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Os^Organ al Comitetului Central al P.M.R

In interiorul ziarului:

• întărirea continuă a muncii 
de partid — chezășia îndeplinirii 
sarcinilor economice — Confe
rința organizației regionale de 
partid Galați (pag. 2-a).

• Corespondență din Moscova : 
Al. Stark — Pregătiri pentru ale
geri în U.R.S.S. (pag. 3-a).

• Comentariul zilei : G. Ionescu 
— Punta del Este — o nouă 
înfrîngere a diplomației ameri
cane (pag. 4-a).

EKSRAID-ANCHETĂ Cum se desfășoară pregătirile 

pentru cultivarea legumelor

La Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști s-a arătat că este necesar ca Ministerul Agricul
turii și sfaturile populare să se preocupe în perma
nență de dezvoltarea zonelor legumicole in jurul 
orașelor și centrelor muncitorești pentru a asigura 
aprovizionarea cit mai abundentă a populației și a 
evita transportul costisitor de la distanțe. In mo- 
mentul de față, odată cu identificarea terenurilor 
potrivite pentru aceste culturi, trebuie să se desfă

șoare intens o serie de lucrări de sezon — amena
jarea de răsadnițe, repararea utilajului, aprovizio
narea cu semințe etc. Pentru a vedea în ce stadiu 
se află aceste lucrări, ziarul nostru a întreprins un 
‘raid-anchetă în regiunile Crișana, Hunedoara, Cluj 
și Oltenia. La acest raid au participat activiști de 
partid, agronomi, colectiviști, corespondenții „Scîn
teii“. Iată cîteva din constatările făcute.

SONDE REDATE PRODUCȚIEIMuncitorii și tehnicienii petroliști din regiunea Ploiești au reparat și redat producției în anul trecut un număr de peste 130 sonde din fondul inactiv de sonde. Prin intrarea în funcțiune a acestora, s-au extras importante cantități de țiței.Acțiunea de reactivare a sondelor continuă și în acest an. Printre sondele renăscute în ultimul timp se numără sondele 705 Boldești, 20 Plopeasa ș.a. In prezent muncitorii și tehnicienii petroliști lucrează la reactivarea unui număr de 7 sonde. Vedere parțială a Complexului de reformare catalitică de la rafinăria Brazi. (Foto: Gh. Vințilă)
....... ...

O experiența buna 
care se răspîndeșie în jurul orașului Oradea există

s-a hotărît ca su-
ö zonă legumicolă destul de puternică. Extinderea suprafețelor cultivate cu legume și îndeosebi sporirea producției la hectar preocupă îndeaproape comitetul executiv al sfatului popular regional și organele locale de partid.în planul pe acest an se prevede cultivarea cu legume a unei suprafețe de 11.700 ha. Producția va fi eșalonată pentru a exista legume proaspete din primăvară și pînă toamna tîrziu. Un mare a- port la dezvoltarea acestui sector îl dau gospodăriile colective din Borș, Episcopia Bihor, Sîntion și altele, care au extins mult suprafețele cultivate cu legume, au construit sere și răsadnițe și au irigat importante suprafețe. Este cunoscută experiența colectiviștilor din Borș. De pe 40 ha. cultivate anul trecut cu diferite legume, ei au realizat venituri de 1.335.600 lei.Planul privind sporirea producției de legume a început să prindă viață. Și în acest an, fruntași sînt colectiviștii din Borș. Răsadul de castraveți așezat în ghivece aifost re- picat și crește Trurnos, ajurfëînd să aibă 3—4 frunze. De asemenea, se amenajează cele 6.800 m.p. răsadnițe. Lucrează intens la grădină și colectiviștii din Sîntion. Folosind experiența colectiviștilor din Borș, de pe cele 18 ha. de grădină cultivate în întregime irigat, gospodăria a obținut venituri

Tocmai de aceea prafața grădinii să fie extinsă la 35 ha., iar a răsadnițelor — la peste 5600 m.p. La sera gospodăriei s-au și pregătit răsadurile de castraveți. A- semenea exemple au contribuit ca cele mai multe gospodării colective din zona de aprovizionare a orașului Oradea să dezvolte cultura legumelor. Ele vor cultiva în acest an cu legume o suprafață de 663 ha. dintre care 151 ha. cu roșii timpurii.Raidul întreprins arată că în unele gospodării colective pregătirile pentru cultivarea legumelor sînt rămase în urmă. La gospodăria colectivă din Santăul Mare — vecină cu cea din Borș — amenajarea răsadnițelor este întîrziată. Lucrurile nu stau bine nici la G.A.C. Seleuș.Producția de legume este hotărîtă în mare din timp planul de cutiv als-au prevăzut cantitățile necesare, la „Agrosem“ Oradea nu se găsesc semințe de castraveți de Arad, ardei, varză, mazăre etc. De ce oare ? Cu toate că există, cantități suficiente de semințe de legume, Ministerul Agriculturii nu s-a îngrijit ca acestea să fie trimise din regiunile unde prisosesc în cele deficitare. Regiunea Crișana a primit o repartiție de 150 tone mazăre. Fapt este însă că la Oradea n-a sosit încă nici un bob de mazăre din repartiția dată de minister. Este necesar ca a- ceastă problemă să fie rezolvată fără întîrziere.

măsură și de asigurarea a semințelor. Deși în măsuri al comitetului exe- sfatului popular regional

de aproape 600.000 lei,

Din doua întovărășiri - 
o gospodărie colectivă

u— Cîte legume și zarzavaturi vor primi în anul acesta hunedorenii ?— Aproape 8.300 tone.— Care sînt sursele de aprovizionare ?— Producția gospodăriilor colective din jur care au fost îndrumate să extindă producția legumicolă. Ce nu ajunge va fi adus din alte regiuni. Gospodăriile colective au fost sprijinite să extindă suprafețele cultivate cu legume.— Ce suprafață ocupă în acest an cultura legumelor în gospodăriile colective și cît vor acoperi din necesarul de consum al orașului Hunedoara ?Din răspunsul tov. vicepreședinte, aflăm că aceste suprafețe sînt încă destul de mici față de posibilitățile existente. Este evident că planurile de dezvoltare' a legumicul- turii întocmite de organele locale nu au ținut seama de aceste posibilități.în preajma Hunedoarei există terenuri care, dacă ar fi cultivate cu legume, s-ar putea înlocui produse ce se aduc din alte părți. La nici 20 kilometri de Hunedoara curge Mureșul. Pe malurile lui sînt așezate numeroase gospodării colective care au condiții optime pentru legumicultura. Terenurile bune pentru aceste culturi nu sînt folosite. Dintr-o situație întocnjită de către secția agricolă a sfatului popular reiese că în 12 gospodării agricole colective, avînd o suprafață de peste 4.700 ha, terenurile destinate legumelor însumează abia 140 hă. Se pune întrebarea : de ce nu s-au luat măsuri pentru extinderea legumiculturii pe malurile Mureșului ? Comitetul executiv al sfatului popular regional nu s-a ocupat tificării acestor dăriile colective te să dezvolte producție aducătoare de mari venituri. în regiune nu au fost luate nici măsurile cuvenite pentru extinderea serelor, care ar putea fi ușor încălzite cu apă caldă reziduală de la uzinele hunedorene ori cu gazele ce se irosesc.Că în regiunea Hunedoara se poate extinde suprafața cultivată cu legume și poate crește producția la hectar o dovedește chiar și o simplă deplasare la Peștișu Mare, o suburbie a Hunedoarei. Aici există o gospodărie colectivă cu abia 350 . ha teren arabil. Cu toate acestea, colectiviștii au cultivat legume pe o suprafață bunicică ceea ce le-a dat posibilitatea să valorifice peste 32

FĂLTICENI (coresp. „Scînteii").— 
A trecut doar un an de cînd în sa
tul Giurgești din comuna Valea 
Glodului, raionul Fălticeni, a luat 
ființă gospodăria agricolă colectivă 
„Pacea". Êa a demonstrat cu priso
sință în acest scurt răstimp superio
ritatea muncii unite. Cu prilejul vi
zitelor făcute la gospodăria co
lectivă, țăranii întovărășiți din sa
tele Valea Glodului și Osoiu au vă
zut că recoltele strînse de colecti
viști sînt cu 600 kg. grîu și 900 kg. 
porumb la hectar mai mari decît 
cele obținute de ei. Întorși în satele 

dor, țăranii întovărășiți au povestit 
rudelor și vecinilor despre cele vă
zute. Mulți dintre ei au făcut cereri 
pentru înființarea unei gospodării 
agricole colective.

