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Toată atenția contractărilor 
de legume !Pentru a se a- sfaturilor populare din aceste re- sigura o cît mai giuni n-au dat atenția cuvenită ex- % bună aprovizio-

j! Ta TVWlfiSß ui nare a P°PU‘ *ar" gospodăriile colective din jurul
|l /<? *^ga***? 1 lației cu legume, orașelor n-au fost sprijinite\\\ ç/nn nan " ) part*du^ șî gu-
\k7aI II LI hi 1^7 vernul au subli-njat necesitatea ^^====35^ de a se organiza în jurul orașelor și centrelor industriale zone legumicole puternice. Paralel cu sporirea producției de legume, este necesară și o bună valorificare a acestora. Anul acesta, comerțul are sarcina să pună în vînzare cantități mult sporite de legume față de cele desfăcute anul trecut. Pentru aceasta se cere contractarea unor cantități corespunzătoare de legume cu unitățile producătoare — acțiune de care răspund, pe plan central, Ministerul Comerțului, Centrocoop-ul și, pentru asigurarea produselor destinate fabricilor de conserve, Ministerul Industriei Alimentare ; iar în regiuni, raioane și orașe — comitetele executive ale sfaturilor populare, organizațiile contractante.în cele mai multe regiuni sfaturile populare au privit cu răspundere sarcinile privind contractările de legume. Fruntașe la contractări sînt regiunile București, Dobrogea, Crișana, Galați, Banat și altele. Sfaturile populare din aces- ' te regiuni au stabilit, în zonele din jurul orașelor, suprafețele de teren destinate grădinăritului. S-a întocmit un plan de acțiune comun pentru organele tehnice-agri- cole și organizațiile comerciale. Echipele de contractare au fost însoțite de ingineri și tehnicieni agronomi, care au ajutat practic gospodăriile obiective la planificarea și organizarea suprafețelor ce urmează a fi cultivate cu legume.Cu toate că sarcinile de contrac- • tare pe țară au fost îndeplinite, cifrele medii ascund și unele rezultate mai puțin mulțumitoare. Sînt ; rămase în urmă cu contractările — ■ și, deci, cu pregătirea producției legumicole — regiunile Iași, Argeș, < Ploiești. Comitețgle executive ale i

tinderii bazelor legumicole proprii,. . . .. - să-șidezvolte sectorul legumicol. în unele locuri n-a existat o preocupare suficientă pentru contractarea în cantitățile necesare a unor sortimente de legume — ceapă uscată, rădăcinoase, cartofi.Paralel cu terminarea acțiunii de contractare în fiecare regiune, este necesar ca însămînțările și plantatul să se facă eșalonat astfel îneît pe piață legumele să apară treptat, în cantități care să acopere cerințele. De pe acum să se întocmească grafice de livrare amănunțite atît pentru unitățile agricole producătoare, cît și pentru organizațiile comerțului de stat și cooperatist.Totodată, este necesar ca sfaturile populare regionale să ia măsuri pentru a asigura producătorilor contractanți materialele necesare : cherestea, geamuri, cuie etc. îndeosebi Ministerul Economiei Forestiere este chemat să urgenteze livrarea materialului lemnos repartizat organizațiilor contractante.Sfaturile populare regionale trebuie să verifice neîntîrziat fondul de semințe legumicole și să-l pună cît mai degrabă la dispoziția cultivatorilor. O mare atenție trebuie dată în acest an asigurării cartofilor de sămînță și a seminței de ceapă ceaclama.Principala răspundere penti-u creșterea continuă a producției legumicole revine sfaturilor populare, care au datoria să se ocupe în mod sistematic de amenajarea zonelor legumicole, organizarea și livrarea produselor la timp, transportarea lor în condiții corespunzătoare și desfacerea pe piețele orașelor.Contractarea legumelor — acțiune de mare însemnătate pentru aprovizionarea populației' — trebuie șă se bucure de îndrumarea, Sprijinul și controlul permanent și eficace al tuturor organelor locale de partid.
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UN NOU COMPLEX ȘCOLAR
Recent, la Onești s-a dat în folo

sință un nou complex școlar. Aici 
funcționează școala profesională chimi
că, școala fehnică chimică și școala de 
maiștri chimiști. Elevii acestor școli au 
la dispoziție 16 săli de clasă, labora
toare, dormitoare, o cantină cu 200 de 
locuri, bibliotecă etc. Mobilierul este 
confecționat din material plastic. Noul 
local oferă condiții bune de învățătură 
pentru viitorii muncitori din marile 
combinate petrochimice din țară.CONSTANTIN BUTE coresp. voluntar

Conferința organizației orășenești de partid București. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej rostindu-și cuvtntarea«
Darea de seamă asupra desfășurării conferinței și textul cuvlnfării tovarășului Gheorghe Gheorghlu-De] 

sînf publicate în paginile II șl III.
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La Sîntana Lucrări de

• ====

modernizare

In sprijinul sporirii producției de țițeiExperimentările făcute pe șantierele petroliere au arătat că substanțele tensioactive, introduse în cantități mici, de aproape 0,5 la sută în fluidele de injecție, contribuie la curățirea straturilor de țiței de o serie de depuneri ca : resturi de noroaie de foraj, mame etc.Lucrătorii Institutului de cerce-

țări foraj-extracție din Cîmpina, care se ocupă cu această problemă, au realizat în ultimul timp substanțe tcnsioactive neionice îmbunătățite. Utilizate în schelele Boldești’, Cîmpina și Tîrgoviște, aceste substanțe au contribuit la sporirea producției unor sonde de țiței cu 100—-20Ô la sută.
Premiera filmului «Drumurile Crișanei“

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Colectiviștii din Sîntana frecventea
ză des cinematograful din localitate. 
Ieri, mulți dintre eroii filmului 
„Drumurile Crișanei“, avînd drept 
temă dezvoltarea agriculturii so
cialiste a' regiunii, se aflau în rîn- 
dările spectatorilor.

a uzinei

Concert Oistrah- Georgescu
Luni seara, în sala Palatului R. P. Ro

mîne, a concertat din nou marele vio
lonist David Oistrah.

Cu aceeași rară artă, violonistul sovie. 
tic a interpretat, acompaniat de orches
tra simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" sub bagheta dirijorului 
George Georgescu, concertul în re ma
jor de Beethoven. Programul concertului, 
același ca și la concertul precedent, a 
mai cuprins Variafiunile simfonice de 
Mircea Basarab și „Marea" — trei schije 
simfonice de Debussy. Publicul bucu- 
reșfean și-a mărturisit încă o dată via 
admirajie pe care o poartă marelui ins
trumentist.

Prima secvență a filmului prezin
tă comuna Pericei în. ziua inaugură
rii gospodăriei colective. Celor din 
Pericei le vorbește Gheorghe Goina, 
președintele gospodăriei colective 
„Viață Nouă“ din Sîntana, co
mentatorul și unul din eroii a- 
cestui film. Cuvintele lui sînt con
cretizate în imagini. Sînt înfățișați 
apoi harnicii colectiviști, din Sălard, 
treierînd rod bogat, crescătorii de 
animale din Salonta, colectiviștii 
din Valea lui Mihai, valorificînd 
terenurile nisipoase. Filmul .ne duce, 
în continuare, la gospodăriile co
lective milionare din Mădăraș, Borș, 
Vaida.

Filmul a fost vizionat la primele 
spectacole de peste 2.000 de co
lectiviști din Sîntana și va fi pre
zentat în zilele următoare la Sa
lonta, Valea lui Mihai și în alte 
localități.

Un nou Iot de panouri mari prefabricate este pre
gătit pentru a fi livrat șantierelor. (Aspect din depo
zitul de produse finito al fabricii „Progresul").

f abr Ică...
Zilnic^ de la fabrica de prefabricate „Progresul“ din 

Capitală sînf expediate șantierelor de locuinfe de 
pe șoselele Giurgiului și Viilor panouri mari prefabri
cate pentru 11—12 apartamente, aproape dublu fa|ă 
de cît se livra anul trecut.

Muncitorii și tehnicienii de la fabrica „Progresul“ 
acordă o atenție sporită îmbunăfăfirii califăfii produse
lor. Panourile fabricate anul acesta au un grad
mai mare de finisare. Panourile de fa(adă se execută, 
scum, dintr-o singură bucată pe lungimea a două ca
mere, ceea ce contribuie mult la mărirea productivi
tăți în montarea blocurilor.

Pe baza experienței de anul trecut s-a îmbunătăți șl 
tehnologia de fabricațe a panourilor. începînd cu 
acest an s-a trecut la sistemul de tratare termică cu 
mafrife încălzitoare a betoanelor, înlocuindu-se trata
rea termică cu abur viu.

Pentru a asigura dimensiuni precise elementelor pre
fabricate pentru planșee s-au înlocuit tiparele demon- 
tabile cu tipare fixe din beton căptușite cu tablă. A- 
ceasfă măsură aduce fabricii economii de circa 10 tone 
metal.

...Pe șantier
La rîndul lor și constructorii obțn succese. Din celei 

2.560 apartamente ce se vor monta pe șoseaua Giur
giului, circa 2.100 vor fi date în folosință anul acesfa. 
Pînă în prezent pe acest șantier au fost montate circa 
250 de apartamente, dintre care la 128 se lucrează la 
finisajele inferioare.

în prezent, cu ajutorul celor 6 macarale turn (încă 
două sînf în curs de montare), constructorii montează 
în medie 3,2 apartamente pe zi la perechea de ma
carale, față de 2 apartamente montate pe zi în aceeași 
perioadă a anului trecut. Pentru lunile de vară construc
torii prevăd un ritm rhediu de montaj de patru apar
tamente pe zi la perechea de macarale.

Constructorii acordă o atențe sporită finisării depen
dințelor și camerelor. Și aspectul scărilor de acces s-a 
îmbunătăți. La executarea acestora se folosesc pe larg
treptele prefabricate, gaia mozaicale. Pardoselile se 
execută din parchet lamelar lipit pe un strat suport 
termoizolator și fonoizolator din beton de granulit.

locuințe executate din pe șoseaua
(Foto : GB. Vlnttll)

ARAD (coresp. „Scînteii”). — ta 
uzinelo textile „30 Decembrie“ Arad 
s-a dat recent în folosință o nouă Jesă- 
torie, care a fost modernizată și dotată 
cu noi mașini de țesut automate. în 
hala acestei țesătorii s-a introdus ilumi
natul fluorescent și un sistem modern 
de ventilație, creîndu-se astfel condiții 
optime de lucru pentru muncitori.

La Jesăforie se va pune în funcțiune 
o nouă mașină de încleiat de mare 
productivitate și se vor monta 5 ma
șini noi de urzit, precum și numeroase 
mașini de canetat și de bobinat. Tn 
curînd urmează să fie dat în 
țesătorilor un nou grup social

Importante lucrări de modernizare 
se efectuează și în sectorul finisaj din 
uzină.

---------- ----------- &

Cönferirea unor ordinè ale 
tovarășilor Ilie Murgulescu, 

Moldovande construire a socialismului, cu prilejul împlinirii a 60 de ani.Au fost decorați cu „Ordinul Muncii” clasa I-a tov. Mihail Florescu pentru îndelungată activitate în mișcarea muncitorească și merite în opera de construire a socialismului, cu prilejul împlinirii a 50 de ani și tov. Roman Moldovan pentru merite în opera de construire a socialismului, cu prilejul împlinirii a 50 de ani.După înmînarea decorațiilor, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a felicitat călduros pe cei distinși, u- rîndu-le noi succese în muncă.Cei decorați au mulțumit apoi pentru înaltele distincții primite.
1 '............... ................................................................. ■ ■=--------------------------------------

Aplicăm învățămintele

și Romantuni la amiază la Palatul R. P. Romîne a avut loc solemnitatea în- minării unor decorații.La solemnitate au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și al guvernului.A fost conferit Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne” clasa ,I-a tov. Ilie Murgulescu pentru merite deosebite în activitatea științifică și contribuția adusă la opera

j R. P. Romîne 
Mihail Florescu

Cazangiii Emil Fîntîneru și 
Constantin Badea, de la Uzina 
de utila] cblmic și petrolier din 
Capitală, consultînd planul de 
asamblare a unui rezervor 
inainte de sudarea cercurilor 
de încălzire.

(Foto : Agerpres)
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Camionul e gata de plecare. Mo
bila a fost încărcată. Un om care 
se mută e mai totdeauna grăbit să 
se vadă în casă nouă. Totuși, nu te 
grăbești. Mai faci o ultimă inspecție. 
Nu, n-ai uitat nimic. Privești peste 
tot. Perejii curăț, instalațiile în 
bună stare, geamurile întregi, Așa 
le-ai primit, așa le lași. In definitiv, 
apartamentul în care ai stat e un 
bun obștesc. Totul e în ordine, în 
ordine ești și cu chiria, și cu între
ținerea. îfi iei geamantanul și pleci... 
Așa procedează marea majoritate a 
cetățenilor. Ei lasă în bună stare a- 
parfamentele de unde s-au mutat.

Pentru belșug și bună stare
In aceste zile de început 

de an, colectiviștii din 
Foeni chibzuiesc întocmi
rea planului de producție 
pe anul 1962. Anul trecut 
gospodăria colectivă „23 
August“ din comuna Fo
eni, raionul Timișoara, a ......
obținut rezultațe frumoa- jnatcă'.'fdță de 1.906 cîte 
se, cu toate. că timpul a erau anul trecut, 
fost secetos. Pentru a' âsigura adăi-

La greu s-a obținut o postirea animalelor, s-au 
producție de 1.894 kg. la luat măsuri în vederea 
ha., la porumb — 3.539 kg. construirii unui grajd pen- 
la ha. Din creditele acor- tru vacii cu o capacitate 
date de stat' și din fon- de 100 capete, pe lingă cele 
duri proprii, s-au cumpăt- 5 grajduri existente. De a- 
rat 68 de vaci și 38 vițele, seme'nea, se vor construi 
ajungîndu-se la 235 vaci și un pătul pentru porumb 
2.90 vitele. ’ 1 •’ și alte acareturi.

Gospodăria a vîndut a- Gospodăria noastră și-a 
nul trecut- statului,, pe planificat să valorifice, 
bază de contract, cca. 300 prin contracte încheiate 
tone, grîu, 350 tone po- cu statul, sute de tone de 
ruină, 96.371 kg. carne, cereale, 127.200 kg. carne, 
193.800 litri, lapte și can- însemnate ' cantități de 
tități însemnate 'de le- lapte și alte produse, 
gume, obținîttd un venit -îndeplinind planul de 
total de peste.2.584.000 lei. producție, gospodăria va

In gospodăria noastră obține un venit total de 
s-a întocmit recçnt-planul -3.192.800 lei, din care 
de producție pe anul în 1.522.000 lei, deci aproape 
curs. La întocmirea lui jumătate, numai din zoo- 
colectiviștii s-ati călăuzit tehnie. 
după învățămintele pre
țioase ce se desprind din 
lucrările Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colecti
viști.

In planul de producție 
s-au prevăzut măsuri con
crete pentru ca să se ob
țină o producție de 5.000 
kg. porumb boabe la ha., 
de pe 500 hectare.

