță agenția Reuter,
Comitetul general al conferinței de _____________________ __ __
la Punta del Este a miniștrilor A- eșec. Vădit nemulțumit, corespon- r.__ —1-----  „1 __ • dentul agenției Associated Pressrelatează că, alături de Brazilia „Mexicul se opune S.U'.A. ca Cuba să gent din O.S.A.".Corespondentul York Times“ mari țări din America Latină obiec-
facerilor Externe al Statelor Ame
ricane a hotărît sîmbătă seara să 
prelungească pînă luni după-amia- 
ză data Urnită pentru prezentarea 
rezoluțiilor cu privire la Cuba. Data limită fusese stabilită pentru sîmbătă seara, după o altă amînare anterioară.

Această nouă prelungire este con- lea7â cu hotărîre împotriva propu- 
sklerată ca oglindind greutățile în- nenlor privind crearea unui „comi- 
tîmpinate de delegați în încercarea tet permanent în problemele secu- 
de a găsi o formulă care să nu a- ritații", subordonat^ Comitetului in- 
dîncească mai mult fisura existen- teramerican al apărării, un organ 
tă în rîndurile O.S.A. în ce privește a‘ O.S.A., adică al Washingtonului, 
atitudinea față de Cuba revoluțio- 
nară.Cauza Statelor Unite nu face progrese la Punta del Este, se plîng agențiile americane de 'presă în relatările lor despre mersul conferinței. Delegația S.U.A. nu a reușit să întrunească majoritatea necesară pentru aprobarea programului său de „izolare“ a Cubei. Tratativele 
secrete duse în tot cursul ultimelor 
două zile de secretarul de Stat

ferm cererii fie exclusă ur-ziarului „New arată că cele mai
rității", subordonat ' Comitetului in- teramerican al apărării, un organPotrivit aceluiași corespondent, a- cest plan urmărește să permită „unor, grupuri de inspecție“ să-și desfășoare activitatea pe teritoriul oricăror țări din America Latină.

Impasul în care au ajuns lucră
rile conferinței reiese și din decla
rația făcută de Martinez Sotoma
yor, ministrul de Afaceri Externe 
chilian, care a spus că conferința 
nu se va putea încheia luni, așa 
cum se prevăzuse, și că se prevede 
o nouă prelungire a ei.

(Bd. 
Mar-
(Bd.

S-A FURAT O BOMBA : Patria 
Magheru, 12—14), București (Bd. 6 
tie, 6), înfrățirea între popoare 
Bucureștll-Noi). PRIMELE ÎNCERCĂRI: 
Republica (seria I-a). (Bd. Magheru, 2), 
Magheru (seria Il-a), (Bd. Magheru, 29), 
I. C. Frimu (ambele serii), (Bd. 6 Mar
tie, 16). PRETUTINDENI TRĂIESC OA
MENI rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (Str. Grigorescu, 24), Miori
ța (Cal. Moșilor, 127). IN NOAPTEA 
SPRE 13 : Elena Pavel (Bd. 6 Martie, 14), 
23 August (Bd. Dimitrov, 118), Volga 
(Șos. Ilie Pintilie. 61). NU E LOC PEN
TRU ANIMALE SĂLBATICE : Lumina 
(Bd. 6 Martie, 12), Libertății (str. 11 Iu
nie, 75). TOM DEGEȚELUL : rulează la 
cinematografele Maxim Gorki (Cal. Vic
toriei, 48), V. Roaită (Bd. 1 Mai. 57), 
Donca Simo (str. Avrig, 1). O ÏNTIM- 
PLARE EXTRAORDINARA — ambele 
serii : Central (Bd. 6 Martie, 2). SALT 
SPRE GLORIE : Victoria (Bd. 6 Mar
tie, 7), Gh. Doja (Cal. Griviței, 80), Arta 
(Cal. Călărași, 153). DRAGOSTE DE 
SEPTEMBRIE : Tineretului (13 Decem
brie, 5—7). STELE IN PLINA ZI : Tim
puri Noi (Bd. 6 Martie, 18). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII (dimineața) : 
13 Septembrie (str. Doamnei, 9). CAI
DUL : 13 Septembrie (str. Doamnei nr. 
9). FATA CU CHITARA : Cultural (Cal. 
Griviței. 196). PORTO-FRANCO : Alex. 
Popov (Cal. Griviței, 137), M. Emines- 
cu (str. M. Eminescu, 127), Ilie Pintilie 
(Șos. Colentina, 84). BUFONUL REGE
LUI : 8 Martie (str. Buzești 9—11). 
RĂZBOI ȘI PACE — ambele serii : Gri- 
vița (Piața Ilie Pintilie, 2). DOCTORUL 
DIN BOTHENOW : C-tin David (Șos. 
Crîngașl, 42). DOUA VIEȚI — ambele 
serii : Unirea (Bd. 1 Mai, 143). AUSTER
LITZ — cinemascop : Alex. Sahia (Cal. 
Văcărești, 21). CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI : Flacăra (Cal. Dudești, 22). OA
MENI PE GHEAȚA : T. Vladimirescu 
(Cal. Dudești, 97), 16 Februarie (Bd. 30 
Decembrie, 89). MARINARUL ÎNDRĂ
GOSTIT : Munca (Șos. Mihai Bravu, nr.

221). PITICUL VRĂJITOR : Popular
(str. Mătăsari, 31). VINTUL S-A OPRIT 
IN ZORI : Moșilor (Cal. Moșilor. 221). 
CIRCUL FĂRĂ CUPOLA : 8 Mai (str. 
Lizeanu, 19). PINZE PURPURII : FIo- 
reasca (str. G. Bizet). SECERIȘUL VER
DE : N. Bălcescu (Cal. Rahovei, 15’). 
MAMELUCUL, rulează la cinematogra
ful G. Coșbuc (Cal. Rahovei, 1181. ÎN
VIEREA, rulează la clnematoZȚ ul G. 
Bacovia (Șos. Giurgiului, 3). OUL
PORUMBIȚEI, rulează la CiCăm. 'ra- 
iul Olga Bancic (Cal. 13 Septe.-. o:\e, 
196). TE IUBESC VIATĂ : Drumul Serii 
(str. Drumul Serii 30). CER SENIN : 30 
Decembrie (Cal. Ferentari, 86). SOSEȘTE 
CIRCUL. rulează la cinematogra"ul 
Aurel Vlaicu (Șos. Cotroceni, 9). ZECE 
PAȘI SPRE RĂSĂRIT : B. Delavrancea 
(Bd. Libertății, 70—72).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune de știin
ță și tehnică pentru pionieri și școlari. 
19,40 — Recitalul pianistului Ryszrrd
Bakst — R. P. Polonă. 20,00 — Teatru in 
studio „Piața Ancorei", de I. Stock. în 
încheiere : Telesport șl ultimele știri.

.»um va fi n

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 ianuarie și 1 februarie : Vremea con
tinuă să se răcească. Cer noros. La în
ceputul intervalului vor cădea ninsori 
locale în toată țara. Vînt potrivit cu 
intensificări de scurtă durată din nord- 
est și est. Temperatura în scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 13 
și minus 3 grade, iar maximele între 
minus 6 și plus 3 grade.
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