In munca pentru transformarea 
socialistă a satului, de un mare aju
tor au fost documentele consfătuirii 
pe țară a țăranilor colectiviști. Che

Gh. Gheorghiu- 
la căminul cultu- 
adunări ale țăra-cele două înto-

marea consfătuirii pe țară și cuvîn- 
tarea tovarășului 
Dej au fost citite 
ral și în diferite 
nilor.

Zilele trecute,
vărășiri din satele Valea Glodului și 
Osoiu s-au unit în gospodăria co
lectivă „Veac Nou“.

De curînd, în raionul Fălticeni au 
mai luat ființă încă 6 noi gospodării 
colective.

Intre 30 ianuarie și 1 februarie 1962 a avut loc' la Praga consfătuirea miniștrilor Apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Consfătuirea a fost prezidată de mareșalulA. A. Greciko, comandantul suprem al Forțelor -țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.La consfătuire au fost examinate problemele la întărirea Forțelor Armate Unite.S-a hotărît să se solicite guvernelor țărilor participante la Tratatul de la Varșovia să aprobe hotărîrile luate la o ședințA apropiată a Comitetului Politic Consultativ.
Uniunii Sovietice Armate Unite alecurente referitoare

DE PESTE HOTARESate 
electrificate

Concurs pentru cele mai 
frumoase țesăturiZilele acestea s-a încheiat conclusul pe țară pentru cele mai bune și mai frumoase produse fabricate 'de întreprinderile prelucrătoare de bumbac și in. juriul a de- /cernat premiul I întreprinderilor • „30 Decembrie“-Arad pentru imprimeu- rile de bumbac în combinații plăcute de desene în culori ; Bum- bacul-Timișoara pentru modelele de țesături din relon destinate cămășilor și bluzelor rile cu efect din nează rochii; pentru țesăturile zistente la spălare.Organizarea creație constituie

NUMEROASE ACȚIUNI DE SOLI
DARITATE CU CUBA au loc în toate țările Americii Latine (telegramele în pag. IV-a).

O PUTERNICA MANIFESTAȚIE 
ANTISALÄZARISTÄ a avut loc la 31 ianuarie pe străzile orașului Porto din Portugalia, (telegrama pag. IV-a).

BILANȚUL ATENTATELOR DIN 
GERIA, comise de fasciștii O.A.S. în luna ianuarie : 801 atentate, în care și-au găsit moartea 555 de persoane, iar peste 990 au fost rănite. La 31 ianuarie fasciștii au comis la Alger acțiuni tipic gangsterești : au răpit o avocată și au atacat cinci bănci de unde au jefuit 565.000 franci noi.

AVIOANE DE LUPTA PENTRU 
CHOMBE au sosit în Katanga la 29 ianuarie. Faptul a fost recunoscut de reprezentanții O.N.U. la Eli- sabethville. Piesele avioanelor purtau mărci americane, belgiene și canadiene.

TG. MUREȘ (co
resp. „Scînteii“). — 
Zilele trecute au 
fost terminate lu
crările de electrifi
care. în localitățile 
Chedea Mare, Che- 
dea Mică și Căda- 
ciu Mic din raionul 
Odorhéi.

în comuna Ciu- 
man, raionul Gheor- 
ghieni, și comuna 
Ungheni, raionul Tg. 
Mureș, lucrările de 
electrificare se gă
sesc în faza de în
cheiere.

MARE ziarului Socia-Cu tot anotimpul rece, constructorii de locuințe arădeni nu și-au încetat activitatea. La blocurile de pe bulevardul Republicii și strada .. Grigoreșcuau fost luate măsuri de protecție • a' betonului împotriva înghețului, încălzirea agregatelor și altele. în felul acesta, lucrările nu au stagnat, creîndu-se spații interne pentru finisaj. La blocul de pe strada Grigoreșcu se lucrează în prezent la montarea instalațiilor electrice și sanitare.în acest an, constructorii arădeni vor executa 311 apartamente, față de 193 în anul trecut. Dintre acestea 30 de apartamente vor fi date în folosință peste cîteva zile, iar alte 30 pînă la sfîrșitul trimestrului I.

BAIA(red. „Pentru lism"). — Oamenii muncii regiunea mureș acțiunea tare a

pri-
de către ministrul Ceylonului in R. P. Romină produselor.

de
așteptare

(Continuare în pag. IlI-a) In pag. 3-a: Cuvîntările rostite.

sporturi

a studenților
prin- inter- tov.Vîță,

[coresp. „Scînteii").— Peste 
vor sosi la Predeal, Pîrîul

de problema iden- terenuri iar gospo- n-au fost îndruma- această ramură de și pentru fanteziu- căre se confecțio- Producția-Balotești subțiri de in, re-

care și-a prezentat scrisorile acreditare în R. P. Romînă. Ministrul Ceylonului a fost însoțit de E. R. Appathurai, prim-secretar.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
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vădește un dar deosebit pe boboci. „Oriunde mă pion crescut de mine — într-o moale exprimare primul și-a lă- interre- 16 ani

La G.A.S. Bragadiru-București a început recoltarea 
salatei din răsadnițe. (Foto : M. Cioc)

„Ali-

mijloacele de 
aprovizionarea 

se desfășoară 
Pentru ca legăturile 

din
nor

de 
plu

Posibiliiăți 
nefolositeHunedoara, oraș cu cîteva zeci de mii de locuitori, puternic centru siderurgic al țării, are nevoie pentru aprovizionare de mari cantități de legume. Ce s-a făcut pînă acum în această yință?Am început raidul nostru tr-un scurt viu luat Gheorghe vicepreședinte al sfatului popular ’ al orașului.

concursurilor de una din metodele folosite în ultimul timp în industria ușoară în scopul măririi gamei de sortimente și îmbunătățirii calității

din Mara- continuă de colec- fieruluivechi. Numai în luna ianuarie a.c. ei au expediat o- țelăriilor din Reșița și Hunedoara mai bine de 1.300 tone.în fruntea acțiunii de colectare a metalului se află colectivele de la Uzinele de utilaj minier și întreprinderea minieră din Baia Mare.

în

Pentru a înlătura 
urmările viscolului

ia fot cursul zilei de ieri 
s-au depus eforturi intense 
pentru a înlătura urmările vis
colului. în Capitală funcțio
nează toate 
transport, 
populației 
bine. f 
orașului cu localitățile 
împrejurimi să se poată 
maliza, echipe speciale 
muncitori și mașini cu 
guri acționează energic la 
desfundarea drumurilor. Se 
muncește intens și la îndepăr
tarea zăpoarelor formate pe 
Dîmbovița și la stafiile de 
pompare. Totuși, pentru nor
malizarea în cel mai scurt 
timp a aprovizionării cu apă 
a tuturor cartierelor este ne
cesar să se lucreze cu toate 
forjele și mijloacele și cu 
maximum de operativitate.

în tară circulă majoritatea 
trenurilor.

Azi se reiau cursurile șco
lare, în localitățile unde fu
seseră suspendate.

★

în București, sfaturile popu
lare raionale au organizat 
echipe permanente de insta
latori. tinichigii și electrici
eni care au intervenit în 
timpul nopții acolo unde vis
colul a făcut stricăciuni.

Un sprijin deosebit la 
înlăturarea urmărilor viscolu
lui l-au dat numeroase între
prinderi și institufii, precum

și deputății, comisiile de fe
mei, comitetele de stradă și 
cetăfenii. în cartierele Cotro- 
ceni, Rahova, Ferentari și 23 
August, sute de cetățeni au 
lucrat ieri la curăfatul zăpe
zii spre centrele de vînzare 
a pîinii, magazinele 
mentara“ etc.