In gospodăria noastră o 
deosebită atenție se acor
dă dezvoltării sectorului 
zootehnic. In planul de 
producție s-a prevăzut ca 
in anul 1962 gospodăria să

ajungă la un efectiv de 
680 taurine, din care 280 
vaci și jicnind montate, 
392 capete tineret bovin, 
1.646 porcine, din care 220 
scroafe și 1.385 ovine. A- 
nul acesta vom lărgi fer
ma avicolă la 3.000 păsări.

In așteptarea prÈmayerai
Iarna lucrările la cîmp 

ne dau. răgaz. Dar cîte 
nu se, cer făcute, încă de 
pe a'çiiihv'pentru-ca pri- 
măv&tâEsă ne găsească 
pregățify'Ț Pe de-altă parte 
■la:,hoi7,!iA

■fost secetos.

Însuflețiți de Chemarea 
participanților la Consfă
tuirea pe țară a țărani
lor colectiviști, membrii 
gospodăriei colective din 
Foeni sînt hotărîți să fo
losească toată priceperea 
lor pentru înfăptuirea 
obiectivelor prevăzute în 
plan, convinși fiind că în 
felul acesta își făuresc un 
trai tot mai îmbelșugat.IONEL BOGDAN membru al G.A.C.-„23 August“, comuna Foeni, raionul Timișoara

gospodăriile agricole co
lective milionare din re
giune“, ' „Chemarea celor 7 G. A. C. fruntașe din 
regiunea Bacău adresată 
țăranilorcu -,gospodărie 

la ,noi,'în comuna Său- individuală".
cești^esfe îhcă în, curs,.de - Ba căminele culturale 
desfășurare acțiunea de din comuna noastră ac- 
colectivizare a agrictiltu- ■ țîvitatea se- desfășoară 
rii. Comitetul comunal de seară de seară, pe baza u- 
partid a îndrumat activi- nui program. Se organi- 

....i cămine^ zează „seri de calcul", de 
măi întrebări și răspunsuri pe 

marginea lucrărilor Con
sfătuirii, a statutului 
G.A.C; și a organizării 
muncii în colectivă, „că
lătorii. pe hartă“., joi ale 

1 tineretului.
O "zi 'din săptămînă este : 

j-, ■ „ consacrată învătăihîntulut Consfațutrea ■ agrozoolôhilic de masă. 
Avem un cerc agrotehnic, 
unul legumicol și unul 
zootehnic. Vinerea este 

w ziua sfaturilor agroteh-
-, nice la care iau parte un

■ , ,• mare număr de țărani,
calea ne - . cdmimil cultural oa

menii s-ău dbișhiiit să 
vină pentru a învăța.

Pe scenele celor două 
cămine culturale din co
mună se prezintă adese
ori programe artistice ale 
echipelor proprii. Avem 
două echipe de teatru, o 
formație de cor și două 
brigăzi artistice de agita
ție. Artiștii noștri amatori 
au prezentat spectacole și 
în alte comune din re
giune.ADELA PAVEL •ecretar al Comitetului comunal de partid, comuna Săuceștl, raionul Bacău

tat ea celor două c 
culturale spre cele 
actuale probl.eme.

In această ■ perioadă,, ac
țiunile cultural-educative 
ce' se organizează .sînt a-, 
'xate pe popularizarea în
vățămintelor ce-se- des- „ 
prind -din cuvîntafaa to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la C f"’ ' 
pe țara a, colectiviștilor, 
din'chemarea și recoman
dările consfătuirii.

In fiecare duminică .are 
loc o conferință.' ÎE 
de mult s-a ținut» confe
rința „G.A.C. ■ —E.. LE
știgului și a bunei ..stări 
a țărănimii muncitoare“. 
După expunere au luat cu- 
vîntul cîțiva colectiviști 
din comună care au 
vorbit despre avanta
jele și superioritatea gos
podăriei colective. S-a fă
cut apoi mi grafic cont,- 
parativ între cî'știgurile 
obținute de colectivismul 
Ion Avădanei și întovără- 
șitul Gheorghe A. Fur
tună, ambii prezenți în 
sală. Primul a obținut a- 
nul trecut 
19.000 lei, 
lei. La fel 
au fost și 
temele:

im venit de 
al. doilea 1000 
de interesante 
expunerile pe 

,Vă prezentăm

nstantanee,
Există însă și unii care, la mufare, s 

își iau geamantanul și pleacă fără < 
ca măcar s-arünce o privire înapoi. > 
Pleacă fără regrete, dar și fără re- 5 
mușcări. în urma lor, rămîn uși cu > 
geamuri sparte, instalații defecte^ < 
pereții murdari — mă rog, tristul < 
bilanț al unei șederi de cîțiva ani r 
în apartamente prost întreținute. ? 
‘ Cîfeodafă, asemenea oameni tu o > 
slabă conștiință cetățenească se $ 
mută lăsînd neplăfife ■ restanțe la < 
chirie sau. întreținere. Ce.se în- ? 
tîmplă după • plecarea unor astfel > 
de chiriași ? Administrațiile de > 
blocuri, I.A.L.-urile încep să-i caute, S 
se trimit somații de plată etc.' Pă- S 
ferea noastră este că atît adminis- < 
frățiile cît și I.A.L.-urile ar avea mult ? 
mai puțin de furcă cu acei locatari > 
lipsiți de grijă ifață de avutul obș- < 
fese și. răi platnici, dacă s-ar găsi o < 
soluție să ny li.se admită intrarea în- ? 
țr-un alt apartament atîta , vreme cît > 
conturile 'or sînt . grevate de da- S 
țorii pentru întreținere, chirie, sau s 
daune aduse în vechile locuințe. C 
* A lăsa casa în bună stare este o J 
obligație ' dictată de normele so- > 
cialisfe.de conviețuire,, de respectul $ 
pe care ni-l datorăm unul altuia, ț 
Cel care se mută e un om al mun- j 
cii ca și dumneata, are familie, copii. > 
Și Im îi place, ca și dumitale, să > 
șfea în încăperi curate, cu instalații S 
intacte, funcționînd normal. $

Ar fi bine ca organizațiile obș- < 
teșii de cartier să creeze o puter- ? 
nică opinie publică împotriva ma- > 
nifestărilor de nesocotire a intere- $ 
selor colectivității. ?

...Un camion a tras la scară. >. 
Nu e de ajuns să-ți iei geamanta- ț 
nul și să pleci, ca în balada chi- > 
riașului grăbit. Gîndește-te și la cel > 
ce vine după dumneata. <

V. SEBASTIAN >

cialisfe.de
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în zilele de 27 și 28 ianuarie 1962 delegații comuniștilor din București s-au întrunit în conferința organizației orășenești de partid. La conferință au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceaușescu și Chivu Stoica. Participanții au întîmpinat cu căldură pe conducătorii de partid și de stat, ovaționînd minute în șir pentru Partidul Muncitoresc Romîn, pentru Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- Dej.Lucrările conferinței organizației de partid a Capitalei — cea mai , mare din țară — au reflectat matu- m ^sortimente variate, ritatea și capacitatea de conducător politic a acestei puternice organizații, au prilejuit o analiză multilaterală a activității ■ desfășurate de organizația orășenească de partid pentru înfăptuirea politicii partidului.Datorită grijii permanente a partidului și guvernului, Bucureștiul, principalul centru politic, economic și cultural al țării, cunoaște o puternică dezvoltare. Importantele o- biective industriale, ansamblurile de locuințe, așezămintele de învățămînt, sănătate și cultură construite în ultimii țării noastre dern, demn lui.în ultimii au fost construite noi uzine moderne. Un șir de întreprinderi au fost dezvoltate și reutilate. Edificator pentru dezvoltarea industrială a orașului este faptul că sporul de producție realizat în anii. 1959—1961 este de două ori mai mare decît întreaga producție a Bucureștiului din 1938. în 1961, Capitala a dat peste o cincime din întreaga producție industrială a țării. .îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai ale populației se reflectă, între altele, în creșterea cu 30 la sută în 1961 față de 1959 a volumului de mărfuri desfăcute prin comerțul socialist. Anul trecut populația Capitalei a cumpărat cu 15 la sută mai multe produse alimentare, cu 37 la sută mai multe țesături, cu aproape 50 la sută mai multă încălțăminte decît în urmă cu doi ani. în casele unui număr tot mai mare de bucureșteni își face Ioc mobila modernă, frigiderul, televizorul, considerate în trecut drept obiecte de lux.Darea de seamă prezentată de tovarășul Florian Dănălache, prim- secretar al comitetului orășenesc de partid, și dezbaterile conferin- ( ței s-au ocupat pe larg de activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru aplicarea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al IlI-lea al P.M.R. cu privire la dezvoltarea economiei. în cadrul conferinței s-a subliniat că a crescut continuu competența comitetelor de partid, a organizațiilor de bază în rezolvarea problemelor ecönomice.Organizația orășenească de partid a acordat o deosebită atenție muncii ■ politico-organizatorice în vederea îndeplinirii planului de producție la toți indicii. în plenare ale comitetului orășenesc, în ședințe de birou au fost analizate, pe baza studiilor întreprinse de colective alcătuite de activiști de partid și specialiști în diferite domenii, probleme de mare însemnătate privind activitatea întreprinderilor pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, pentru ridicarea nivelului tehnic al producției, îmbunătățirea calității produselor. Ajutorul sistematic acordat organizațiilor de partid din întreprinderi și în mod deosebit din uzinele care aveau greutăți în realizarea sarcinilor de producție, a contribuit ca planul pe 1961 în întreprinderile din Capitală să fie îndeplinit în proporție de 103,7 la sută. în anii 1960—1961, productivitatea muncii a crescut în întreprinderile Capitalei cu 13,5 la sută; sarcina de Reducere a prețului de cost a fost îndeplinită și depășită, realizîndu-se economii suplimentare de 1 miliard lei.Conferința a analizat o serie de aspecte ale luptei pentru îmbunătățirea calității produselor, felul în care sînt aplicate indicațiile cuprinse în Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste. S-a subliniat că datorită măsurilor tehnico-organiza- torice luate de conducerile întreprinderilor, muncii politice desfășurate de organizațiile de partid, întreprinderile constructoare de mașini au realizat la un nivel tehnic înalt o gamă variată de produse, ca linii de ciment de mare capacitate, motoare de diferite tipuri, instalații electro-tehnice, presa hidraulică cu 6 etaje pentru industria lemnului etc. Exponatele întreprinderilor de bunuri de consum din București la' Pavilionul de mostre vădesc străduințele colectivelor acestor întreprinderi de a pune la dispoziția populației mărfuri mai bune, mai trainice. Refe- rindu-se la un șir de inițiative prețioase, printre care „Nici un reper să nu fie respins de controlul tehnic al calității“, „Urmărirea lucrărilor pe faze de operații“, organizarea de întîlniri între beneficiari și producători ș.a., mai mulți delegați printre care tov. Virgil Florea, secretarul comitetului de partid de la uzina „Tudor Vladimirescu",_ au arătat că extinderea acestor inițiative a contribuit la îmbunătățirea simțitoare a calității produselor.Relevînd rezultatele pozitive obținute în lupta pentru calitate, tov. Ion Avram, directorul Uzinei de u- tilaj chimic și petrolier, și alți

ani fac din Capitala un oraș frumos, mode epoca socialismu-doi ani, în Capitală fabrici și

ducînd fie la începerea cu întîrzie- re a lucrărilor, fie la mari modificări pe parcurs. Și în calitatea lucrărilor efectuate există încă neajunsuri, îndeosebi la finisarea apartamentelor.Mai mulți delegați au subliniat că comitetul orășenesc, comitetele ra-nivelul tehnicii moderne. Aceleași surjțe politico-organizatorice nece- cerințe se pun și în fața întreprin-;. sare în vederea dării în funcțiune _ _ ______________derjlor din industria ușoară pentru- ja termenele planificate a construe- activității educative în rîndurile ti- ca produsele ne larg consum sa țuior industriale. în conferință neretului. în cuvîntul său, tovarășul satisfacă gusturile și exigențele s.a insistat asupra grijii deosebite Nico!ae PoDescu Drirh sccretar al sporite ale oamenilor muncii, să pe care organele competente tre- ™“guhd orășenesc UTM fie tot mai trainice, mai frumoase, buia s-o acorde extinderii indus- comitetului orășenesc U.I.M., trializării în construcții, ridicării calificării muncitorilor de pe 1 șantiere, pregătirii de cadre medii, îndeosebi maiștri.
★Lucrările conferinței au oglindit preocuparea stăruitoare a organelor și organizațiilor de partid din Capitală pentru aplicarea consecventă a principiilor și normelor leniniste în viața de partid, asigurarea conducerii colective, dezvoltarea continuă a democrației interne, întărirea disciplinei de partid.în conferință s-a arătat că plenarele comitetului orășenesc și ale comitetelor raionale s-au ținut cu regularitate, analizînd principalele probleme ale activității economice, social-culturale, ale muncii de partid.Un șir de delegați au relevat experiența prețioasă a comitetului orășenesc și a unor comitete raionale în munca cu activul de partid. Lărgirea activului de partid cu cadre din cele mai competente, atragerea acestora, potrivit specialității lor, la analizarea muncii în diferitele sectoare, a dat posibilitate organelor de partid să cunoască mai profund problemele, să ia hotărîri mai bune, mai eficace.Organele de partid au acordat un sprijin rpai substanțial organizațiilor de bază din întreprinderi, instituții, instruind cu regularitate birourile și îndrumîndu-le concret, la fața locului, în rezolvarea diferitelor sarcini, organizînd consfătuiri pentru extinderea experienței înaintate în munca de partid.în conferință s-a arătat însă că în activitatea unor organe de partid se mai manifestă tendințe de înlocuire a muncii vii, operative prin ședințe și hîrtii.— Totalizînd numărul orelor pe care le-am petrecut în ședințe în timp de 10 luni — a arătat tov. Matei Păun, prim-secretar al Comitetului raional de partid 23 August, noi am ajuns la concluzia că ele au însumat o lună și jumătate. Aflîndu-șe mult timp în ședințe, comitetul raional a recurs în prea mare măsură la informarea prin hîrtii. La rîndul său, comitetul raional a avut de întocmit tot felul de informări pentru comitetul orășenesc — multe din ele inutile, cerute de activiști din aparat, fără aprobarea biroului. Toate acestea au sustras în bună parte pe membrii, birourilor comitetului raional, ca și birourile organizațiilor de bază, de la munca vie, în mijlocul oamenilor muncii.Conferința a pus ca sarcină noului comitet orășenesc să ia măsuri pentru continua îmbunătățire a stilului de muncă al organelor de partid, să le dea ajutor concret pentru realizarea sarcinilor, pentru elaborarea unor hotărîri bine studiate, să organizeze un control mai sistematic și mai aprofundat.Conferința a relevat importantele succese obținute de organizațiile de partid din Capitală în munca de alegere, creștere și promovare a cadrelor. Ocupîndu-se de unele aspecte ale acestei munci, tov. Gh. Pană, secretar al comitetului orășenesc de partid, și alți delegați aii arătat necesitatea ca în selecționarea și promovarea cadrelor să se acorde o deosebită atenție verificării însușirilor lor în lupta pentru realizarea sarcinilor, să se îmbunătățească continuu educarea lor în , spiritul unei înalte principialități partinice și al moralei comuniste.
★Organizația de partid a Capitalei desfășoară o largă și multilaterală activitate ideologică. în învățămîn- tul de partid studiază peste 94 la sută din totalul membrilor și can- didaților de partid, care împreună cu alți oameni ai muncii totalizează peste 168.000 tovarăși, circa 120.000 tineri studiază în învățămîntul politic U.T.M.Conferința a scos în evidență rezultatele pozitive obținute de organizațiile de partid în legarea mai strînsă a muncii de propagandă de sarcinile practice ale construcției socialiste, în organizarea ei diferențiată, potrivit preocupărilor și cerințelor diferitelor categorii de oameni ai muncii — muncitori, ingineri și tehnicieni, cadre didactice, oameni de știință și cultură.Un șir de delegați au subliniat însă că în munca de propagandă se mai vădesc manifestări de formalism, ruptură de viață, tendințe de a trata problemele într-un mod școlăresc. Aceste lipsuri își găsesc explicația și în faptul că unele comitete raionale de partid continuă să aprecieze munca de propagandă mai ales după datele statistice privind numărul cercurilor, conferințelor etc. și nu după calitatea și eficacitatea ei, lasă problemele de conținut ale învățămîntului de partid numai pe seama cabinetelor de partid.Conferința a accentuat asupra îndatoririi organelor și organizațiilor de partid de a îndruma mai sistematic organele sindicale, sfaturile