în timpul viscolului, bol
navilor spitalizafi la domici
liu li s-au asigurat tratamen
tele urgente.

Trebuie spus însă că pe u- 
nele străzi circulația este încă 
anevoioasă, nămeții n-au 
fost curäfaji. Unele unităfi 
cooperatiste și unele fabrici 
n-au mobilizat colectivele la 
înlăturarea zăpezii din fafa 
propriilor lor clădiri, (fabrica 
„9 Mai“ din șoseaua Mihai 
Bravu. fabrica de produse 
zaharoase „Felicia“ din strada 
Fluierului și altele).

★

Institutul Meteorologic co
munică : în următoarele zile 
vremea va continua să se a- 
melioreze. Vîntul va slăbi în 
intensitate. Va ninge tempo
rar în sudul și sud-vesful fării 
și local în rest.

în cursul zilei de astăzi 
vîntul va sufla moderat din 
est cu intensificări în Mun
tenia și Dobrogea. Tempera
tura va oscila între minus 5 
șt plus 5 grade.

Oe data de 12 ia- nuarie, în turnătoria de oțel a uzinei de autocamioane „Steagul Roșu" din Brașov a avut loc următorul eveniment : patrusprezece băieți, însoțiți de instructorul Nicolae Popdan, au făcut cunoștință cu viitorul lor loc de muncă. Bobocii aceștia din anul întîi de la „profesională" se deprinseseră vreme de un trimestru cu sculele, cu glasul și mirosul metalului ajustat în fel și chip, zăboviseră asupra primelor notițe luate la tehnologia meseriei — și iată sosise acum ziua...„Onorurile casei" le-ar fi putut face instructorul însuși, Popdan, care după douăzeci de ani petrecuți în turnătorie o cunoaște poate mai bine decît pro- pria-și casă. Dar a preferat, în prima zi, să treacă această plăcută sarcină în seama unui veteran al turnătoriei, care-i călăuzise odinioară primii pași de muncitor. Nicolae Pleșoiu, uimitor de tînăr după cei peste patruzeci de ani pelre- cuți „la cald“, de a-i însufleți duc și văd un mărturisește el bănățenească — mă simt bine".Teodor Pop, unul dintre cei patrusprezece „pioni“, nu prea era convins, tre- cînd în ziua de 12 ianuarie pragul turnătoriei, că ar fi trebuit să îmbrățișeze anume această meserie. Dar cîteva ore de colindat cu nea Pleșoiu te fac să înțelegi drumul de la turnătoria strimtă, înnecăcioasă, la cea modernă de astăzi, îți' dezvăluie că autocamionul se naște întîi și întîi în nisipurile de aici, îți sădesc respect față de precizia și munca de calitate, artistică, a celor mai buni turnători din secție, te îndeamnă la fapte pe măsură. Seara, în dormitor, îți mai răsună în urechi tonul său glumeț, și-i istorisești celui de alături isprăvile de alpinist ale lui nea Pleșoiu, care și-a prelungit tinerețea escaladînd Carpații („auzi, mă, din Sinaia a coborît în Petroșani, iar de aici s-a oprii tocma-n Herculane 1") și ești gata, asemeni lui Teodor Pop, să susții în fața oricui că ți-ai ales o meserie cum nu se află.De aceea am și precizat cu exactitate data — 12 ianuarie : nu există muncitor din amintirea căruia să se șteargă ziua cînd a primit botezul meseriei.

Președintele Consiliului de Statal R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- Dej, a primit joi la amiază la Palatul Republicii pe Tikiri Banda Su- basinghe, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Ceylonului, PREDEAL 
cîteva zile 
Rece și Timișul de Sus peste 2.400 de 
studenfi. Ei își vor petrece aici vacanfa de 
iarnă. Întreprinderea stațiunilor climaterice 
a luat măsuri ca oaspeții să se simtă cit 
mai bine. Vilele și cantinele sînt pregătite.

La Casa de cultură și cele 3 cluburi 
din Predeal vor avea loc pentru oaspeți 
conferinfe, spectacole cinematografice și

teatrale, seri de dans, concursuri „Cine 
știe ciștigă" și altele. Teatrul de stat din 
Brașov și Teatrul muzical „Gheorghe 
Dima" și-au programat o serie de spec
tacole pentru studenții venifi în aceste 
stafiuni în zilele vacanței. O mare parte 
din timp, studenții îl vor petrece pe pîr- 
tiile munfilor făcînd schi și alte 
de iarnă.Ziua începutului n-au uitat-o, după decenii, nici Popdan, nici Pleșoiu. N-am în- tîlnit însă pe nimeni, printre muncitorii trecuți astăzi de 35 de ani, care să și-o amintească cu plăcere. Ucenicia ilămîn- dă, înghețată, „pe furate“, ucenicia umilită la coada măturii și cu lemne crăpate în curtea patronului — stranie evocare pentru elevul de la „profesională" în viața căruia un 12 ianuarie are o a- nume frumusețe și solemnitate, făcîndu-1 să gîndească, înainte de a adormi în așternutul curat, că și-a ales o meserie minunată.Exact așa gîndea anul trecut pe timpul acesta un băiat cu un chip senin și ochi mari, adumbriți, de fată. Au urmat pentru el cîteva luni de ucenicie a meseriei sub atenta îndrumare a lui Popdan. Se desfășura pe atunci concursul pe țară al elevilor din școlile profesionale, pentru titlul de „cel mai bun în meserie“. Gheorghe Nedelcu a ieșit pe clasă, pe uzină, pe oraș și sat în urmă toți concurență la gionala desfășurată la Ploiești,avea cînd, nu scutit de emoții, a dat proba finală pe concurs în uzinei bucureștene „Timpuri altul și-a predat piesa cu cunde înaintea lui dar, ținînd calitatea mai bună, comisia i-a atribuit lui Nedelcu înaltul titlu la care aspiraseră cîteva sute de tineri din toate colțurile țării. Pe Nedelcu (acum în anul II) l-am întîlnit în aceeași zi în care isprava lui le era povestită bobocilor abia intrați în turnătorie. L-am întrebat despre ultima carte citită : mi-a povestit, cu adîncă înțelegere, zguduitorul sfîrșit al lui Iacob Onisia din nuvela lui Geo Bogza.^"^•unoștință au făcut bobocii și cu tî- nărui muncitor fruntaș Eugen Zăr- nescu, care nu cu mulți ani în urmă a pășit în pragul turnătoriei la fel ca ei, însoțit de același Popdan și cu aceeași a- tenție ascultînd explicațiile pe. ton bănățenesc ale lui Pleșoiu. N-are decît 21 de ani utemistul Zărnescu, dar a primit în seamă doi elevi. Ștafeta meseriei, primită de el cu puțin îna-

turnătoria Noi". Un cîteva se- seama de

mte, înțelege s-o transmită cu aceeași seriozitate și pasiune schimbului următor. U- cenicul de ieri sepregătește astăzi pentru examenul de absolvire a clasei a Xl-a la seral și gîn- durile i se îndreaptă către băncile politehnicii... Mulți de altfel dintre absolvenții școlii profesionale „Steagul Roșu" lucrează în uzină și urmează liceul seral. Iar dintre absolvenții din ultimul deceniu unii au devenit maiștri, alții ingineri. Așa își crește mezinii familia me- talurgistă.
EL'1 un proces migălos, în care se răs- •**~^frînge grija părintească a comuniștilor față de cei de mîine— pentru a-i forma în perspectiva nivelului crescînd de cunoștințe și conștiință, pe măsura de- săvîrșirii construcției socialiste. Iată de ce organizațiile de partid urmăresc și îndrumă cu luare aminte activitatea celor de la „profesională", în secțiile uzinei ; celor mai buni muncitori, vădind și talent pedagogic, li se încredințează modelarea mezinilor. Băieții de la oțe- lărie îl stimează pe șeful de echipă Arion Crăciun. Muncind alături de el, în orele de practică, tainele șarjei de calitate se dezleagă una cîte una. Oțe- larul are darul de a ști să se apropie de fiecare băiat în parte și de a suda, la temperatura muncii, cunoștințele căpătate la orele de tehnologie a meseriei cu cele treptat dobîndite pe platoul din fața cuptorului. Schimbul lui Crăciun e șeful de echipă Andrei Gogea. In săp- tămîna în care mezinii lucrează sub supravegherea lui, cunoștințele se adună anevoie. Mai închis de felul său, morocănos cîteodată, Gogea își împărtășește cu destulă avariție experiența. Poate altfel ar șta lucrurile dacă tovarășii săi de muncă l-ar îndemna să privească nu numai flacăra din cuptor, ci mai atent, părintește, tinerele chipuri din jur.Grija părintească... Am abordat acest subiect într-o discuție cu comunistul Vasile Bacea, care de 21 de ani lucrează în sculăria uzinei și e tatăl a doi dintre bunii elevi ai școlii profesionale (unul din ei, Cornel din anul II a ocupat anul
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(Continuare în pag. Il-a)

In comuna Vedea, regiunea Argeș,xn comuna veaea, legiunea Argeș, a 
un nou magazin universal al cooperației
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fost dat de curînd în folosință 
de consum.

Solemnitatea unor decorăriLa Palatul Republicii a avut loc joi solemnitateaAu participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, reprezentanți ai Academiei R. P. Romîne și ai Uniunii Scriitorilor.Au fost decorați cu „Ordinul Muncii“ clasa I-a acad. D. Panaitescu Perpessicius, pentru merite deosebite în domeniul cercetării istoriei literaturii și al criticii literare, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naștere, și poetul Miron Radu Para-

unor decorări. schivescu, de ani de deosebite rare.Inmînînd înaltele distincții, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a felicitat pe cei decorați, urîndu-le noi succese în activitatea de viitor. Acad. D. Panaitescu Perpessicius și poetul Miron Radu Paraschivescu au exprimat adînca lor mulțumire.Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- Dej, s-a întreținut apoi cu cei pre- zenți.

cu ocazia împlinirii a 50 la naștere, pentru merite în domeniul creației lite-

(Agerpres)
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S C I N T E I A Nr. 5427întărirea continuă a muncii de partid - chezășia îndeplinirii sarcinilor economice. Comuniștii sînt învățați să privească cu încredere viitorul, să-și propună planuri îndrăznețe pentru realizarea cărora ei nu precupețesc nici un efort. Cu doi ani în urmă, delegații comuniștilor din organizația regională de partid Galați au dezbătut în cadrul conferinței regionale activitatea lor de pînă a- tunci, au trecut în revistă succesele obținute și au scos la iveală lipsurile care s-au manifestat în munca lor, stabilind măsurile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin oamenilor muncii din industria și agricultura regiunii.Cum au fost îndeplinite cele ho- tărîte atunci, ce sarcini noi stau în fața comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiunea Galați pentru anii viitori ? Răspunsul a reieșit din lucrările conferinței organizației regionale de partid care a avut loc în zilele de 20—21 ianuarie a.c.
-kRoadele muncii politice desfășurate de comuniștii din regiunea Galați în rîndurile oamenilor muncii din fabrici și de pe ogoare au fost oglindite în darea de seamă prezentată conferinței de tovarășul 

Constantin Scarlat. Ea a înfățișat noua imagine a regiunii Galați, unde, numai în ultimii ani, au intrat în funcțiune un mare număr de obiective industriale importante— combinatul chimic de la Brăila, linii noi de laminare la Galați, fabrici de conserve, de industrializare a laptelui și altele. A crescut nivelul de trai al oamenilor muncii din regiune, ceea ce se reflectă în sporirea volumului de mărfuri vîndute populației în 1961 față de 1959: la carne — cu 34 la sută mai mult, confecții — 44 la sută, mobilă — 96 la sută. în anii 1960—1961 au fost construite și date în folosință pe lîngă 450 săli de clasă și 50 cămine culturale, peste 3.200 apartamente, în 1962 urmînd ca alte 3.050 familii să se mute în locuințe noi.în cèle aproape 100 de telegrame adresate conferinței, muncitorii, inginerii și tehnicienii gălățeni au raportat cu legitimă mîndrie că sarcinile stabilite la conferința de partid de acum doi ani au fost îndeplinite. și depășite, în acest răstimp realizîndu-se peste plan o producție globală în valoare de 223 milioane lei.— Comitetul regionâT'de partid a îndrumat mai bine munca organelor și organizațiilor de partid. Asta s-a răsfrînt și în felul de a munci al organizației de partid din uzina noastră — a spus laminatorul 
Gheorghe Burada, de la uzina de laminate din Galați. La noi s-a încetățenit practica dezbaterii principalelor probleme ale producției în adunări cu întreaga masă a membrilor de partid, adunări în a căror pregătire sîntem ajutați de comitetul orășenesc de partid, cît și de comitetul regional.Despre stilul de muncă concret, legat de viață, despre metodele bune folosite de organele de partid s-au ocupat îndeaproape în cuvîntul lor și alți delegați. Tov. Nicolae Ni
colae, secretar al comitetului de pârtia de la uzina de utilaj greu din Brăila, a relatat următorul episod : „Uzina noastră, dotată cu utilaj modern, are mulți muncitori tineri, care nu se descurcau deștul de bine în privința folosirii tehnicii, încît rezultatele în producție rămîneau în urma nivelului de tehnicitate. Cum să orientăm munca de partid pentru ridicarea întregii activități economice a uzinei ? Ne-am adresat cu aceste întrebări comitetului regional de partid. Unul din secretarii comitetului regional a venit în uzină și, împreună cu membrii comitetului de partid, cu un număr mare de specialiști și muncitori fruntași, cu experiență, a studiat în amănunțime toate posibilitățile de folosire mai bună a capacității mașinilor. Au reieșit, în schimburile doi și trei, lipsuri cu care noi ne „obișnuisem“ : mașinile erau încărcate sub posibilități, tehnicienii acordau un sprijin insuficient de organizat tinerilor de la principalele utilaje etc. Măsurile stabilite ulterior au schimbat în bine- lucrurile.Dezvoltarea orașului Galați, construcția Combinatului siderurgic — cel mai important obiectiv industrial al planului de șase ani — a constituit tema principală la care s-au referit directorul întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Alexandru Cogan, ing. Mir
cea Cioclei, șeful întreprinderii nr. 1 de construcții. Ei au relatat că lucrările de construcție a combinatului, a blocurilor de locuințe destinate muncitorilor cunosc un ritm tot mai intens.Dînd dovadă de un spirit de exigență înalt, delegații la conferință au criticat unele deficiențe și au scos la iveală noi posibilități de îmbunătățire a stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid. S-a arătat că unele întreprinderi, cum sînt Direcția regională a economiei forestiere, Fabrica de ciment „Stînca“, Șantierul Naval Galați nu au realizat anul trecut toți indicii planului de producție. Au fost semnalate unele neajunsuri și în ce privește respectarea planului de cooperare, punerea în funcțiune la termenele stabilite a unor noi capacități de producție etc. Conferința a criticat și unele ministere care nu au asigurat stabilitatea planurilor de producție ale întreprinderilor. La fabrica de conserve Zag- na-Vădeni de exemplu, planul a fost modificat în cîteva rînduri.Prin întreaga sa desfășurare conferința a oglindit preocuparea organizațiilor de partid din întreprinderile regiunii Galați pentru a asigura în 1962 îndeplinirea planului la toți indicii, pentru valorificarea rezervelor existente la fiecare loc de muncă, încît odată cu creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost să se asigure o înaltă calitate a produselor. Un în-