arătat, totodată, că sarcinilor trasate de ce privește calitatea produselor cere să se acorde o atenție deosebită perfecționării continue a. proceselor tehnologice și însușirii celor mai moderne procedee de fabricație în vederea realizării unor mașini și utilaje la -, tonale vô/trebui”să "ia“toattTmă-

delegați au îndeplinirea partid în populare, organizațiile U.T.M. în vederea îmbunătățirii muncii cultural-educative de. masă și legării ei strinse de sarcinile principale ale construcției socialiste, organiză, rii în cluburi, colțuri roșii,, .case de cultură, a unei activități bogate și atrăgătoare, cu o sferă de cuprindere mai largă.Darea de seamă, ca și dezbaterile, au acordat o atenție deosebită
Conferința a subliniat în mod dep sebit necesitatea de a se acorda cea mai mare atenție asimilării în fabricație de. noi produse cu caracteJ ristici tehnice superioare. Maimulți delegați printre care tovarășul Gheorghe Borș, prim-secretar al comitetului raional Gh. Gheorghiu-Dej, au arătat că pentru asimilarea în producție a unor utilaje și mașini de înaltă tehnicitate există toate condițiile, întrucît un mare număr de întreprinderi au fost înzestrate cu tehnică modernă. Sarcina organizațiilor de partid — au spus ei — este de a ajuta conducerile întreprinderilor pentru deplina folosire a utilajului și perfecționarea lui continuă.O experiență prețioasă a do- bîndit în acest domeniu comitetul raional de partid „23 August“ care, pe baza studiului întreprins asupra posibilităților de ridicare a nivelului tehnic al producției în întreprinderile raionului, a adoptat un ansamblu de măsuri menit să asigure obținerea unor indici superiori de utilizare a mașinilor.— Pentru a da un ajutor eficace conducerii uzinei în realizarea planului tehnic — a arătat tov. Florian Păunescu, secretarul comitetului de partid de la uzinele „23 August" — noi am alcătuit colective care au analizat în secții și sectoare posibilitățile de ridicare a nivelului tehnic al producției. Au fost propuse măsuri pentru, modernizarea u- nor mașini, ceea ce ne va permite îndeplinirea în mai bune condiții a sarcinilor ce ne revin în ce privește asimilarea unor produse noi.Totodată, în cadrul lucrărilor conferinței au fost criticate organele și organizațiile de partid, precum și conducerile întreprinderilor care au acceptat punerea în fabricație a unor tipuri învechite de mașini.în cuvîntul său, tov. Erwin Bodnar, directorul IPROCHIM, și alți delegați au făcut o serie de propuneri în vederea îmbunătățirii continue a activității institutelor de proiectări și serviciilor tehnice din uzine astfel îneît condițiile de calitate și obținerea de caracteristici tehnice-economice superioare Să stea la baza fabricării fiecărui produs.Tehnica nouă presupune o înaltă calificare a muncitorilor. Mai mulți delegați, printre care și tov. Nicolae Vlad, muncitor la Combinatul de mobilă de la Pipera, Ionela Alăman de la fabrica „Adesgo", înfățișînd rezultatele pozitive obținute în domeniul ridicării calificării muncitorilor, au subliniat necesitatea ca organele de partid, conducerile întreprinderilor, ministerele să acorde o neslăbită atenție pregătirii cadrelor la nivelul înzestrării tehnice a întreprinderilor.în intervențiile lor, mai mulți delegați s-au referit la unele deficiențe care fac ca procesul de producție să nu se desfășoare ritmic. Cel mai adesea sînt invocate cauze „obiective“. Analiza întreprinsă la Uzina de mașini electrice, de pildă, a arătat însă că munca „în asalt", lipsa de decalaj între secții provin dintr-o slabă organizare a muncii, din insuficienta preocupare pentru aprovizionarea la timp cu materiale și materii prime etc. Conferința a obligat organele și organizațiile de partid să ia măsurile politice necesare pentru realizarea ritmică a planului.După cum s-a arătat în conferință, organizațiile de partid și conducerile administrative au datoria să se ocupe mai mult decît pînă acum de îmbunătățirea cooperării între întreprinderi. Consiliile coordonatoare ale planului de cooperare trebuie să devină organe operative de lucru, capabile să ia măsuri eficiente și la timp. Trebuie combătută poziția greșită a unor conducă toii de întreprinderi care tratează problema cooperării ca pe 

o obligație secundară.
★în ultimii ani activitatea în domeniul construcțiilor a căpătat o puternică dezvoltare. în 1960 și 1961, oamenii muncii din Capitală au primit aproape 23.000 apartamente. Acolo unde pînă nu de mult erau maidane sau cartiere insalubre, au apărut ansambluri, de locuințe moderne, confortabile. Cartierul Giulești, Calea Griviței și alte artere principale sînt de nerecunoscut.Ținînd seama de sarcinile mari care se pun în domeniul construcțiilor — numai în cursul anului 1962 vor trebui construite 13.000 de a- partamente, precum și importante obiective industriale, delegații la conferință au insistat în mod deosebit asupra necesității înlăturării unor deficiențe.în activitatea de proiectare a construcțiilor de locuințe, a spus tov. Pop Siinion, directorul Direcției generale de construcții-mon- taj a Sfatului popular al Capitalei, se manifestă în unele cazuri lipsă de răspundere, calitatea necorespunzătoare a unor proiecte

ascultat participanții la conferință cuvîntul tov. Elena Munteanu, directoarea Școlii medii nr. 8 care a înfățișat metodele muncii politice, cu ajutorul cărora organizația de bază din școală a izbutit să asigure participarea activă ror cadrelor didactice la o tivitate educativă.Rolul important care oamenilor de știință și — în dezvoltarea economiei și a culturii noastre socialiste impune înalte răspunderi organizațiilor de partid care activează în cadrul institutelor de cercetări și învăță- uniunilor de prin această tovarășii prof, rectorul Insti- din Capitală, comitetul de R.P.R., au re- muncii de de cercetări

a tutu-vie ac-revine cultură
a vorbit despre munca rodnică : desfășurată pe acest tărîm de numeroase organizații de partid și U.T.M. Rezultatele acestei munci , se oglindesc în* entuziasmul cu care învață și muncesc masele largi ale tineretului.în conferință s-a .arătat că organizațiile de partid trebuie să asigure o mai strînsă colaborare între cadrele didactice, organizațiile U.T.M. și asociațiile studențești, științifice și învățămînt superior, în vederea îmbunătățirii procesului sprijinul acordat de organizațiile de instructiv-educativ. Cu interes au partid conducerilor institutelor pen-

rnînt superior, al creație. Analizînd prizmă problemele, univ. C. Dînculescu, lutului Politehnic 
I. Carabogdan din partid al Academiei levât îmbunătățirea partid în institutele

tru continua îmbunătățire a planurilor de cercetare. Ca urmare, a sporit contribuția institutelor de cercetări la rezolvarea unor probleme importante ale dezvoltării economiei. în vederea sporirii eficacității tehnico-economice a muncii științifice este nevoie — după cum s-a subliniat în conferință — să se realizeze o mai strînsă legătură între institutele de cercetări și întreprinderile productive, să se urmărească cu mai multă perseverență aplicarea în producție a rezultatelor cercetărilor.Vorbind despre problemele dezvoltării creației literare, scriitorul Marcel Ereslașu, secretarul organizației de bază de la Uniunea Scriitorilor, s-a referit la însemnătatea contactului viu, permanent al scriitorilor cu viața, cu oamenii muncii.Cunoașterea aprofundată a realităților de către scriitori, ridicarea măiestriei operelor literare constituie problema nr. 1 în activitatea

organizației noastre de partid — a spus vorbitorul.
★Ascultînd expunerea asupra Dării de seamă prezentate în plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie—5 decembrie 1961 de delegația partidului nostru la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. delegații la conferință și-au exprimat deplina adeziune față de aprecierile și concluziile cuprinse în acest document de mare însemnătate. înfierînd activitatea antipartinică a grupului frac- ționist Pauker-Luca, urmați de Teohari Georgescu, și a grupului fracționist Chișinevschi, M. Cons- tantinescu, ei au subliniat marea însemnătate pe care a avut-o demascarea și înlăturarea acestora pentru întărirea partidului, pentru aplicarea consecventă a principiilor și normelor leniniste în viața de partid.
★în concluzia dezbaterilor a vorbit tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.

tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-DejLuînd cuvîntul, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a apreciat că desfășurarea conferinței a prilejuit o trecere în revistă a marilor succese obținute în dezvoltarea economică și culturală a Capitalei patriei noastre, a evidențiat maturitatea și capacitatea de mobilizare a organizațiilor de partid, spiritul de răspundere, însuflețirea și hotă- rîrea cu care comuniștii, în fruntea oamenilor muncii, luptă pentru înfăptuirea politicii partidului.Darea de seamă prezentată de tov. F. Dănălache și dezbaterile care au avut loc pe marginea acestei dări de seamă au făcut o analiză cuprinzătoare a muncii vaste desfășurate în toate domeniile de organizația de partid a Capitalei, în frunte cu comitetul orășenesc, au examinat lipsurile ce s-au manifestat în munca organelor și organizațiilor de partid, au fixat sarcinile în vederea îmbunătățirii continue a activității de partid, de stat, economice, social-culturale.înainte de a mă referi la unele aspecte ale activității organizației de partid din Capitală,1 mă voi opri asupra rezultatelor obținute de oamenii muncii din patria noastră în realizarea obiectivelor planului de șase ani.în primii doi ani — 1960 și 1961 — ai planului, sarcinile prevăzute în Directivele Congresului pentru a- ceastă perioadă au fost îndeplihite și depășite. Volumul global al producției industriale a crescut în acești doi ani cu peste 35 la sută. Cele mai de seamă realizări au fost obținute în ramurile principale ale industriei, de care depinde dezvoltarea proporțională, mereu ascendentă a întregii economii naționale, continua înflorire social-eco- nomică a țării. Volumul producției în industria construcțiilor de mașini, care stă la baza progresului tehnic al tuturor celorlalte ramuri de producție, a crescut cu 45 la sută, în industria chimică — cu 50 la sută, în industria energiei electrice — cu 33 la sută. Muncitorii, tehnicienii, inginerii au realizat peste plan, în acești doi ani, o producție în valoare de 6,5 miliarde lei. Economia națională a primit, peste prevederile planului, un plus de 123.000 tone de oțel, 103.000 tone laminate, 721.000 tone cărbune, motoare electrice cu o putere de 93.000 kW, mobilă în valoare de 328 milioane de lei, 15,6 milioane metri pătrați țesături, 1,4 milioane perechi încălțăminte și multe altele. Reducînd consumurile specifice și folosind mai bine capacitățile de producție, oamenii muncii din industrie au realizat economii peste plan în valoare de 1,7 miliarde lei.în anul 1962, potrivit ' planului, volumul producției industriale va atinge un nivel cu 54 la sută mai mare decît în anul 1959. Numai depășirea prevederilor Directivelor pe primii trei ani ai planului cu 14 miliarde de lei reprezintă aproape întreaga producție industrială a anului 1938.Și pe frontul transformării socialiste a agriculturii producției agricole succese importante, pe țară a țăranilor prilejuit o analiză multilaterală a problemelor fundamentale ale agriculturii, a constituit o tribună a experienței înaintate a gospodăriilor colective. Lucrările Consfătuirii au fost urmărite cu imens interes de întreaga țărănime și au dat un puternic avînt mișcării țărănimii pentru terminarea colectivizării. Numai în ultimele două luni — decembrie și ianuarie — au intrat în gospodării colective un număr de circa 205.000 familii țărănești, cu o suprafață de aproape 600.000 hectare teren agricol.Presa noastră a adus la cunoștința opiniei publice că, după regiunile Dobrogea și București, colectivizarea agriculturii s-a încheiat și în regiunile Cluj și Banat.Procesul de colectivizare este îri- tr-o fază foarte înaintată în regiunile Galați, Hunedoara, Iași, Oltenia și altele.

lor de producție, oamenii muncii din București au realizat în 1960— 1961 economii peste plan de un miliard lei — cu 200 milioane mai mult decît se angajaseră.Rezultatele însuflețitoare dobîn- dite în dezvoltarea industriei și în ridicarea nivelului ei tehnic, realizările în construcția de locuințe