Conferința organizației regionale 
de partid Galați

dreptar prețios în munca organizațiilor de partid îl constituie Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, republicate de curînd, care subliniază caracterul de durată al sarcinilor privind îmbunătățirea calității produselor.Regiunea Galați, cu cîmpii întinse, cu vii și livezi roditoare, se află în pragul încheierii complete a procesului de colectivizare.— Ce a adus nou în viața noastră gospodăria colectivă ? Vreau să arăt de la bun început că, muncind laolaltă pămîntul, mărind producția là hectar prin folosirea mașinilor și aplicarea regulilor agrotehnice, dezvoltînd avuția obștească, în casele noastre a intrat belșugul — a spus Ion Negoiță, președintele gospodăriei colective Pechea, gospodărie distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I-a. Anul trecut averea obștească a gospodăriei a depășit 10 milioane lei.—- în satul nostru n-aveam lumină, apă, casele erau ca vai de lume. Acum avem și lumină electrică, și apă, și cinematograf ; oamenii își construiesc case, își cumpără mobilă nouă, motociclete. Bă- trînii satului, altădată, sortiți să rămînă pe drumuri, duc și ei o viață îndestulată ; gospodăria noastră colectivă le-a asigurat pensii lunare în bani și produse agro-ali- mentare. în 1961 gospodăria noastră a obținut din vînzările de produse către stat venituri de 11 milioane lei, iar valoarea zilei- muncă a depășit 40 de lei — a spus Gheorghe Postolache, președintele G.A.C. din comuna Țifești.Munca politică desfășurată de organizațiile de partid a dus la lărgirea continuă a sectorului colectivist din agricultura regiunii. Azi, peste 85 la sută din suprafața a- gricolă colectivizabilă a regiunii a- parține gospodăriilor colective. Și în regiunea Galați se confirmă astfel justețea aprecierii făcute de Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie —1 iulie 1961 că țărănimea trece în masă spre gospodăriile agricole colective, urmează cu încredere linia trasată de partid, existînd toate condițiile pentru încheierea procesului de colectivizare înainte de termenul prevăzut de Congresul al IlI-lea al P.M.R.Despre succesele obținute de colectiviști în creșterea producției vegetale și animale au vorbit de Ia tribuna conferinței numeroși delegați ai comuniștilor din gospodăriile colective din lanca, Băleni, Odobești și din alte comune. Ei au arătat că în acest an gospodăriile colective au obținut producții medii de 1.350 kg. grîu și 2.445 kg. porumb boabe la hectar, față de 2.200 kg. cît a fost planificat. A fost relevată activitatea Comitetului raional de partid Fău- reî — raion cu agricultura complet colectivizată —- unde, datorită mobilizării colectiviștilor la aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice, s-a reușit să se obțină pe întreaga suprafață cultivată cu porumb o producție medie de 3.093 kg. boabe la ha.Conferința a acordat totodată o deosebită atenție problemelor dezvoltării sectorului zootehnic — ramură de cea mai mare importanță pentru întărirea econo- mico-organizatorică. a gospodăriilor colective. Pentru sporirea șeptelu- lui, gospodăriile colective din regiune au primit anul trecut credite de la stat pe termen lung și fără do- bîndă de peste 43 milioane lei. Totuși aceste condiții și mai ales mijloacele proprii au fost folosite într-o măsură insuficientă ; ca rezultat, încărcătura la suta de hectare de teren arabil este nesatisfăcătoare. Deși în regiune sînt unități fruntașe în creșterea animalelor, ca, de pildă, gospodăriile colective din comunele Traian-sat, Șivița, Mărtinești, Romanu, care au obținut producții de lapte între 2.400—3.000 litri de la fiecare vacă furajată, în mai multe gospodării colective producția de lapte este sub posibilități.Această situație reflectă slaba preocupare a comitetelor regional și raionale de partid pentru răspîn- direa experienței înaintate a colectiviștilor. Comitetele raionale de partid Bujor, Tecuci, Focșani, deși au întocmit planuri de măsuri bune pentru întărirea gospodăriilor colective din raza lor de activitate, n-au urmărit realizarea acestor planuri, nu au exercitat un control exigent, ceea ce a făcut ca unele prevederi să rămînă neîndeplinite.Creșterea păsărilor, ramură importantă a agriculturii, are foarte mari posibilități de dezvoltare în regiune.— Păsările sînt o bogăție a gospodăriei noastre colective — a arătat Fătu Socariceanu, președintele gospodăriei colective din comuna lanca. Acest sector, căruia înainte nu i-am dat prea mare atenție, este acum un izvor de mari venituri pentru colectiviști. în 1961 am obținut numai din creșterea păsărilor 180.000 lei venit, fără a investi sume mari pentru construcții necesare adăpostiră lor. în privința asta am căpătat o bună experiență, în timpul cît vitele și oile se aflau la pășune, grajdurile și saivanele au fost folosite pentru adăpostirea puilor. Și nu le-a mers rău. De pildă, cele 1.400 de rațe crescute în acest fel, numai după 3 luni au cîntărit în medie, fiecare, 2,5 kg. Anul trecut am crescut 15.000 de păsări. Avem experiență — unii colectiviști lucrează în sectorul avicol de 4—5 ani — și sîntem ho- tărîți să realizăm indicațiile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la. Consfătuirea pe țară a colectiviștilor 

pentru a ajunge la cel puțin 500— 600 păsări la suta de hectare.Sînt însă în regiune gospodării colective care au aceleași condiții și totuși n-au obținut nici pe departe rezultate asemănătoare — pe întreaga regiune această ramură fiind mult rămasă în urmă. Din desfășurarea conferinței a reieșit necesitatea ca organele și organizațiile de partid să se ocupe mai îndeaproape, mai concret, de dezvoltarea intensă a sectorului avicol.Conferința a scos în evidență necesitatea ca în viitor comitetele regional și raionale de partid să îndrume sfaturile populare pentru crearea în jurul orașelor a unor unități agricole socialiste puternice, specializate în producția de carne, lapte, legume, ouă. O mare atenție se cere și pentru dezvoltarea sectorului piscicol din regiune.Despre necesitatea întăririi muncii de partid în gospodăriile de stat și colective, în S.M.T.-uri, chezășia îndeplinirii tuturor sarcinilor stabilite de cel. de-al IlI-lea Congres al partidului, au vorbit Si- 
mion Dobrovici, secretar al comitetului regional de partid, Anghe- 
lina Argint, colectivistă din comuna Vîrteșcoi, raionul Focșani, 
Nicolae Mihăilă, prim-secretar al Comitetului raional de partid Bujor, Ștefan Stoica, director S.M.T. Niculești Jianu, și alți delegați care au criticat faptul că uneori munca organelor de partid s-a desfășurat în salturi, fiind împovărată de un număr prea mare de ședințe; au fost cazuri cînd membri ai comitetului și ai biroului regional s-au mulțumit cu vizitarea „în treacăt" a gospodăriilor colective, n-au dat organizațiilor de bază de acolo sprijinul solicitat.

*
La conferință tov. Ion Apostola- 

tos, secretar al comitetului regional de partid, a făcut o ^expunere asupra Dării de seamă a delegației partidului nostru la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. prezentată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie — 5 decembrie 1961. Delegații, exprimîn- du-și deplina aprobare față de a- cest document, au înfierat totodată activitatea dușmănoasă a grupului antipartinic fracționist Pauker- Luca, sprijiniți de Teohäri Georgescu și a grupului antipartinic fracționist Chișinevschi-Constanti- nescu.Conferința a evidențiat unitatea strînsă a comuniștilor din regiunea Galați în jurul C.C. al partidului, a arătat că oamenii muncii din regiune văd în partid pe conducătorul lor înțelept și încercat al întregului popor muncitor, fiind ho- tărîți să depună și mai departe toate eforturile pentru aplicarea politicii sale, pentru victoria deplină a socialismului în țara noastră.
★în încheierea dezbaterilor conferinței, a luat cuvîntul tovarășul Mihai Dalea, secretar al C. C. al P.M.R.Anii care au trecut de la ultimele conferințe regionale — a spus vorbitorul — au fost deosebit de importanți nu numai pentru țara noastră, dar și pentru întreaga mișcare comunistă internațională. Un eveniment de importanță istorică mondială îl constituie Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. întregul nostru partid, toți oamenii muncii din țara noastră aprobă cu profundă convingere Darea de seamă prezentată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la activitatea delegației partidului nostru la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., precum și documentele plenarei C.C. al P.M.R. din noiembrie — decembrie 1961.Referindu-se la faptul că în regiunea Galați oamenii muncii din industrie. în frunte cu comuniștii, au îndeplinit cu cinste sarcinile stabilite de conferința din 1959 a organizației regionale de partid, vorbitorul a spus : „Pentru succesele obținute în domeniul industriei permiteți-mi ca, în numele Secretariatului Comitetului Central să felicit din toată inima pe muncitorii, inginerii și tehnicienii, organizațiile de partid și pe activiștii de partid din industria regiunii și să le urez noi succese în anii care urmează".în această perioadă s-a întărit rolul conducător și prestigiul organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate, a crescut nivelul politic și profesional al cadrelor de partid și de stat, capacitatea lor de a mobiliza toți oamenii muncii la realizarea mărețelor sarcini izvorîte din hotărîrile celui de-al IlI-lea Congres al P.M.R.Noi n-am fi însă comuniști — a continuat tovarășul Mihai Dalea — dacă odată cu relatarea succeselor și a metodelor bune de muncă care ne-au ajutat să le obținem., n-am analiza și mai temeinic, mai profund, lipsurile pe care le-am avut în activitatea noastră, cauzele lor. și n-am stabili măsuri eficace pentru înlăturarea lor în viitor.în regiunea Galați cîteva întreprinderi industriale nu și-au îndeplinit planul, altele au lucrat cu o productivitate sub posibilitățile lor. Această reflectă faptul că în întreprinderile respective organizațiile de partid au lucrat defectuos, nu au manifestat destulă exigență în îndrumarea colectivelor și în controlul de partid față de conducerile tehnico-administrative pentru folosirea tuturor rezervelor interne în scopul îndeplinirii planului la toți indicii.

Sarcinile planului pe anul 1962 sînt mai mari. Planurile de muncă ale organizațiilor de bază trebuie astfel întocmite, încît ele să îndrepte atenția întregii organizații spre problemele-cheie, cele mai importante ale producției. O deosebită grijă va trebui acordată calității produselor. Ceea ce produc fabricile trebuie să fie la nivelul utilării lor cu tehnica modernă și al prestigiului de care se bucură realizările țării noastre pe plan internațional.Și în fața organizațiilor de partid din agricultura stau sarcini de mare răspundere, legate de încheierea procesului de colectivizare a agriculturii și sporirea considerabilă a producției agricole-vegetale și animale.Este foarte important de scos în evidență că dezvoltarea agriculturii socialiste a țării noastre se desfășoară paralel cu creșterea abundenței de produse agricole, cu ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate.Viața a dovedit că singurul drum spre belșug al țărănimii muncitoare este gospodăria colectivă. în regiunea Galați peste 85 la sută din numărul familiilor de țărani muncitori s-au unit în 452 de gospodării colective. Multe din ele, îndrumate cu competență de organizațiile de partid, folosind din plin ajutorul S.M.T.-urilor, lucrînd pămîntul potrivit cerințelor agrotehnicii și dezvoltînd sectorul zootehnic, au devenit milionare. Regiunea Galați s-ar fi putut afla însă mult mai departe, dacă se foloseau cu' stăruință condițiile existente pentru terminarea colectivizării. Aceasta ar fi permis ca toate forțele, întreaga activitate a organizațiilor de partid de la sate să se concentreze spre sporirea continuă a producției vegetale și animale, spre organizarea la un nivel tot mai înalt a muncii în fiecare gospodărie colectivă.Faptul că în anul 1961 gospodăriile agricole de stat din regiune au obținut cu peste 1.000 kg. porumb boabe la ha. mai mult de- cît gospodăriile colective arată rezervele mari ce există în agricultura regiunii pentru sporirea producției de cereàle. în regiunea Galați, alături de gospodării colective puternice, chiar fruntașe pe țară — sînt și gospodării rămase m urmă. Există mari diferențe între producțiile la hectar ale diferitelor gospodării colective — determinate în primul rînd de felul cum au fost aplicate regulile agrotehnice. Trebuie să se înțeleagă că fără o aplicare consecventă și la timp a acestor reguli este imposibil ca producția agricolă să crească pe măsura cerințelor.Vorbitorul a sublimat apoi importanța sarcinilor ce revin organizațiilor de partid pentru a asigura dezvoltarea sectorului zooteh. nie, creșterea animalelor din pră- silă proprie, crearea unor puternice baze furajere, permanentizarea și specializarea oamenilor care lucrează în acest important sector, îngrijitorii de animale trebuie să fie recrutați dintre cei mai buni colectiviști, oameni cu dragoste pentru această muncă și care să fie retribuiți după producția obținută de la animalele pe care le îngrijesc.Odată cu extinderea culturii' cerealelor și cu dezvoltarea sectorului zootehnic este necesar să se realizeze o creștere și a celorlalte ramuri de producție pentru care regiunea dispune de condiții favorabile — ca legumicultura, piscicultura, avicultura. E necesar să se creeze în jurul orașelor, pentru o cît mai bună aprovizionare a acestora, unități specializate în diferite ramuri ale producției agricole și îndeosebi în producția de carne, lapte, legume, ouă.Folosirea rațională a pămîntului este de asemenea o problemă care trebuie să preocupe îndeaproape organizațiile de partid. Este greșit să se folosească pentru plantarea viței de vie și pomilor fructiferi terenuri așa-zise nisipoase, care de fapt sînt bune pentru cultura cerealelor. Trebuie continuată acțiunea de combatere a eroziunii solului și, legat de aceasta, extinse suprafețele arabile.Sarcinile mari ce revin organizației regionale de partid Galați pot fi realizate cu succes. Dar pentru aceasta organizația regională de partid trebuie să desfășoare în continuare o susținută muncă pentru creșterea mai departe a rolului de conducător al organizațiilor de partid și întărirea rîndurilor acestora prin primirea în partid a celor mai buni muncitori, colectiviști, intelectuali. Este necesar să crească și numărul femeilor colectiviste primite în rîndurile partidului.O atenție deosebită trebuie acordată și ridicării nivelului politic și cultural al activiștilor, bunei desfășurări al învățămîntului de partid, îmbunătățirii conținutului propagandei de partid, legării ei cît mai strînse de viață.în încheiere, tovarășul Mihai Dalea a spus : „Sînt convins că organizația regională de partid Galați, alături de toate organizațiile de partid din țară, sub conducerea Comitetului Central al P.M.R., în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, va depune toate eforturile pentru a se achita cu cinste de sarcinile care-i revin în opera de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră“.
★Conferința a ales noul comitet regional de partid și comisia de revizie. în prima sa plenară, Comitetul regional de partid Galați a ales ca prim-secretar pe tovarășul Constantin Scarlat, membru al C.C. al P.M.R.

VICTOR DELEANU 
GHEORGHE BALTĂ
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C. SORETE — Cîmplna ;
Scrisoarea dvs. despre cauzele 

care influențează negativ calita
tea unor reparații de utilaje, efec
tuate de către uzina mecanică 
Poiana-Cîmpina, a fost bine ve
nită. După cum se precizează în 
răspunsul primit din partea Mi
nisterului Industriei Petrolului si 
Chimiei, scrisoarea a fost anali
zată de către conducerea Direcției 
generale foraj-extracție țiței. S-au 
luat măsuri ca întreprinderile 
de foraj să trimită utilajele 
prevăzute pentru reparații la ter
menele stabilite.

O. LAURENȚIU — Fetești :
In momentul de față, la clubul 

C.F.R, dîn localitate, activitatea 
culturală se desfășoară în condiții 
bune. Direcția regională C.F.R. 
București ne informează că a fost 
revizuită și reparată întreaga ins
talație de încălzire.

C. IVAN — comuna Șercala, ra
ionul Făgăraș :

Ați întrebat dacă unui muncitor 
temporar i se întocmește carnet 
de muncă. Carnetele de muncă se 
întocmesc atît pentru salariații 
permanenți cît și pentru cei tem
porari — în termen de 30 de zile 
de la angajare.

!. RAȚIU — Oradea :
Propunerile și observațiile dvs. 

au fost utile. La întreprinderea 
„Ideal"-Mediaș — se arată în răs
punsul Ministerului Industriei 
Ușoare — s-au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea calității truselor de 
traforaj necesare pentru unele lu
crări practice ale elevilor.