și al sporirii s-au obținut Consfătuirea colectiviști a

în numele Comitetului Central al ■ partidului, felicit din toată inima pentru această victorie țărănimea din regiunile Cluj și Banat, pe inginerii, mecanizatorii și agronomii din stațiunile de mașini și tractoare și din gospodăriile agricole de stat și pe lucrătorii din sfaturile populare care au adus o mare contribuție la îndrumarea țărănimii pe ’ care împodobesc din ce în ce măi calea agriculturii socialiste, organele și organizațiile de partid și activul de partid.în fața organelor de partid și a sfaturilor populare din aceste regiuni — ca și din regiunile Dobrogea și București — stă sarcina de mare răspundere de a îndruma și ajuta concret și operativ gospodăriile colective în activitatea lor e- conomică și organizatorică, repar- tizînd în acest sector cadre bune și competente. Toate forțele țărănimii, ale tuturor lucrătorilor din agricultura acestor regiuni complet colectivizate trebuie acum concentrate pentru consolidarea și dezvoltarea economică a gospodăriilor colective.Posibilitățile nelimitate de . sporire a producției agricole desqhise de încheierea colectivizării vor fi pe deplin valorificate dacă colectiviștii din aceste regiuni și organele de partid vor înțelege să treacă la unirea gospodăriilor colective mici și crearea de unități agricole mari, capabile să asigure folosirea rațională a pămîntului, aplicarea metodelor agrotehnice înaintate, utilizarea mai eficace a mijloacelor mecanizate, îmbinarea culturii cerealelor cu creșterea animalelor și cu. alte ramuri de producție agricolă.în continuare tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a subliniat că, datorită creșterii acumulărilor statului, a devenit posibilă alocarea pentru investiții în anii 1960—1962 a peste 83 miliarde lei, depășindu-se nivelul prevăzut în Directive. Nicicînd țara noastră nu a avut posibilitatea de a asigura o creștere atît de mare a resurselor economiei, care să permită dublarea investițiilor într-o perioadă de numai 3 ani.Realizările obținute s-au reflectat în sporirea însemnată a veniturilor și în creșterea puterii de cumpărare a populației, în asigurarea unui volum de mărfuri cu 18 miliarde lei mai mare îA 1962 față de 1959, de o varietate largă de sortimente și de calitate superioară. în întreaga țară s-au construit și se construiesc sute de noi unități comerciale, înzestrate cu utilaje moderne, îm- bunătățindu-se permanent deservirea populației.Toate acestea sînt rodul muncii devotate și pline de abnegație a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor și ilustrează justețea liniei politice a partidului nostru, creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid în toate domeniile vieții sociale.La înfăptuirea acestor rezultate, care constituie un titlu de mîndrie pentru poporul nostru, o contribuție de seamă au adus oamenii muncii din Capitală.în întreprinderile orașului București, centrul politic, cultural, științific al țării și cel mai important centru economic, se realizează mai mult de o cincime din întreaga producție industrială a țării : 28 la sută din construcțiile de mașini, 32 la sută din producția chimică, 30 Ia sută din textile, 37 la sută din confecții, 27 Ia sută din producția de pielărie și încălțăminte.Volumul producției industriale a orașului București depășește cu 20 Ia sută întreaga producție din 1938 a industriei Romîniei.Cu îndreptățită satisfacție arată darea de seamă prezentată Conferinței de comitetul orășenesc de partid că în primii doi ani ai planului de 6 ani întreprinderile din Capitală și-au îndeplinit planurile anuale înainte de termen, mărind producția industrială cu 35,6 Ia sută față de 1959 și realizînd produse peste plan în valoare de 1 miliard și jumătate lei.Răspunzînd cu elan chemării partidului de a lupta pentru descoperirea și valorificarea rezervelor interne și reducerea cheltuieli-

mult cartierele orașului, în lărgirea și perfecționarea deservirii populației, au transformat profilul economic și înfățișarea orașului București.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri dau o înaltă prețuire și felicită din toată inima colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni, pe oamenii de știință și cultură, organizațiile de partid, sindicale și de tineret din București pentru aceste minunate realizări, urîndu-le noi și însemnate succese și îndem- nîndu-le să-și înzecească eforturile, să-și mobilizeze toate energiile pentru realizarea și depășirea sarcinilor mari și de răspundere ce le revin în planul de dezvoltare a economiei naționale. (Aplauze).Ponderea producției din întreprinderile industriei grele din Capitală în totalul producției industriale a crescut de la circa 36 la sută în 1950, la peste 50 la sută în 1960 ; ponderea producției întreprinderilor constructoare de mașini a crescut de la 18,5 la 32 la sută, cea a întreprinderilor din industria chimică de la 5,6 la 10,2 la sută.La baza dezvoltării cu precădere și în ritm susținut a producției întreprinderilor din industria grea au stat indicațiile partidului privitoare la folosirea avantajelor pe care le oferă adîncirea specializării întreprinderilor acolo unde există condiții optime pentru cooperare. Existența unor astfel de condiții în orașul București a permis crearea unor întreprinderi cu profil bine conturat, reprofilarea multora dintre cele existente și dezvoltarea unor capacități de producție specializate. Datorită profilării și specializării se elimină paralelismele în fabricarea unor produse și cresc posibilitățile întreprinderilor de a introduce tehnica înaintată și a folosi mai complet capacitatea utilajelor, obți- nînd produse de calitate superioară și la un preț de cost redus. De exemplu, profilarea uzinei „Semănătoarea" pe 4 tipuri importante de mașini agricole pentru recoltat, prin renunțarea treptată la produsele neomogene fabricate în trecut (pile, dulapuri metalice ș.a.) a permis modernizarea tehnologiei și organizarea în flux continuu a procesului de producție, cu influențe pozitive asupra creșterii productivității muncii și reducerii prețului de cost. Specializarea uzinei „Tudor Vladimirescu“ a constituit un factor hotărîtor în perfecționarea construcției autovehiculelor, asigu- rînd acestora condiții superioare de rezistență, stabilitate, confort și estetică.Avînd un corp tehnic de înaltă calificare și în continuă creștere, o largă bază de cercetări tehnico- științifice, industria Capitalei va produce mașini și utilaj de înaltă tehnicitate, agregate de mare productivitate și precizie, instalații de mecanizare și automatizare, necesare ridicării continue a calității produselor și extinderii progresului tehnic în economia națională.în ce privește industria electrotehnică, întreprinderile din Capitală realizează peste 58 la sută din producția pe țară a acestei ramuri. Profilarea și dezvoltarea întreprinderii „Automatica“ și a celorlalte întreprinderi electrotehnice fac posibilă înfăptuirea automatizării complexe a unor linii tehnologice, mașini și agregate. Recent au fost automatizate furnalele nr. 1 și 2 de la Combinatul metalurgic Reșița, a fost elaborat sistemul de automatizare a acționărilor electrice care urmează a fi folosite la liniile de ciment, mașini-unelte mari ș.a.Dezvoltarea în continuare a pro-

ducției de mașini și aparate electrice, de elemente pentru automatizare — care se prevede să,fie în 1965 de peste 3 ori mai mare decît în 1962 — va accelera ritmul de automatizare în industriile siderurgică, chimică, a materialelor de construcție, în industria ușoară și alimentară.Pe aceeași linie de profilare și specializare s-a dezvoltat și industria chimică a orașului București. Capacitățile de producție ale acestei ramuri au fost orientate îndeosebi spre producția de coloranți, rășini sintetice, mase plastice prelucrate.Un obiectiv de mare însemnătate, care urmează să intre în producție în 1962, este fabrica de anvelope Popești-Leordeni, ceea ce impune pregătirea temeinică a producției și asimilarea cunoștințelor necesare fabricării anvelopelor la nivelul calitativ proiectat.De asemenea, și industriile textilă, confecții, încălțăminte, alimentară ale Capitalei au înregistrat progrese remarcabile în ceea ce privește volumul, nivelul tehnic, calitatea și varietatea producției. în 1960 în Capitală s-au realizat de 2,3 ori mai multe produse textile decît în 1950, de 3 ori mai multe confecții, de circa 3 ori mai multă încăl-. țăminte și produse de piele, de 3,5 ori mai multe preparate de carne, de 3 ori mai multe uleiuri, grăsimi vegetale ș.a.Planul de 6 ani prevede sporuri însemnate ale capacității de producție prin reechiparea cu utilaje moderne, precum și prin construcția unor noi întreprinderi și secții. Pentru lărgirea producției de stofe, tricotaje și confecții de calitate superioară pe bază de fire fine de tip lînă, se va dezvolta și înzestra cu utilaj filatura ducția va fi îmbogățită de calitate superioară — produse în noua țesătorie de mătase prevăzută a se construi în Capitală. Combinatul de cauciuc Jilava își va dubla capacitatea actuală de prelucrare, va asigura îmbunătățirea substanțială a aprovizionării cu articole tehnice și bunuri de consum din cauciuc. în anul acesta se vor încheia lucrările de dezvoltare și utilare a fabricii de ulei și a altor întreprinderi și secții din industria alimentară.Odată cu dezvoltarea economică a orașului București, numărul sa- lariaților a crescut față de 1956 cu23 la sută, al muncitorilor din industrie, construcții, transporturi, gospodărie comunală cu 34 la sută.Inginerii și tehnicienii din Capitală rezolvă cu competență sporită sarcinile complexe ale ridicării continue a nivelului tehnic și organizatoric al producției, ale introducerii și extinderii tehnicii noi, modernizării produselor și îmbunătățirii tehnologiei de fabricație.în această privință pot fi citate numeroase exemple. Recent au fost omologate și urmează să intre în producția de serie, la uzinele „Timpuri Noi", noile motoare Diesel 2, de 3 și 4 cilindri — produse ia nivelul tehnicii mondiale, care prezintă un pronunțat progres față de caracteristicile seriei vechi și constituie o mîndrie a colectivului întreprinderii. De asemenea noile motoare asincrone asimilate de uzina de mașini electrice au performanțe comparabile cu cele mai bune realizări pe plan mondial, fiind mult solicitate și la export. Merită a fi subliniate rezultatele frumoase ale colectivului uzinelor „23 August“, în asimilarea noilor linii de ciment de 800 tone clinker/24 ore și a presei hidraulice cu 6 etaje pentru industria lemnului, utilaje de nivel tehnic ridicat, care au pus cadrelor tehnice ale uzinei probleme tehnologice complexe,Cu rezultate deosebite în ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor se pot mîndri și o serie de întreprinderi din industria ușoară și alimentară. Sînt apreciate modelele reușite de încălțăminte pentru copii ale întreprinderii „Carmen“, țesăturile de mătase cu

de mare productivitate de lînă pieptănată. Pro- de țesături de mătase cu sortimente superioară

(Continuare în pag. ïll-a)
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(Urmare din pag. Il-a)

Uesen și colorit atrăgător produse de „Mătasea Populară“, noile sortimente ale fabricii de produse lactate București și multe altele. •Planul de stat pe anul 1962 prevede pentru întreprinderile din Capitală sarcini sporite în ce privește dezvoltarea tehnicii noi. în acest an vor fi asimilate mașini și utilaje Ia nivel tehnjc ridicat : la uzinele „23 August" — prese hidraulice de 25—100 tone, mașini de prelucrat mase plastice prin extrudere și injecție ; la „Timpuri Noi“ — motoare cu explozie de 9 și 18 C.P. Uzinele „Electronica" vor intensifica lucrările pentru asimilarea producției de diode și tranzistori cu germaniu și a pieselor de radio.De modul în care întreprinderile constructoare de mașini din Capitală vor realiza în anul 1962 însușirea în fabricație de noi mașini, motoare, instalații și agregate, depinde dezvoltarea pînă în anul^ 1965 
a altor întreprinderi din țară, inclusiv din orașul București. Se poate aprecia că mai mult de 1/5 din producția anului 1965 a întreprinderilor constructoare de mașini din București se va realiza pe seama utilajelor asimilate în anul 1962.înfăptuirea ritmică a progresului tehnic cere ca întreprinderile constructoare de mașini să asigure trecerea cît mai rapidă de la fazele de proiectare și executare a prototipurilor la faza de punere în fabricație, domeniu în care există o a- numită rămînere în urmă pentru a cărei lichidare trebuie să ne mobilizăm toate forțele.Succesul în ridicarea nivelului tehnic al producției este strîns legat de crearea în întreprinderi a unei opinii de masă pentru asimilarea produselor noi și de considerarea permanentă a planului tehnic, de către cadrele de conducere, ingineri și tehnicieni ca factorul hotărîtor al dezvoltării producției în viitor. Acestea trebuie să se concretizeze în organizarea mai temeinică a serviciilor constructorului- șef și a tehnologului-șef din întreprinderi, în repartizarea celor mai calificate cadre de muncitori și tehnicieni în secțiile de pregătire a fabricației și în sculării.Indisolubil legată de progresul tehnic, calitatea producției constituie în prezent unul din obiectivele principale puse de partid în fața oamenilor muncii. Lupta pentru o calitate superioară a produselor este tot mai mult promovată la nivelul problemelor majore ale activității de producție. Astăzi a devenit însă insuficientă înțelegerea calității ca privind numai finisarea îngrijită a produselor sau reducerea remanierilor în, cursul procesului de fabricație. Fără. îndoială că prezentarea,-aspectul Și finisajul exterior au o mare importanță pentru aprecierea calității produselor. Cerințele actuale ale economiei impun însă abordarea mult mai complexă 
e problemei calității și corelarea a- cesteia cu toate celelalte aspecte ale activității economice, în care un rol determinant îl are nivelul tehnic al producției. Prin calitate se înțelege în primul rînd obținerea unor performanțe superioare : productivitate înaltă, durabilitate, rezistență mare la uzură, paralel cu micșorarea greutății specifice și a gabaritelor, ceea ce asigură economisirea materialelor și reducerea suprafețelor de producție. în toate domeniile, criteriul de orientare trebuie să-l constituie modelele cele mai reușite produse pe plan mondial.înzestrarea tehnică a întreprinderilor, nivelul înalt de calificare al cadrelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din industria Capitalei pot asigura mașini și utilaje cu caracteristicile tehnice cele mai înaintate, produse textile mai atrăgătoare și durabile, încălțăminte mai frumoasă și mai trainică, aparate de uz casnic moderne, produse alimentare variate și cu valoare nutritivă ridicată.O mare atenție s-a acordat în cuvîntare problemelor construcției de locuințe. Referitor la aceasta, tovarășul Gheorghiu-Dej a arătat că grija deosebită a partidului nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit în Capitală se reflectă în creșterea an de an a volumului construcțiilor de locuințe.în ultimii doi ani s-au construit în Capitală aproape 23.000 apartamente constituind noi ansambluri și grupuri de clădiri care înfrumusețează orașul. Capătă o înfățișare nouă magistralele Capitalei — Calea Griviței, șoseaua Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, magistrala Nord-Sud și se desăvârșește închegarea urbanistică a zonei centrale 
a orașului.Lucrătorii din construcții au dovedit că pot să realizeze lucrări importante în termene scurte și în Condiții de bună calitate, îndeplinind mai bine unul din indicatorii de bază ai planului de investiții: termenul de punere în funcțiune.Se extind tot mai mult metodele noi de industrializare și de mecanizare a lucrărilor de construcții, ceea ce a permis scurtarea duratei de execuție și realizarea unor importante economii de materiale.Un exemplu grăitor în această privință îl constituie pavilionul Expoziției Economiei Naționale, la care s-au realizat 20.000 m.p. suprafață utilă numai în 8 luni, ca

vîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dejurmare a folosirii în mare măsură a elementelor prefabricate și a aplicării unor procedee noi în tehnica de execuție.La blocurile de locuințe din b-dul Dinicu Golescu au fost date în folosință 225 apartamente cu 68 zile înainte de termen, la complexul de locuințe Grivița-Ateliere — 192 a- partamente cu 44 zile înainte de termen; cele 9 blocuri-cămine pentru 4.000 de studenți au fost executate în mai puțin de 8 luni.Cu toate aceste rezultate îmbucurătoare, în activitatea organizațiilor de construcții-montaj din Capitală se mai constată numeroase cazuri de punere în funcțiune cu întîrziere a unor obiective, de nerealizare a productivității muncii planificate, calitate slabă la unele finisaje, depășiri ale costurilor de deviz. Coordonarea pe același șantier a constructorilor și instalatorilor de specialități diferite lasă de dorit, ceea ce determină numeroase deteriorări și refaceri de săpături, de canalizări și chiar de construcții finisate.Industrializarea lucrărilor de construcții își face loc într-un ritm mult prea lent și durata de execuție este prea mare; de pildă, construirea blocului nr. 9 din ansamblul Șincai — Mărășești, cu 40 de a- partamente, a durat circa 12 luni,' a blocurilor A. 1 și A. 2, de cîte 40 apartamente, din Drumul Taberei — 8 luni.Față de progresul realizat în arhitectură și în tehnica construcțiilor de locuințe, critiçile cele mai frecvente ale oamenilor muncii care se mută în noile apartamente sînt adresate calității materialelor de instalații și sanitare, articolelor de lăcătușerie pentru uși, ferestre și mobilă executate în mod rudimentar și în cantități insuficiente.Acestei stări de lucruri i se va pupe capăt prin darea în funcțiune a fabricilor, în curs de construcție, pentru producția de radiatoare, băi, articole de lăcătușerie și armături, care vor asigura nevoile economiei naționale cu aceste produse, în cantități suficiente și sortimente variate.Comitetul executiv al Sfatului popular al Capitalei trebuie să manifeste o exigență mult sporită față de activitatea din construcții, să înțeleagă importanța pe care partidul și guvernul o acordă construe- .țiilor de locuințe ca unul din criteriile principale de apreciere a activității economice și gospodărești de către populație și, totodată, ca tablou reprezentativ al forței și progresului economiei.Conducerea organizațiilor de construcții trebuie să asigure din timp condițiile de execuție : proiecte și amplasamente, organizarea rațională pe bază de grafice a execuției lucrărilor, livrarea la termen a materialelor, recrutarea și calificarea cadrelor necesare, corespunzător volumului sporit de construcții din Capitală și exigenței tot mai înalte privind calitatea lucrărilor.Pentru ridicarea nivelului activității în construcții este necesar ca Sfatul popular al Capitalei, cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare să definitiveze în timpul cel mai scurt planul și detaliile de sistematizare ale orașului București și să întocmească un plan concret pentru creșterea gradului de industrializare a construcțiilor. Aceasta este cu atît mai urgent cu cît planul de 6 ani prevede darea în folosință în Capitală a circa 90.000 apartamente, moderne și confortabile. Construcția noilor blocuri de locuințe se va încadra în ansambluri urbanistice, care vor contribui la lichidarea urmărilor dezvoltării anarhice din perioada burgheziei și a contrastului dintre centru și periferie. Noile construcții vor schimba complet înfățișarea Bucu- reștiului — cu străzi spațioase, blocuri primitoare, magazine moderne, cu noi edificii de învățămînt și cultură.însemnate fonduri materiale și bănești sînt prevăzute pentru îmbunătățirea continuă a transportului în comun, realizarea unor noi construcții și dotări edilitare pentru dezvoltarea rețelei de apă, canalizare, modernizarea străzilor, extinderea spațiilor verzi.Planul de 6 ani deschide noi și minunate perspective Capitalei patriei noastre, ca și țării întregi. Bucureștiul se va înfrumuseța și mai mult, va cunoaște o mare dezvoltare economică, bunăstarea locuitorilor săi va crește continuu.La sfîrșitul planului de 6 ani întreprinderile industriale vor da o producție de peste 2 ori mai mare decît în anul 1959. Vor intra în funcțiune 19 întreprinderi noi; vor fi dezvoltate, reutilate și dotate cu secții noi un număr de 40 între-* prinderi, ceea ce va ridica potențialul industrial al orașului.în anul 1962 se investesc în Capitală circa 3,2 miliarde lei. O premiză importantă pentru desfășurarea normală a planului de investiții este elaborarea din timp și la un nivel tehnic ridicat a proiectelor pentru introducerea în plan și pentru execuția lucrărilor.Întrucât majoritatea institutelor de proiectare sînt în București, consider necesar să mă opresc asupra cîtorva aspecte legate de munca de elaborare a documentației 

tehnice pentru lucrările de investiții. în activitatea de proiectare s-au realizat incontestabil progrese încurajatoare. S-au elaborat proiecte valoroase pentru mari combinate, instalații complexe, fabrici și uzine la nivelul tehnicii moderne, frumoase ansambluri urbanistice.în același timp există însă o serie de lipsuri în activitatea de proiectare, ceea ce a făcut ca în anii precedenți un număr de obiective să nu poată fi introduse în plan.în multe proiecte trimise spre avizare și aprobare nu sînt soluționate probleme esențiale, procedeele tehnologice proiectate nu sînt clarificate și aprofundate pe baza realizărilor tehnicii moderne. Din cauza lipsei de legătură între proiectantul general, beneficiar și organele de proiectare de specialitate, deseori nu sînt corelate soluțiile alimentării cu apă, energie ș.a.; nu se iau în considerare posibilitățile de cooperare pentru utilități și deserviri.în multe din documentații nu se analizează cu toată seriozitatea eficiența economică a investițiilor propuse, volumul acestora fiind exagerat în raport cu rezultatele ce urmează a se obține.Faptul că toate aceste documentații cu lipsüri serioase au trecut prin consiliile tehnico-științifice ale ministerelor dovedește că nu se lucrează destul de temeinic iâr conducerile unor ministere nu iau măsuri pentru îndrumarea și coordonarea activității proiectanților.Comitetul orășenesc de partid, conducerile organizațiilor de proiectare trebuie să manifeste un înalt simț de răspundere, să se ocupe mult mai îndeaproape de problemele proiectării și avizării, să îndrepte eforturile spre tratarea aprofundată a aspectelor eficienței economice prin sporirea pe toate treptele a exigenței față de calitatea proiectelor și printr-o mai bună coordonare a activității de proiectare, în vederea soluționării operative, pe parcurs, a problemelor legate de întocmirea documentațiilor.în dezvoltarea vieții sociale și economice a orașului București un rol important îl ocupă comerțul socialist.Pentru satisfacerea cerințelor în continuă creștere ale populației au fost puse la dispoziția Sfatului popular al Capitalei fonduri însemnate de investiții pentru asigurarea rețelei de desfacere cu spații corespunzătoare. S-au construit mari depozite de mărfuri, precum și un mare număr de unități comerciale care asigură condiții bune de deservire. ;Satisfacerea exigențelor sporite ale populației Capitalei, buna aprovizionare a noilor cartiere, creșterea rentabilității comerțului socialist sînt cerințe care se pot realiza numai în condițiile unei rețele comerciale rațional dezvoltate, cu un număr suficient de magazine profilate și bine utilate, distribuite în raport cu densitatea populației și dimensionate pe baza unor calcule economice care să asigure reducerea cheltuielilor de circulație.Anul 1962, în care am pășit, va încheia prima jumătate a planului de șase ani. De rezultatele pe care le vom obține în acest an depinde într-o mare măsură înfăptuirea înainte de termen a planului de șase ani.Realizarea sarcinilor ce revin oamenilor muncii din Capitală în anul 1962 cere eforturi serioase din partea lor, precum și o muncă mai bine organizată, mai calificată din partea organelor și organizațiilor de partid.Sîntem încredințați că oamenii muncii din Capitală sub conducerea ‘organizațiilor de partid își vor mobiliza toate forțele, toată experiența și capacitatea creatoare pentru a asigura îndeplinirea planului pe 1962 la toți indicii, vor obține noi și însemnate succese în lupta pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru făurirea vieții socialiste, îmbelșugate, a poporului muncitor.Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej s-a ocupat apoi de unele probleme ale muncii politico-organizatorice a organelor și organizațiilor de partid. Subliniind că organizația de partid a orașului București, care grupează peste 122.000 de membri și candidați de partid — aproape a șaptea parte din efectivul partidului — este cea mai mare organizație a partidului nostru, vorbitorul a spus :Așa cum a reieșit și din dezba-* terile conferinței, organizația da partid a Capitalei își îndeplinește cu cinste sarcinile ce-i revin. A crescut rolul organizațiilor de partid în conducerea activității economice, de stat și social-culturale ; în marea lor majoritate, ele își concentrează activitatea asupra principalelor probleme ale sectorului în care muncesc, le rezolvă cu mal multă competență și operativitate, desfășoară o largă muncă politico- organizatorică în rîndul maselor de oameni ai muncii, contribuind în- tr-o mare măsură la succesele despre care s-a vorbit aici.Mărețele obiective ce stau în fața noastră impun organelor și organizațiilor de partid să asigure parti

ciparea activă a tuturor membrilor de partid la lupta pentru realizarea sarcinilor politico-eeonomice, încît fiecare membru al partidului, la locul său de muncă, să fie un militant: care să-i mobilizeze și să-i însuflețească prin exemplul său și pe ceilalți oameni ai muncii;Darea de seamă și discuțiile din cadrul conferinței au relevat importanță deosebită a activului de partid, ale cărui rînduri au sporit în ultimii ani; trebuie însă arătat că în Capitală mai există mari posibilități, încă nefolosite, de lărgire a activului de partid. Merită să fie extinsă metoda folosită de comitetul orășenesc care, sprijinindu-se pe activul de partid, cît și pe activul fără partid, formează, pentru toate sectoarele de activitate, colective alcătuite din oameni corn- petenți, specialiști cu o înaltă calificare din diferite domenii — ceea ce asigură studierea aprofundată a problemelor și elaborarea unor măsuri practice eficace.în munca ae alegere și creștere a cadrelor, comitetul orășenesc, comitetele raionale de partid au obținut bune rezultate, formînd și, promovînd în munci de conducere din toate sectoarele vieții de partid, de stat, economice, culturale și obștești un mare număr de cadre valoroase.în această privință, conferința a scos în evidență și unele lipsuri care trebuie înlăturate cu toata ho- tărîrea, A. crește cadre înseamnă nu numai a forma oameni cu o bună pregătire politică și profesională, care să poată conduce activitatea într-un sector sau altul, ci și a-i educa ,în spiritul unei înalte principialități partinice, al ideologiei și moralei socialiste, încît prin întreaga lor comportare să poată sluji drept pildă oamenilor muncii.Capitala noastră, cu numeroasele ei întreprinderi, instituții centrale de stat, institute de învățămînt superior și de cercetare științifică, instituții de artă și cultură, constituie un uriaș rezervor de cadre. Muncind cu stăruință și' pricepere, organele și organizațiile de partid din București au deplina posibilitate de a asigura cadre corespunzătoare, cu perspective de creștere pentru toate domeniile de activitate.O atenție deosebită trebuie acordată și pe viitor aplicării consecvente a principiilor și normelor leniniste în viața de partid, conducerii colective, întăririi disciplinei de partid, a combativității și intransigenței față de orice abateri de la linia politică a partidului, de la disciplina și regulile de partid.Din dezbaterile Conferinței au reieșit unele deficiențe în domeniul organizării și controlului îndeplinirii hotărîrilor. Ca rezultat,- unele hotărîri adoptate de comitetul orășenesc sînt aduse cu întîrziere la cunoștința comitetelor raionale și organizațiilor de bază, prevederi importante ale acestora nu se aplică la timp iar uneori de loc.Deși s-a atras atenția în mod sistematic că organele de partid trebuie să-și desfășoare cea mai mare parte a activității în mijlocul oamenilor muncii din întreprinderi și instituții, acolo unde muncesc membrii de partid, totuși nu au fost încă eliminate complet tendințele birocratice, de înlocuire a muncii vii prin ședințe și hîrtii. Mai dăinuie practica unor ședințe care, nefiind temeinic pregătite, se încheie cu hotărîri insuficient documentate și nu preconizează măsuri concrete, precise, bazate pe un studiu 'aprofundat al problemelor. Se pierde, de asemenea, mult timp pentru întocmirea a tot felul de informări și situații, adeseori inutile. în perioada ianuarie—septembrie 1961 unui singur comitet raional de partid din Capitală i-au fost cerute 66 informări și situații, totalizînd 320 pagini. în munca de partid sînt necesare diferite informări, dar a- ceasta nu înseamnă să se înlocuiască munca cu oamenij prin munca cu hîrtiile ; bună și utilă este acea informare care se bazează pe cunoașterea temeinică a realităților și le prezintă într-o formă sintetică.Așa cum au arătat dezbaterile conferinței, organizația de partid din București a desfășurat în ultimii' ani o activitate bogată și multilaterală în domeniul muncii ideologice. Organele de partid se preocupă. într-o măsură mai mare delegarea tot mai strînsă a. muncii ideologice de sarcinile practice ale construcției socialiste ; un număr însemnat de cadre economice, tehnice studiază economia politică și problemele economiei industriale. Aproape totalitatea membrilor de partid, precum și alți oameni ai muncii sînt cuprinși în învățămîn- 
tul de partid.Organizația de București a acumulat o experiență interesantă în ce privește organizarea diferențiată a muncii de propagandă potrivit cu sfera de preocupări a diferitelor categorii de oameni ai muncii cărora li se adresează — cadre conducătoare din economie, ingineri și tehnicieni, cadre de partid și sindicale din întreprinderi, cadre didactice, cercetători științifici, oameni de artă și literatură. Această experiență trebuie să fie mereu îmbogățită și perfecționată, ea contribuind la legarea strînsă a teoriei de practică și înlăturarea caracterului formal, scolastic pe care-1 mai are uneori munca ideologică. Accentul principal în munca de propagandă 

trebuie pus pe continua el îmbunătățire calitativă, pe ridicarea nivelului teoretic și a eficacității sale practice. Munca de propagandă trebuie să asigure cunoașterea aprofundată de. către membrii de partid și de masele oamenilor muncii a liniei și hotărîrilor partidului, a aprecierilor sale asupra problemelor vieții interne și internaționale, să înarmeze ideologic pe mémbrii de partid pentru a îndeplini cu succes sarcinile istorice stabilite de Congresul al IlI-lea al Partidului Muncitoresc Romîn.Pentru conducerea cercurilor și cursurilor din sistemul învățămîntului de partid, pentru întocmirea de materiale propagandistice calificate, comitetul orășenesc, comitetele raionale trebuie să repartizeze un număr mai mare de tovarăși cu bună pregătire ideologică, legați de activitatea practică din diferite domenii ale construcției socialiste. Acesta este și mijlocul principal de înlăturare a tendințelor de rupere a propagandei de necesitățile practice.Formarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii este una din cele mai complexe sarcini în etapa de- săvîrșirii construcției socialiste și trecerii la comunism. Partidul nostru desfășoară o uriașă muncă educativă în rîndul maselor largi ale celor ce muncesc, al cărei rod este nivelul politic din ce în ce mai ridicat, elanul și abnegația, atitudinea nouă față de muncă și îndatoririle sociale, orizontul cultural mai larg — trăsături caracteristice unui număr tot mai mare de oameni ai muncii.în desfășurarea activității educative de masă, sarcini deosebit de mari au sindicatele. Fără o intensă muncă educativă este cu neputință îndeplinirea de către sindicate a sarcinilor ce le revin în mobilizarea oamenilor muncii la lupta pentru îndeplinirea planului de stat, în atragerea maselor muncitoare la o participare tot mai activă în conducerea economiei. Or, așa cum a reieșit și din intervențiile partici- panților la discuții, adesea organizațiile sindicale privesc munca educativă izolat de aceste sarcini fundamentale, o neglijează, nu se preocupă să-i asigure un caracter permanent. La unele întreprinderi din Capitală munca culturală se duce în mod sporadic, are o sferă de cuprindere restrânsă; se manifestă o slabă exigență față de conținutul activității culturale, se faôe puțin pentru organizarea utilă și totodată plăcută, a timpului liber al muncitorilor, al familiilor lor, al tineretului.Organele de partid sînt datoare să îndrume organizațiile sindicale pentru lichidarea hotărâtă a unor a- semenea deficiențe. Membrii de partid care activează în organele sindicale trebuie să acționeze cu perseverență pentru ca fiecare organizație sindicală să valorifice multiplele mijloace pe care le are la dispoziție în-vederea desfășurării muncii cultural-educative, să folosească din plin puterea ei de influență în scopul educării comuniste a maselor, combaterii stărilor de spirit înapoiate, promovării noului.O atenție deosebită trebuie să a- corde organizațiile de partid tineretului nostru minunat, creșterii noii generații de cetățeni ai patriei socialiste. Factorul hotărîtor al educației comuniste este munca ; neobosit să cultivăm în rindurile tineretului dragostea de muncă, spiritul de disciplină, hotărîrea de a-și dărui elanul și energia clocotitoare o- perei de construire a socialismului!Organizațiile U.T.M., cu sprijinul și sub îndrumarea organizațiilor de partid, trebuie să desfășoare o activitate bogată în conținut, variată și atrăgătoare, ajutîndu-i pe tineri să-șî formeze o concepție științifică despre natură și societate, să-și însușească învățătura marxist-leninis- tă și politica partidului nostru.
A aP8rut „Lupta de clasă“ nr. 1 - 1962

Numărul 1, pe luna ianuarie 1962, 
al revistei „Lupta de clasă“ cu
prinde articolele : „Industria con
strucțiilor de mașini, ramură prin
cipală a economiei naționale“ de 
GHEORGHE RÄDOI, „Producția de 
cereale, baza dezvoltării întregii 
agriculturi" de NICOLAE GIOSAN, 
„Dezarmarea, problemă arzătoare 
a contemporaneității“ de T. BOR- 
DEIANU, S. VERONA, „Știința și 
progresul forțelor de producție ale 
societății“ de acad. ȘT. MILCU, 
„Frumosul în viața de toate zilele’’ 
de ANCA ARGHIR, „Partidul Comu
nist din S.U.A. în apărarea dreptu
rilor și libertăților democratice” de 
N. LUPU.

Revista cuprinde și rubrica „Pe 
urmele materialelor publicate" în 
legătură cu articolele : „Dezvolta
rea conștiinței socialiste și lupta 

, dintre nou și vechi în etapa ac-
La rubrica : „Din experiența mun- tuală” și „Roiul organizatoric al 

cii de propagandă” sînt publicate ziarului și eficacitatea iul în viața 
articolele : „Pregătirea multilaterală economică”.

————O® O ..............

Colecție de modele pentru expoziția internațională
de la Budapesta

Secțiile de creație ale fabricii de 
confecții și tricotaje București și 
întreprinderii „Tînăra Gardă" au 
început pregătirea colecției de mo
dele cu care țara noastră se va pre
zenta în luna martie la Consfătuirea 
și la expoziția internațională de la 
Budapesta privind noile creații de 
îmbrăcăminte și încălțăminte.

Colecția țării noastre pentru con
sfătuire va cuprinde 72 de modele 
de confecții din țesături și tricot 
pentru toate vîrstele, anotimpurile 
și ocaziile. La expoziție, industria u- 
șoară va prezenta 300 mostre de

Regimul democrat-popular a deschis larg în fața maselor de tineri porțile învățămîntului de toate gradele. în București ca și în întreaga țară, rețeaua instituțiilor de învățămînt a cunoscut o puternică dezvoltare.Astăzi învățămîntul de 8 ani și mediu se desfășoară în Capitală în 212 școli și cuprinde de 7 ori mai mulți elevi decît în anul 1938. Numai în ultimii trei ani au fost construite în Capitală 39 localuri noi de școală cu 750 săli de clasă. învățămîntul profesional și tehnic este urmat de peste 30.000 de elevi. Peste 15.000 tineri muncitori îmbină munca în producție cu învățătura, frecventând cursurile învățămîntului seral.în București își desfășoară de asemenea activitatea 14 institute de învățămînt superior, în care învață peste 40.000 studenți, odată și jumătate mai mulți decît erau în întreaga țară în 1938. S-au construit și amenajat cămine studențești cu- prinzînd 20.000 de locuri și cantine la care iau masa peste 18.000 studenți. Pentru următorii ani se prevede construirea unui nou local al Institutului politehnic, cu o capacitate pentru 10.000 de studenți, utilat la cel mai înalt nivel tehnic, precum și alte spații de învățămînt, noi cămine și cantine studențești.Tineretul studios, folosind condițiile excepționale de învățătură care i-au fost create cu grijă părintească de clasa muncitoare, de partidul și statul nostru, trebuie să muncească cu seriozitate și simț de răspundere pentru a-și însuși temeinic cunoștințele spre a fi cît mai folositor patriei.Comitetul orășenesc de partid, comitetele raionale trebuie să se preocupe mai sistematic de activitatea școlară. în cadrul dezbaterilor s-a atras atenția asupra unor deficiențe în munca educativă desfășurată de cadrele didactice, de organizațiile U.T.M. din școli, de organizațiile de pionieri. Ele se explică înainte de toate prin lipsurile în munca organelor și organizațiilor de partid, care adeseori, absorbite de alte sarcini, nu acordă școlii atenția cuvenită. Trebuie asigurată continua îmbunătățire atît a activității didactice cît și a muncii educative în școală — sarcină valabilă și pentru învățămîntul superior. Sub conducerea organizațiilor de partid trebuie unite eforturile cadrelor didactice, ale organizațiilor U.T.M., ale asociațiilor studențești, pentru a ridica nivelul însușirii de către studenți a cunoștințelor predate, în strînsă legătură cu cerințele practicii, a-i educa în spiritul atașamentului față de cayza socialismului, al dragostei față de muncă și de profesiunea aleasă, a forma specialiști bine pregătiți, cu înaltă conștiință cetățenească, care să facă față cu cinste îndatoririlor ce le vor fi încredințate.Tînăra noastră intelectualitate, formată în anii puterii populare, este educată de pe băncile școlii în spiritul învățăturii marxist-leniniste. în același timp, s-a desfășurat o largă muncă de răspîndire a ideilor marxism-leninismului rin rândurile intelectualilor de veche formație, care în cea mai mare parte a lor și-au pus talentul și cunoștințele în slujba construcției socialiste și desfășoară o multilaterală activitate obștească.Pentru partidul nostru este un izvor de mare satisfacție de a auzi
★Conferința a adresat o telegramă Comitetului Central al partidului, prin care a exprimat hotărîrea membrilor de partid și a tuturor oamenilor muncii din Capitală dea lupta neobosit pentru aplicarea în viață a mărețelor sarcini trasate de Congresul al IlI-lea al partidului.

a propagandiștilor” de GH. NÄS- 
TASE și „Noi cadre de propagan
diști“ de I. APOSTOLATOS.

în acest număr revista publică 
articolele de critică și bibliografie : 
„Broșuri pe teme de economie so
cialistă“ de S. DRÄGÄNESCU, C. 
ȘTEFAN ; „Algeria în luptă” de 
SERGIU FARCAȘAN, precum și no
tele : „Predarea geografiei și edu
carea comunistă a studenților" de 
OCTAVIAN BANCILA ; „Pledoarii 
reformiste condamnate de istorie” 
de S. DUMITRESCU.

țesături diverse, 50 mostre de tri
coturi, precum și 70 de modele de 
încălțăminte și marochinărie.

Întreprinderile din industria li
nei, mătăsii, bumbacului și pielă
riei sprijină secțiile de creație ale 
fabricilor care pregătesc colecțiile 
de modele, furnizîndu-le noi și va
riate sortimente de produse.

Modelele cele mai reușite prezen
tate la Consfătuirea de la Budapes
ta, atît de R. P. Romînă cît și de 
alte țări, vor fi asimilate de indus
tria noastră ușoară pentru a fi fa
bricate pe scară largă în cursul a-î 
nului. (Agerpres) I 

reprezentanți de seamă ai științei și artei arătînd cît de rodnice s-au dovedit ideile marxism-leninismului pentru activitatea lor, cum îi ajută, să găsească răspuns la problemele filozofice complexe care decurg din dezvoltarea științei contemporane, ca și la cele ale creației artistice; Nu e de mirare că poziția ideologică a intelectualilor noștri, faptul că ei urmează cu încredere politica partidului, stârnește furia dușmanilor socialismului și ai țării noastre de dincolo de graniță, a feluriților transfugi care și-au renegat patria- și poporul și care încearcă să defăimeze nume scumpe întregi? lui nostru popor, glorii ale culturii, romînești.O impresionantă manifestare a atașamentului profund al oamenilor de cultură față de partid și. față de cauza socialismului, a ho- tărîrii lor de a crea opere de valoare, demne de poporul nostru făuritor al noii orânduiri, a fost recenta Conferință pe țară a scriito-, rilor. Sîntem convinși că aceasta conferință, și cele ăje altor Uniuni de creatori care-i vor urma, vor contribui la un nou avînt al creației artistice, la îmbogățirea continuă a culturii noastre socialiste.Partidul, oamenii muncii dau o înaltă apreciere contribuției aduse de oamenii de cultură la * cauza construirii socialismului, a înfloririi patriei și ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Avînd drept ghid indicațiile Congresului al IÎI-lea al Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la munca în rindurile oamenilor de cultură, organizațiile de partid din institutele de știință și artă, din uniunile de creație au sarcina să intensifice activitatea de răspîndire a marxism-leninismului, să combată concepțiile idealiste, retrograde, burgheze, să militeze pentru ca munca de cercetare, activitatea didactică și creația artistică să răspundă în tot mai mare măsură cerințelor construcției socialiste.în încheierea cuvîntării, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a subliniat că în conferința organizației de partid București, ca și în conferințele tuturor organizațiilor regionale, a fost relevată însemnătatea deosebită a Plenarei C.C. al P.M.R. care a dezbătut învățămintele ce se desprind din lucrările Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. pentru activitatea partidului nostru.Strîns unit, legat indisolubil de masele cele mai largi ale oamenilor muncii, partidul nostru este astăzi mai puternic ca oricând. Fide; litatea nestrămutată a partidului față de învățătura marxist-leninis-, tă, față de cauza socialismului, combativitatea și intransigența^ sa față de orice manifestări străine, încrederea cu care partidul este urmat de poporul muncitor sînt chezășia îndeplinirii mărețelor șarcini ale desăvîrșirii construcției socia- liste.Ne exprimăm convingerea că puternica organizație de partid a Capitalei. împreună cu întregul partid, va ști să ridice nivelul activității sale în toate domeniile și va munci cu pasiune și abnegație pentru a aduce o contribuție cît mai valoroasă la continua întărire a partidului și a rolului său conducător, la înfăptuirea mărețului program de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră.(Cuvîntarea. ascultată cu deosebită atenție, a fost subliniată cu vil și puternice aplauze).*Conferința a ales noul comitet orășenesc și comisia de revizie. în prima sa plenară, Comitetul orășenesc de partid a reales ca prim-sej cretar pe tov. Florian Dănălache,; membru al C.C. al P.M.R.
O nouă linie eleclrică

A fost dată în funcțiune linia elec
trică de 15 kilovolți Vlădeni—Fetești, 
în lungime de aproape 30 km. Con
structorii Întreprinderii regionale de 
lucrări energetice București, care au 
executat această lucrare, au racordat 
totodată la această linie electrică co
munele Piua Piefrii și Vlădeni și au 
executat extinderi ale rețelei electrice 
în comunele Progresul, Făcăeni, Bor- 
dușani.

Prin intrarea în funcțiune a acestei 
linii, orașul și gara Fetești se racor
dează la sistemul energetic național.

(Agerpres)

Informație
• în vederea deschiderii Oficiului 

diplomatic al Ghanei la București, zi
lele acestea a sosit în Capitală însăr
cinatul cu afaceri al Republicii Gha
na, Isaac Dua Dickson. însoțit de G.S, 
Tettey,

SPORT
Federația romînă de fotbal a pri

mit o telegramă din partea Uniunii 
europene de fotbal asociație în legătu
ră cu cea de-a 15-a ediție a turneului 
de juniori U.E.F.A. care va avea loc 
între 20 șj 29 aprilie în țara noastră. 
Prin această telegramă, forul euro
pean, ca urmare a protestelor din 
partea mai multor federații, comunică 
federației noastre de specialitate că 
a revenit asupra hotărîri! prin care 
echipele U.R.S.S., R.D. Germane, R.S. 
Cehoslovace și Greciei nu erau admi
se la turneu. Aceste țări vor forma o 
a 5-a grupă în cadrul competiției.

★
Aseară a continuat în sala Flo- 

reasca din Capitală competiția de hand
bal feminin dotată cu „Cupa orașului 
București*. Echipa de junioare a Bucu- 
reștiulul a ciștigat întîlnirea cu for
mația Berlinului. Scor 14-11. în meciul 
următor, echipa primă a Bucureștiu- 
lui a întrecut selecționata Slavonjei 
cu scorul de 17-7,
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Cuba nu va capitula! După lansarea unei rachete americane în direcția Lunii

Cuvîntarea lui O. Dorticos la Conferința de la Punta del EstePUNTA DEL ESTE 29 (Agerpres). — Luînd cuvîntul — după cum s-a mai anunțat — la conferința de la Puntä del Este a miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor americane, președintele Cubei, Osvaldo Dorticos, a spus printre altele : „Cuba consideră că oricare stat are dreptul inalienabil de a-și alege regimul economic și social, precum și ordinea juridică pe care poporul respectiv le dorește. Cuba respectă și va respecta acest drept al celorlalte popoare ale Americiî și cere să i se respecte și ei acest drept și să se pună capăt amestecului a cărui victimă este din partea Statelor Unite sau a agențiilor lor de felul C.I.A., cu colaborarea slugarnică a unora dintre guvernele latino-americane.Cuba nu a încheiat pacte sau a- lianțe militare cu nici un stat din afara continentului american. Dar, spre^ deosebire de ceea ce se întîm- plă în S.U.A., legăturile care unesc Cuba cu țările din afara continentului nostru decurg în mod firesc din relațiile diplomatice și comerțul liber între stateDin necesitatea imperioasă a a- părării sale, Cuba a dezvoltat un
«

scutire smi
TOKIO. Ministrul R.P. Romîne Ia 

Tokio, I. Obradovici, a tinut în fata 
studenților și profesorilor Universită
ții Waseda din Tokio la 25 ianuarie o 
conferință cu tema „Romînia azi și po
litica sa externă“. După conferință au 
fost prezentate filmele „Scurtă isto
rie“, „în iureș de joc" și „Hora".

dispozitiv militar puternic, capabil să înfrîngă și să zdrobească orice încercare de agresiune. Niciodată însă aceste arme nu vor însemna vreun pericol, nici pentru teritoriile, nici pentru frontierele vreunui stat din America. Dacă statele, inclusiv America, vor adopta dezarmarea generală și totală, Cuba va sprijini cu toate forțele sale această hotărîre care corespunde aspirațiilor de pace ale poporului èi./Nici o putere din afara continentului nostru, a spus Osvaldo Dorticos în continuare, nu a obținut sau solicitat baze militare pe teritoriul cuban. Singura bază militară străină care există în Cuba, împotriva voinței poporului cuban și a protestelor guvernului revoluționar, este baza militară nord-americană de la Guantanamo. Guvernul cuban și-a reafirmat hotărîrea de a cere la momentul oportun și pe căile prevăzute de dreptul internațional, retragerea ei.Referindu-se la realizările poporului cuban în ultimii ani, Dorticos a arătat că revoluția cubană a adus pentru prima dată țării adevărata democrație.Osvaldo Dorticos a subliniat că în exercitarea suveranității sale, poporul Cubei va crea instituțiile prin care va funcționa democrația socialistă fără a tolera vreo cons- trîngere sau acțiune de intimidare internațională în această direcție.