GH. TÄNÄSESCU — comuna Mi
toc, raionul Săvenl :

După scrisoarea dvs., munca cu 
cartea în satul Avrămeni s-a îm
bunătățit. Biblioteca și-a reluat 
programul normal. De curînd, a 
fost încadrată aici o bibliotecară 
care își face conștiincios datoria. 
Statul popular al raionului Săveni 
ne face de asemenea cunoscut că 
la cinematograful din Mitoc fil
mele programate sînt aduse acuma 
la timp.

M
(Urmare din pag. I-a)trecut locul întîi la concursul pe țară în specialitatea matrițer). Muncitor și părinte, unul dintre părinții cei mai legați de școală, Bacea are în această privință păreri temeinic formate. I-am spus :>— Ca părinte a doi copii..,>— Nu — m-a întrerupt el — sîn- teți greșit informat. N-am numai doi copii. Și acesta — îmi arătă zîm- bind pe băiatul care lucra concentrat la mașina de alături — e tot al meu. Capăt în fiecare an copii noi. Ucenici. Mă străduiesc să-i învăț așa cum i-aș învăța pe ai mei proprii, Ion și Cornel. Fiindcă stau și mă gîndesc : dacă ei doi învață bine și nu se fac de rușine în meserie înseamnă că muncitorii care îi au în grijă fac totul pentru ei. Și așa după cum vreau eu ca ai mei să crească bine, tot așa vor și alti părinți — să zicem ai băiatului ăstuia care învață acum meserie de la mine. Eu așa judec.ai există, în principalele secții de la „Steagul Roșu", și o altă categorie de părinți: cu și mai mulți copii, și, firește, cu atribuții mai largi, nemijlocit legate de creșterea mezinilor. Ei sînt, ca să spunem așa, „o- chiul școlii" în uzină. Aleși din rîn- dul celor mai calificați muncitori, cu o bogată experiență, maiștrii instructori au în grijă bunul mers al școlarizării la locul de muncă, în- cepînd cu prezența și caietul de practică și sfîrșind cu urmărirea a- tentă a progreselor realizate. Se află în turnătorie un colț al învățăceilor. Lucrează aici cei din ultimul an, avîndu-1 ca șef de echipă pe instructorul Ion Bălărău. E un titlu de mîndrie pentru viitorii muncitori faptul că li se încredințează 

turnarea unei bune părți din repe
rele cu greutate mică ale autocamio-

Iarna văzută... de pe Postăvarul
‘ : ---- - ==,_______

Ce cărți tehnice vom citi in 1962
Un rol însemnat în introducerea 

tehnicii înaintate în producție și 
în ridicarea nivelului profesional 
al muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor îl are cartea tehnică. 
Dat fiind interesul crescînd al ci
titorilor pentru lucrările care apar 
în acest domeniu, un redactor al 
ziarului nostru s-a adresat tov. 
ing, A. Oprean, directorul Editu
rii Tehnice, cu rugămintea de a 
ne informa asupra principalelor 
cărți care vor fi tipărite de edi
tură în anul 1962.

Iată răspunsul primit:
Pentru a înlesni aplicarea în produc

ție a noilor realizări ale științei și teh
nicii, anul trecut au fost publicate 
în editura noastră peste 160 titluri 
de cărfi înfr-un tiraj de aproximativ 
1.200.000 exemplare. Întrucît cartea teh
nică este solicitată de tot mai mul|i ci
titori, planul editorial pe anul 1962 a 
fost mărit cu circa 30 la sută față 
de 1961, Ne dăm seama că nu întot
deauna lucrările care apar în editura 
noastră corespund exigentelor cititori
lor, că avem multe de făcut pentru a 
răspimde mai deplin preocupărilor pu
blicului cititor. De aceea, la întocmirea 
planului, noi am consultat un mare nu
măr de ingineri, tehnicieni și munci
tori din toate ramurile de produejie, 
proiectanji și oameni de ștîinfă.

Tn acest an se vor edita numeroase 
lucrări din domeniile industriei extrac
tive, metalurgiei, consfrucfiei de ma
șini, energeticii, automaticii, electroni
cii, industriei chimice, transporturilor și 
telecomunicațiilor, construcțiilor, arhi
tecturii, industriei ușoare și alimentare 
etc. O atenjie deosebită se acordă lu
crării enciclopedice „Dicționarul teh
nic în șase limbi“ — romînă, rusă, 
germană, franceză, engleză și maghiară 
— care va cuprinde circa 30.000 ter
meni tehnici, precum și editării, în 
continuare, a lucrării lexicografice de 
mari proporții „Lexiconul Tehnic Ro- 
mîn“ vol. X și XI, într-o nouă elabo
rare.

Tematica majorității lucrărilor care 
urmează a fi tipărite de editura noa
stră în acest an e orientată spre pro
bleme legate de mecanizare și auto
matizare, utilaje moderne, tehnologie 
nouă. Menționez cîteva: „Automatiza
rea principalelor procese tehnologice 
ale Industriei chimice“ de ing. I. Szekely 
și alfii, „Automatizarea și controlul cen
tralizat In extracția și transportul țițe
iului și gazelor“, redactată de un co
lectiv sub conducerea ing. Sebastian 
Socol, traducerile din limba rusă „Me

e z i nnulul. Titlul e apărat cu toată seriozitatea, deslușindu-se de pe acum posibilitățile reale ale unor muncitori aproape formați : băieții se află lună de lună sub cifra admisă do rebut.Se oglindește aici spiritul cultivat de instructor: el nu-i tratează ca pe niște „ucenici" ci ca pe muncitori cu răspunderi precise în opera colectivă de făurire a autocamionului. Important lucru 1 Mîine, cînd își vor da examenul de muncitor, ei vor trece mult mai lesne „pragul" dintre școală și producție. Secretul bunei pregătiri a elevului de la „profesională" constă într-o cît mai deplină integrare a sa în viața de uzină, încă din timpul anilor de școală.Tocmai de aceea, în turnătorie, ca și în alte ^ecții, surprinde faptul că, deși lucrează cot la cot cu muncitorii, elevii din ultimul an nu participă la consfătuirile de producție care ar constitui pentru ei o bună școală. Unde dacă nu aici, în primul rînd, ar auzi aprecieri asupra muncii lor de la viitorii tovarăși de muncă și s-ar pătrunde de spiritul gospodăresc, creator al inițiativelor ivite în cadrul colectivului ? Ar trăi și mai deplin viața familiei metalurgiste. Atît la uzină cît și la școală toată lumea este de acord cu faptul că participarea la consfătuirile de producție reprezintă pentru viitorii muncitori o veritabilă „oră educativă" — dar practic nu s-a luat încă nici o măsură.ra educativă... L-am întrebat pe dirigintele Nicolae Popdan ce discută cu băieții în această oră. O planificare rigidă nu există ; dirigen- ția trebuie să simtă pulsul vieții de fiece zi a clasei, cu problemele ei specifice. Odată — povestește Popdan — elevii mei mi-au cerut să discutăm despre o trăsătură caracteristică a epocii noastre : pră

canizarea și automatizarea turnătoriilor" 
de N. V. Okromeșko, „Mecanizarea și 
automatizarea complexă a proceselor 
de producție în construcția de mașini șl 
aparate" de A. N. Rabinovici etc.

Pentru cititorii care urmăresc să stu
dieze probleme privitoare la unele a- 
plicajii ale electronicii, editura va ti
pări lucrările „Circuite cu semiconduc
toare în industrie" și „Circuite cu se
miconductoare în telecomunicații“.

Un șir de probleme privitoare la in
troducerea și folosirea tehnologiei mo
derne la exfracfia metalelor neferoase 
vor fi prezentate în „Metalurgia meta
lelor neferoase“, carte la care lucrează 
un colectiv de specialiști sub conduce
rea prof. ing. A. Lupu.