Condamnînd apoi încercările S.U.A. de a organiza prin intermediul O.S.A. amestecul în treburile interne ale Cubei și de a atenta la suveranitatea și independența ei, președintele Dorticos a spus : „Cuba nu acceptă ca conținutul socialist al revoluției ei să slujească drept pretext pentru limitarea drepturilor sale de stat suveran. Cuba nu tulbură funcționarea așa- zisului sistem interamerican. Țările care sînt dispuse să ducă tratative cu Cuba asupra unor eventuale diferende, o vor găsi întotdeauna dispusă să dezbată aceste diferende în mod sincer și fără nici o rezervă.Dar dacă se cere Cubei să se supună dictatului unei țări puternice și al celor ce-i slujesc drept instrument de moment, dacă se încearcă să se obțină capitularea Cubei, să se obțină din partea ei renunțarea la aspirațiile la bunăstare, progres și pace și la suveranitatea ei, dacă se încearcă să se obțină din partea Cubei să întoarcă spatele țărilor care i-au dovedit o sinceră prietenie și un respect nelimitat, dacă, într-un cuvînt, se încearcă înrobirea acestei țări care și-a cucerit libertatea deplină după un secol și jumătate de jertfe, atunci să se știe odată pentru totdeauna : „CUBA NU VA CAPITULA“. î

Experții semnalează serioase
defecțiuni tehniceNEW YORK 29 (Agerpres). — TASS: Oamenii de știință care lucrează la stațiunea de observații din Goldstone (statul California) au declarat că nava cosmică americană lansată la 26 ianuarie în direcția Lunii va trece în seara zilei de 28 ianuarie pe lîngă Lună la o distanță de peste 23.000 de mile (36,8 mii de km). Motivul pentru care nava va fi împiedicată să ase- lenizeze este viteza extrem de mare ce i s-a imprimat chiar de la început.

Oamenii de știință americani sperau să obțină cu ajutorul camerei de televiziune instalată pe bordul navei fotografii ale părții vizibile a Lunii, dar, după cum transmite a- genția United Press International, oficialitățile N.A.S.A. (Administrația națională pentru problemele spațiului și aeronauticii) au anunțat că „un important sistem de antene al satelitului nu funcționează cum trebuie și informațiile transmise „sînt de neînțeles“.
Presa internațională despre aminarea 

zborului orbital al unui cosmonaut americanNEW YORK 29 (Agerpres). — Agenția U.P.I. a transmis comunicatul oficial cu privire la amînarea zborului navei cosmice americane cu un om la bord.„încercarea de a lansa un om în Cosmos a fost amînată, se spune în comunicat, și nu va avea loc înainte de 2 februarie 1962, în funcție de verificarea tehnică a condițiilor necesare lansării unei nave cos. mice".
„Decepție și consternare — acestea 

sînt cele două sentimente care domină
-----------;---------------- —.......... --.................- S>® O ' ’•■■■■■■■ ’■■■-■■ -----------------------------

La conferința tripartită în problema încetării experiențelor cu arma nucleară

S. U. A. și Anglia au torpilat

Să fie salvată viața 
lui Antoine' Gizenga !

Jn întreaga lume a început o largă 
campanie de protest împotriva ares
tării lui Antoine Gizenga, împotriva 
amestecului imperialist în Congo, 
precum ' și împotriva piedicilor puse 
de către forjele colonialiste în ca
lea îndeplinirii rezolujiei O.N.U. cu 
privire la restabilirea unității Con- 
goului.

® Secretariatul permanent al Consi
liului de solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii a adresat secretarului general 
al O.N.U. o telegramă în care protes
tează împotriva manevrelor S.U.A. în 
Congo și arată că principala răspun
dere pentru arestarea lui Gizenga o 
poartă forțele O.N.U. în Congo.

Secretariatul a adresat de asemenea 
o telegramă de protest lui Adoula, 
șeful guvernului de la Leopoldville, 
în care se cere apărarea vieții lui A. 
Gizenga.

® Consiliul păcii pe întreaga Indie 
a publicat la 28 ianuarie o declarație 
în care protestează cu''vehemență îm
potriva arestării celui mai credincios 
colaborator al lui Lumumba, Antoine

Gizenga. „Toți indienii care doresc 
pacea și libertatea, se spune în decla
rație, urmăresc cu îngrijorare evenimen
tele din Congo care au atins un punct 
culminant după arestarea lui Antoine 
Gizenga“.

9 La 28 ianuarie a avut loc la Lon
dra o conferință a organizației „Miș
carea pentru eliberarea coloniilor“. în 
rezoluția adoptată în unanimitate, 
parficipanții la această conferință au 
cerut eliberarea imediată a lui Antoine 
Gizenga și restabilirea lui în drepturi 
politice. In cuvîntul lor, numeroși dele
gați au demascat rolul nefast al 
comandamentului O.N.U. în Congo și 
au cerut să se ia măsuri imediate în 
șpărarea lui Gizenga.

• Comitetul grupului parlamentar al 
U.R.S.S. a adresat Uniunii interparla
mentare, grupurilor parlamentare și 
membrilor parlamentelor din toate ță
rile apelul de a se pronunța cu hotă
rîre în apărarea deputatului parlamen
tului Republicii Congo, Antoine Gi
zenga, și de a preînfîmpina represiu
nea , care se pregătește împotriva lui.

Libertate neiaifr icatufiui patriot

MONTEVIDEO. La Montevideo, 
(Uruguay) în sala mare a Municipali
tății, s-a deschis de curînd expoziția 
fotografică „București 500" trimisă de 
I.R.R.C.S. Expoziția cuprinde nume
roase fotografii, precum și obiecte de 
artă populară și artizanat. In cadrul 
vernisajului a avut Ioc predarea ex
poziției Consiliului”"'' departamental 
Montevideo.

CAIRO. La 29 ianuarie a sosit la 
Cairo cosmonautul sovietic Iuri Ga
garin, la invitația mareșalului Abdel 
Hakim Amer, vicepreședintele R.A.U., 
comandantul suprem al forțelor arma
te ale R.A.U,

TEL AVIV. Greva generală a ingi
nerilor din Izrael continuă de 19 zile. 
Comitetul de grevă a declarat că gre
va inginerilor va continua. în spriji
nul cererilor inginerilor se alătură pă
turi tot mai largi ale opiniei publice 
Izraelîene. La 29 ianuarie 1.500 de sa
lariat! ai organelor judecătorești izra- 
eliene și ai Ministerului de Justific au 
declarat o grevă de o zi în semn de 
solidaritate cu inginerii greviști, spri
jinind cererile lor cu privire la spo
rirea salariilor.

COLOMBO. Ministerul de Război și 
Ministerul Afacerilor Externe al Cey
lonului au dat publicității un comu
nicat în oare se anunță descoperirea 
unui complot antiguvernamental. 
Complotiștii urmăreau să răstoarne 
guvernul condus de d-na Sirimavo 
Bandaranaike. Comunicatul adaugă că 
complotul a fost lichidat.

tratativele de la GenevaGENEVA 29 (Agerpres). — TASS La cea de-a 353-a ședință a Conferinței celor trei puteri în problema încetării experiențelor cu arma nucleară, care a avut loc la 29 ianuarie, s-a aflat că din vina puterilor occidentale, și în primul rind a S.U.A., tratativele cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară, care au durat aproape trei ani, au fost torpilate.Pe baza instrucțiunilor primite din partea guvernului său și a guvernului Angliei, reprezentantul S.U.A., a declarat că deoarece nu mai există o platformă comună pentru continuarea tratativelor, guvernele S.U.A. și Angliei propun ca tratativele să fie întrerupte imediat și să fie continuate ulterior, dacă această platformă va fi găsită, în cadrul Comitetului pentru dezarmare al celor 18 state.Delegația sovietică s-a pronunțat categoric împotriva acestei propuneri anglo-americane.Este cu totul evident că conferința de la Geneva cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară a fost torpilată de puterile occidentale, care refuză să continue eforturile pentru a se ajunge la un acord pe o platformă reciproc acceptabilă. Ele au făcut acest lucru tocmai în momentul cînd o asemenea platformă există. Uniunea Sovietică, după cum se știe, a propus încă la 28 noiembrie puterilor occidentale un proiect de acord cu

privire la interzicerea controlată a experiențelor cu arma nucleară.Dar puterile occidentale au respins această platformă.Reprezentantul U.R.S.S., S. K. Ța- rapkin, a subliniat în cuvîntarea sa că puterile occidentale își camuflează acest scop al lor în spatele cererii privitoare la așa-numitul control internațional, adică a cererii de a li se acorda dreptul de a trimite ageriți pe teritoriul U.R.S.S. în felul acesta, puterile occidentale au dezvăluit cît se poate de bine în fața întregii lumi adevăratele lor scopuri — ele au nevoie nu de tratatul cu privire la încetarea experiențelor, ci de posibilitatea de a culege informații și de a face spionaj pe teritoriul Uniunii Sovietice, lucru pe care-1 urmăresc statele lor majore generale. Cînd S. U. A. au constatat că U.R.S.S. nu consimte aceasta, ele au întrerupt fără ezitare tratativele de la Geneva.Guvernul S.U.A. care dirijează

alactivitatea blocului agresiv N.A.T.O., neținînd seama de interesele menținerii și întăririi păcii, a torpilat conferința tocmai în momentul în care în fața participan- țiior la tratative s-au ivit posibilități reale de a ajunge rapid la o înțelegere cu privire la încetarea tuturor experiențelor cu arma nucleară.Torpilarea conferinței de la Geneva în problema încetării experiențelor nucleare reprezintă un nou pas al S.U.A. și Angliei în direcția intensificării cursei înarmărilor nucleare și pregătirii unui război racheto-nuclear.Delegația sovietică ar dori să sublinieze încă o dată că guvernul sovietic va lupta în continuare pentru realizarea unui acord cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară și că în acest scop este gata să continue tratativele de la Geneva. Dar spre marele nostru regret S.U.A. și Anglia au declarat că renunță să continue tratativele.
..... —

în Statele Unite Ia cîteva ore după 
amînarea tentativei de lansare a unui 
om în spațiu, amînare care' urmează 
unei serii de eșecuri totale sau par
țiale ale experiențelor spațiale încer
cate în cursul a ceea ce trebuia să se 
numească „marea săptămînă“ de la 
Cape Canaveral“ — transmite agenția 
FRANCE PRESSE.

„Amînarea — transmite la rîndul ei 
agenția ASSOCIATED PRESS — a con
stituit o dezamăgire amară pentru su
tele de tehnicieni, ingineri și savanți 
care au lucrat la acest ■ proiect. Pu
ternic dezamăgiți — adaugă agenția 
— au fost și cei 600 de ziariști din 
S.U.A. și alte 15 țări străine care au 
venit la Cape Canaveral, precum și mi
lioanele de cetățeni americani care 
priveau la aparatele de televiziune a- 
tunci cînd s-a anunțat că zborul a fost 
contramandat“.

Presa internațională publică nume
roase articole consacrate ultimelor 
eșecuri spațiale ale S.U.A. „Decepție 
și consternare în Statele Unite Ia a- 
cest sfîrșit de săptămînă care trebuia 
să marcheze revenirea S.U.A. în cursa 
pentru cucerirea spațiului cosmic“ — 
scrie ziarul ‘ _
LIBÉRÉ“.

Sub titlul 
rul englez 
scrie sub semnătura 
său științific : 
cola, John Glenn, care se pregătea să 
zboare în spațiu, acolo unde nu există 
nori, a fost oprit în drumul lui de un 
sandviș subțire de vapori“. Ziarul lon
donez „EVENING NEWS“ consideră că 
încercările „Administrației naționale 
pentru astronautică și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) de a egala per
formanțele cosmonauților ruși, au fost 
zădărnicite“.

Referindu-se 
„Rangers III“, 
NIȚI“ scrie că .. . 
ricane de a atinge Luna reprezintă o 
lovitură pentru Statele Unite în între
cerea cu Uniunea Sovietică pentru cu
cerirea spațiului cosmic. După cum a- 
rată ziarul, Statele Unite nu au reușit 
nici la cea de-a 10-a încercare să a- 
tingă Luna. „Acest lucru — adaugă 
ziarul — reprezintă o lovitură pentru 
Statele Unite, care abia de curînd au 
lansat chemarea de a ajunge din urmă 
și a întrece Uniunea Sovietică în zbo
rurile spre Lună“.

francez „LE PARISIEN

„O dramă de 24 ore“, zia- 
„EVENING STANDARD“ 

comentatorului 
„A fost, o situație ridi-

la nereușita satelitului 
ziarul japonez „MAI- 
„eșecul rachetei ame-

La Havana, în aceste zile

Grevă în Anglia
o «o

700 mineri din Tarn au venit la Decazevilie pentru a aduce salutul 
lor minerilor groviști.

LONDRA 29 (Agerpres). — La 29 ianuarie au declarat grevă în sprijinul revendicărilor lor cu privire la majorarea salariilor saîariații care deservesc metroul londonez.în orele de vîrf din cele 490 de
garnituri de metrou au circulat a- proximativ 60.Greviștilor li s-au alăturat aproape jumătate din feroviarii ce deservesc trenurile suburbane în cartierele din sudul și sud-estul Londrei.

După cîteva zile și nopți de dicate grevele, manifestațiile, pro- 
aprinse dezbateri și luări de po- testele muncitorilor, țăranilor, stu- 
ziție, sub semnul apărării princi- denților.
piilor neintervenției și autodeter-| Conferința Organizației Statelor 
minării, s-a încheiat la Havana I Americane (O.S.A.), complotul an- 
Conferința reprezentanților po- ticuban care se desfășoară la 
poarelor latino-americane. I Punta del Este (Uruguay), se în-

De la sosirea pe aerodrom șy toarce astfel ca un bumerang îm- 
pînă în sălile unde s-au desfășuț potriva propriilor ei organizatori — 
rat lucrările, oaspeții au fost în-■ -C' 
tîmpinați de mîini prietenoase și 
ochi zîmbitori, de cuvintele de foc 
ale revoluției cubane. Fiecare de
legație, fiecare vorbitor era salu
tat minute în șir cu o frenezie greu 
de imaginat pentru cine nu a cu
noscut poporul cuban. în cele 
cinci rînduri de loji ale marelui 
teatru „Garcia Lorca“, mii de oa
meni — mulți tineri — ținîndu-se 
de mîini, strîns uniți într-un uriaș 
lanț mișcător, intonează cîntecele 
revoluției, scandează minute în 
șir „Cuba si, yankis no".

De la cuvintele rostite la deschi
dere de poetul Jüan Marinello, 
rectorul universității din Havana 
și pînă la mesajul transmis adu
nării de generalul Lazaro Carde
nas, cunoscutul lider democrat 
din Mexic, Conferința popoarelor 
latino-americane a fost o manifes
tare impunătoare a solidarității 
popoarelor Americii Latine cu po
porul frate cuban, o afirmare răs
picată a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta.

Glasurile zecilor de delegați la 
Conferința de la Havana s-au unit 
pe căi nevăzute, dar simțite pro
fund de toate popoarele, cu gla
surile participanților la conferința 
populară pentru neintervenție, ți
nută la Montevideo (Uruguay), 
unde a vorbit în favoarea Cubei, 

. Juliao, liderul țărănimii din Bra
zilia, statul cu cea mai mare popu
lație din America Latină. „Marșul" 
organizat de tineretul din Montevi
deo s-a încheiat cu o adunare în 
piața' principală a orașului, 
lozinca unanimă și energică : „No 
tocar a Cuba, que Cuba es nueș- 
tra“ („Nu vă atingeți de Cuba, 
căci Cuba este a noastră"). '

De altfel, din toată America La
tină sosesc știri despre puternice 
manifestări de solidaritate cu 
Cuba. Veștile din Caracas (Vene
zuela), unde au fost morți și ră
niți, sau starea de asediu din

lercurile imperialiste nord-ameri- 
cane — indiferent de rezoluțiile pe 
care vor încerca să Ie impună 
prin șantaj și corupție. Așa cum 
a arătat primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, în cuvîntarea sa te
levizată de la 22 ianuarie, la Punta 
del Este nu se află în discuție 
dreptul la autodeterminare al 
Cubei — aceasta, dacă va fi ata
cată, ea are cu oe și știe cum să 
se apere — ci dreptul la autode
terminare al tuturor popoarelor A- 
mericii Latine.

Declarația făcută, la Punta del 
Este de președintele Cubei, O. 
Dorticos, relevă cu claritate și pu
tere de convingere, imensa supe
rioritate a poziției guvernului cu
ban, poziția adevărului și progre
sului. Cei care respectă Cuba vor 
fi priviți cu respect ; cei care vor 
să facă comerț vor găsi în Cuba 
un partener ; cei care sînt dispuși 
să ducă tratative asupra diferen
delor vor putea să trateze cu 
Cuba fără nici un fel de limitări, 
însă cei care cer Cubei să renunțe 
la efortul ei de a realiza bunăsta
rea, progresul și pacea, cei care 
vor să înrobească din nou țara 
care și-a cucerit libertatea, vor 
primi, odată mai mult, răspunsul 
răspicat : „Cuba no capitulară" 
(„Cuba nu va capitula“).

In Cuba, asemenea idei nu se 
aud doar la mitinguri, ele fac 
parte din existența de toate zilele 
a oamenilor. Nu numai cetățerii 
cum sînt cei din cartierul „Vista 
Alegre“ (Santiago de Cuba), care 

sub mai locuiesc'încă în cocioabe, ci 
■și vecinii dé masă care sorb un 
„daiquiri", cpktail specific cuban 
la hotelul Havana Riviera, și mi- 
lițienele, care f 
magazine, și mulți alți cubani dis
cută cu neobosită pasiune actua
litatea politică. Poporul cuban e 
îndrăgostit de cîntec și dans, el 
iubește din plin bunurile acestei 
lumi, frumusețea vieții. Tocmai de 

Guatemala arată că nici chiar în aceea revoluția ocupă un loc atît 
aceste țări, în care conduc lacheii de mare în existența lui, tocmai 
imperialismului, nu pot ii împie- de aceea discuțiile politice se

îmbină atît de strînB cu munca și 
întreaga sa viață. Cine a cunos
cut sărăcia, înjosirea, robia într-o 
țară care are tot ce-i trebuie ca 
să devină un adevărat paradis pe 
pămînt, nu poate să nu caute în 
permanență să înlăture orice ar 
putea aduce vreo știrbire vieții 
noi.

Bernardo Garrido, din granja 
del pueblo (gospodăria poporu
lui) „El Rosario“, una dintre cele 
pe care le-am vizitat zilele aces
tea, este un lucrător ales la întîm- 
plare. Are 38 ani, a apucat zilele 
grele de pe vremea latifundiarilor. 
Acum lucrurile s-au schimbat cu 
desăvîrșire ; oamenii au salarii 
bune, case noi, confortabile, asis
tență socială, unități culturale, sînt 
permanent informați despre lu
crările Conferinței popoarelor de 
la Havana. „Ea dovedește, spune 
Garrido, că toate popoarele repre
zentate acolo sprijină Cuba și 
asta pentru că toate popoarele 
sînt pe cale de a se trezi“.

în școala provincială de instruc
ție revoluționară „Carlos Bolino“, 
aproape de baza militară ameri
cană de la Guantanamo, am citit 
la o gazetă de perete cîteva ver
suri stîngace, dar semnificative, 
ale unui .tînăr muncitor :

„La Punta del Este se urzește 
Un atac criminal
Nu numai contra Cubei
Ci și contra păcii mondiale".

în toate colțurile țării, în toaie 
instituțiile, fabricile, cooperativele, 
în fiecare casă e prezentă în a- 
ceste zile chemarea : „La 4 fe
bruarie, toți în piața revoluției, 
pentru a ratifica a doua „Declara
ție de la Havana 1“. Un întreg po
por se pregătește, discută cu ma
turitatea pe care ö dau încercările 
și luptele, studiază și mai ales 
muncește pentru ca să-și aducă 

■’sprijinul, adeziunea profundă și 
arzătoare la marea adunare de la 

. . _ 4 februarie, la îndeplinirea sarci-
fac^de gardă^la .nilor grele ale anului 1962 — „anul 

planificării“, la sarcinile organiză
rii avîntului economiei, ale întări
rii puterii de apărare a Cubei îm
potriva oricui ar încerca să-i știr
bească independența, să-i întune
ce viața nouă. NESTOR IGNATHavana, 29 ianuarie 1962

de prof. N. SÄLÄGEANU membru corespondent al Academiei R.P.R.
răfuiască cu

și normele elemen- I 
tare de corectitudi- ; 
ne și cinste, făcînd ; 
prin aceasta jocul I 
cercurilor colonia- I 
liste.

Acum comandamentul O.N.U. și-a 
proclamat „neutralitatea" și „imparjia-, ' 
lifatea" tolerînd actele de sama
volnicie comise împotriva lui Antoine 
Gizenga, în interesul acelorași cercuri ' 
din Washington, Bruxelles, Paris, Lon
dra etc., care ar dori să-și mențină I 
privilegiile, posibilitatea de a obține ! 
mai departe profituri din exploatarea ! 
poporului congolez și a avuțiilor sale. ;

Poporul congolez este însetat de 
o reală independență, de asigurarea 
drepturilor politice tuturor cetățenilor, 
de școli și de spitale multe, de in

dustrie proprie și de o agricultură în- I 
doritoare, ca să lichideze rămînerea i 
în urmă pe care a moștenit-o ca ur- ; 
mare a îndelungatei dominații colo- ; 
niale, Avem deplina convingere că ; 
poporul congolez va izbuti prin lupta ; 
sa eroică să-și realizeze năzuințele 
de libertate și progres.

Ziarele și posturi
le de radio aduc
știri îngrijorătoare în 
legătură cu noile
uneltiri ale colonia
liștilor în Congo, 
care încearcă să se
Antoine Gizenga, președintele Parti
dului solidarității africane, colaborato
rul eroului național al poporului con
golez, Patrice Lumumba, continuato
rul cauzei și politicii sale.

Demiterea ilegală, abuzivă a lui 
Antoine Gizenga din funefia de vice, 
președinte al guvernului central con
golez, în urma votului a numai bl 
deputați din totalul de 137, răpirea 
lui de către parașufiștii lui Mobutu, 
tratamentul inuman la care este supus 
în lagărul unde este deținut, totul 
arată că viața acestui fiu demn al po
porului congolez este în primejdie.

Demiterea, arestarea lui și toate sa
mavolniciile la care este supus An
toine Gizenga îmi aduc aminte de 
odiosul asasinat săvîrșit acum un ah 
împotriva eroului național al poporu
lui congolez Patrice Lumumba, pri
mul ministru al Republicii Congo, și - . -
împotriva colaboratorilor săi, Mpolo . Alături de oamenii muncii 'din țara . 
și Okito — crime care au zguduit noastră, de opinia publică mondială, 
profund conștiința oamenilor înaintați noi, oamenii de știință din.R. P. Ro
de pretutindeni. t

Secretarul de atunci al O.N.U. Ham- 
marskjoeld, a lăsat să se săvîrșească 
acele nelegiuiri, trădînd interesele 
poporului congolez, principiile O.N.U.

mînă, ne ridicăm glasul de protes1 I 
.împotriva samavolniciilor care primej- J 
duiesc viafa lui Antoine Gizenga și ' 
cerem ca el să fie grabnic pus în li- ! 

. berfafe I

La periferia orașului Saigon, capitala Vietnamului de sud, popu
lația este evacuată din locuințe de către autoritățile dictatorului Ngo 
Dinh Diem. Pe aceste locuri va fi amenajat un nou lagăr de concentrare.

-------------OeO-------------

Apelul guvernului laoțian către copreședinții 
Conferinței de la GenevaKHAN KHAI 29 (Agerpres). — TASS : Guvernul regal al Laosului a adresat un apel către copreședinții Conferinței de la Geneva pentru Laos.Guvernul regal al Laosului, se spune în apel, protestează împotriva acțiunilor agresive ale grupării de la Savannaket și ale forțelor

reacționare din afara țării care o sprijină și îi îndeamnă pe copreședinți și toate țările participante la Conferința de la Geneva să ia măsuri eficiente în scopul de a determina gruparea de la Savannaket să înceteze imediat provocările pentru a evita o complicare gravă a situației din Laos.
O®O

S-A FURAT O BOMBA : Patria (9; 11; 
15; 17; 19; 21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). înfrățirea între popoare (10,30; 
15; 17; 19; 21). PRIMELE ÎNCERCĂRI : 
Republica (seria I-a — 10; 12; 15; 17; 19; 
21), Magheru (seria Il-a — 10; 12; 15; 17; 
19; 21), I. C. Frimu (ambele serii — 10;. 
13,30; 17; 20J30). PRETUTINDENI TRĂ
IESC OAMENI, rulează Ia cinematogra
fele V. Alecsandri (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Miorița (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30).
IN NOAPTEA SPRE 13 : Elena Pavel 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 23 August 
(10; 12; 14.30; 16,45; 19; 21,15), Volga (10,30; 
15; 17; 19; 21). NU E LOC PEN
TRU ANIMALE SĂLBATICE :. Lu
mina (de la 10 la 13,30 rulează în 
continuare ; 15,15; 17; 19; 21), Libertății 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). TOM DE
GEȚELUL : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21,15), V. Roaită (9,45; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Donca Simo (9; 11; 13; 15; 17: 19; 21). 
O ÎNTlMPLARE EXTRAORDINARA - 
ambele serii : Central (10; 13; 16,15:
19.30) . SALT SPRE GLORIE : Victoria
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12,15; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta (16; 18,15;
20.30) . DRAGOSTE DE SEPTEMBRIE ;
Tineretului (16; 18,15; 20,30). STELE IN 
PLINA ZI : Timpuri Noi (10; 11,50;
13,45; 15,30; 17,20; 19,10; 21). PRO
GRAM SPECIAL PENTRU COPII : 
13 . Septembrie (rulează în continua
re de la orele 10 pînă la orele 13). 
CAIDUL : 13 Septembrie (14,30; 16,30;
18,30; 20,30). FATA CU CHITARA : Cul
tural (16; 18,15: 20,15). PORTO FRANCO ; 
Alex. Popov (10; 12,10; 14,20; 16,35; 18,50; 
21), M. Eminescu (15; 17; 19; 21), Ilie 
Pintilie (15; 17; 19; 21). BUFONUL RE
GELUI : 8 Martie (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
RĂZBOI ȘI PACE — ambele serii : Gri- 
vița (13,30; 16,45; 20). DOCTORUL DIN 
BOTIIENOW : C-tin David (15,30; 13:
20,30). DOUĂ VIEȚI — ambele serii : 
Unirea (16; 19,30). AUSTERLITZ — cine

mascop : Alex. Sahia (9; 12; 15; 18; 21). 
CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : Flacăra 
(15; 17; 19; 21). OAMENI PE GHEAȚA : 
T. Vladimirescu (15; 17; 19; 21), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). MARINARUL ÎN
DRĂGOSTIT : Munca (16; 18,15; 20,30). 
PITICUL VRĂJITOR : Popular (16; 18,15; 
20,30). VlNTUL S-A OPRIT IN ZORI : 
Moșilor (16; 18;. 20). CIRCUL FĂRĂ CU
POLA : 8 Mal (15; 17; 19; 21). PINZE 
PURPURII : Floreasca (19). SECERIȘUL 
VERDE : N. Bălcescu (15; 17; 19; 21). 
MAMELUCUL — rulează la cinemato
graful G. Coșbuc (15; 17; 19; 21). ÎNVIE
REA — rulează la cinematograful G. 
Bacovla (16; 18; 20). CÎNTECUL PORUM
BIȚEI — rulează la cinematograful Olga 
Bancic (15,30; 18; 20,30). TE IUBESC' 
VIAȚĂ ■ Drumul Serii (16; 18; 20). CER 
SENIN : 30 Decembrie (15; 17; 19; 21). 
SOSEȘTE CIRCUL — rulează la cine
matograful Aurel Vlalcu (15; 17; 19; 21). 
ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT : B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul ' televiziunii. 19,15 — Emisiunea pen
tru cel mici : „Grădinița noastră“. 19,30 
— Transmisia meciului de handbal din
tre echipele feminine ale orașelor Bucu
rești și Berlin. 20,30 — Filmul artistic 
„DEFILEUL“ — o producție a studiouri
lor sovietice. 21,30 — Recital vocal-instru- 
mental. In încheiere : ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele dc 31 

ianuarie, 1 și 2 februarie : Vreme rdee 
cu nopți geroase, mai ales în jumătatea 
de nord-est a țării. Cerul va fi variabil. 
Ninsori izolate în sudul și în răsăritul 
țării. Vînt potrivit din nord-est. Tem
peratura : minimele vor îi cuprinse în
tre minus 5 și minus 15 grade, local mai 
coborîte, iar maximele între minus 8 și 
plus 2 grade.
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