Menționăm de asemenea printre lucră
rile importante: „Manualul inginerului 
termotehnlcian“ vol. III, (traducere a- 
daptafă după „îndreptarul termoteh- 
nic" apărut sub redacția generală a 
prof. P. D. Lebedev), „Mașini elec
trice — Probleme", vol. III de acad. 
I. S. Gheorghiu, „Filatura de bumbac" 
vol. I, elaborată de un colectiv de au
tori sub îndrumarea inginerului V. Ru- 
sanovski, „Economia construcțiilor", 
(traducere din limba rusă), „Beton ar
mat" de prof. ing. V. Nicolau și D. 
Dumitrescu, „Construcții metalice spe
ciale'' de D. Mateescu, „Istoria 
generală a arhitecturii" (vol. I, par
tea ll-a) elaborată de un colectiv de 
autori condus de acad. B. P. Mihailov 
(traducere din limba rusă).

Un loc central în planul editurii — 
peste 70 la sută din loialul titlurilor 
— îl ocupă lucrările destinate munci
torilor, maiștrilor și tehnicienilor din 
toate ramurile de producție. „Tehnica 
nouă" și „Colecția de atelier” sînt 
două noi colecții menite să contribuie 
la cunoașterea tehnologiei și a utila
jelor moderne, a realizărilor tehnicii 
mondiale și experienței întreprinderilor 
din țara noastră. Prima colecție va 
populariza metodele moderne de tur
nare a metalelor, folosirea izotopilor 
radioactivi în industriile constructoare 
de mașini și chimică, aplicațiile ampli
ficatoarelor magnetice, utilizarea regu
latoarelor cu franzistoare, metodele noi 
de lucru în mină, folosirea materiale
lor plastice în instalații. Cealaltă co
lecție se va adresa muncitorilor și teh
nicienilor din domeniul metalurgiei și 
construcțiilor de mașini. In această co
lecție urmează să apară lucrări ca 
„Găurirea“, „Fileiarea la strung", „In
strumente și aparate de măsurat”, „De
sen tehnic industrial pentru munci
tori“.

bușirea colonialismului. Băieții citesc ziarele, ascultă radio, urmăresc viața internațională, și problema hărții atît de schimbătoare a lumii îi pasionează. Am dezbătut-o deci împreună avînd pe catedră drept ajutor... globul pămîntesc. Altădată am întreprins o călătorie imaginară prin regiunea Brașov. Cei mai mulți dintre băieți sînt de aici din regiune, și fiecare a găsit cuvinte convingătoare despre marile realizări dobîndite sub conducerea partidului. „Cum să ne comportăm în societate" a fost tema unei alte ore educative și ea a provocat discuții aprinse. I-am dat elevului Guci să susțină referatul. Anume... Intr-o vreme, Guci era cam certat cu „comportarea". După referat, întrebări. Toate bune — s-a ridicat unul — am auzit cuvinte frumoase ; dar să ne spună Guci de ce încearcă uneori să nu plătească biletul la troleibuz ? Și de ce se ține de pozne la ora de matematică ?ariate sînt mijloacele de educație care se îmbină în viața cotidiană a școlii. Afli, bunăoară, că în sălile de clasă e- levii ajută la păstrarea curățeniei. Mai afli că orășelul lor, așezat în- tr-un minunat parc de vreo șase- sprezece hectare, e . „parcelat" cu rigurozitate geometrică după un plan stabilit cu grijă. Fiecărei clase îi revine sarcina unei „parcele": curățenie, săparea trandafirilor, tunderea ierbii. Iar toate aceste bune deprinderi conturează imaginea ucenicului la locul său de muncă din uzină, gospodar și iubitor de frumos : deprinderea de a- casă...In final, o cifră : cam un sîert dintre membrii marii familii metalurgiste de la „Steagul Roșu" e alcătuit de foștii mezini, crescuți de-a lungul ultimilor zece ani în orășelul școlar de lîngă uzină.
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„SPRIJINIM CAUZA JUSTĂ 
A POPORULUI CUBAN“

TELEGRAME EXTERNE

La prezentarea scrisorilor de acre
ditare s-au rostit cuvîntări.în cuvîntarea rostită, după ce a menționat că în Ceylon sînt cunoscute eforturile depuse de poporul romîn pentru a-și construi viața nouă, T. B. Subasinghe s-a referit la progresul economic și tehnic al R.P. Romîne, care se reflectă în mod evident și în relațiile sale economice și comerciale, în continuă creștere, cu țările din Asia și Africa. în continuare, ministrul Ceylonului a arătat că năzuințele spre pace, securitate internațională și relații prietenești între state constituie o cauză tot atît de scumpă și pentru poporul romîn și pentru poporul ceylonez. Aceasta, a spus T. B. Subasinghe. constituie o bază comună pentru dezvoltarea relațiilor de sinceră prietenie între Ceylon și R.P. Romînă.In răspunsul său, președintele Conciliului de Stat al R.P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a arătat r poporul romîn apreciază politica externă a Ceylonului, contribuția a-

-----------o»o

cestei țări la lupta pentru crearea unui climat de destindere internațională, pentru lichidarea colonialismului și apărarea păcii.Năzuințele noastre comune pe plan internațional, a spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, cît și sentimentele de prietenie care unesc popoarele romîn și ceylonez, creează un teren favorabil dezvoltării relațiilor dintre țările noastre. împărtășesc pe deplin părerea dv„ domnule ministru, că există toate condițiile pentru ca relațiile politice, economice și culturale dintre țările noastre să se dezvolte.După prezentarea scrisorilor de acreditare a avut loc o convorbire între președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne și ministrul Ceylonului.La solemnitate și la convorbire au fost de față Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe și Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat al R.P. Romîne.(Agerpres)
„ItibescMarele violonist David Oistrah a părăsit Capitala, în cele 10 zile cît a fost oaspetele țării noastre, publicul a avut prilejul să admire din nou, la concerte și recitaluri, arta interpretativă a acestui artist de renume mondial.Păstrez cele mai plăcute sentimente în legătură cu noua mea vizită în Romînia — a declarat David Oistrah înaintea plecării, unor reprezentanți ai Agenției romîne de presă „Agerpres“ și ai Radioteleviziunii. De data aceasta am avut prilejul să vizitez Clujul, orașul despre care auzisem vorbin- du-se mult, ca despre un centru cultural și în general un oraș interesant. Am dat două concerte la Cluj și sînt foarte bucuros .că am avut prilejul să mă întîlnesc cu minunatul său public. în ceea ce privește concertele mele la București, ele îmi fac de fiecare dată o mare bucurie. Simt totdeauna o deosebită plăcere să vizitez acest oraș și să cînt împreună cu muzicienii romîni, cu orchestra Filarmonicii bucureștene, sub conducerea bunului' și vechiului meu prieten pe care îl stimez foarte mult, dirijorul George Georgescu.Iubesc foarte mult Romînia și nutresc sentimente calde pentru ea, pentru poporul romîn — a spus în continuare David Oistrah. Este una din țările în care mă simt minunat. Am foarte mulți prieteni aici și mă bucură faptul că Romînia înflorește pe zi ce trece, că se construiește mult în țara dv. și că la fiecare nouă venire a mea văd ridicîndu-se noi cartiere de locuințe. Am vizitat de curînd un cartier extrem de resant, Floreasca, în care străzile poartă numele unorpozitori. Și aceasta a fost, cum să vă spun, deosebit de plăcut inimii mele.Vreau să mai spun că mă bucură și succesele tinerilor muzi-

Adunarea muncitorilor de la Combinatul siderurgic HunedoaraHUNEDOARA 1 Corespondentul Agerpres transmite :Mai mult de două mii de furna- liști, oțel ari, lamina tori și alți oameni ai muncii din Combinatul siderurgic Hunedoara s-au adunat joi după-amiază la clubul „Siderur- gistul“ din localitate, pentru a-și exprima solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului cuban și protestul hotărît împotriva amestecului imperialiștilor nord-americani în treburile Cubei.Amintind evenimentele care au avut loc în aceste zile în America Latină, tov. Mihai Cerveiicovici, președintele Consiliului sindical local, a spus printre altele : — La Punta del Este cercurile conducătoare din S.U.A. au urmărit să obțină din partea țărilor latino-ame- ricane o condamnare colectivă a Cubei, pe baza căreia să se poată amesteca în acestei țări. Așa cum îi cunoaștem, miliardarii din Wall Street nu pot sătreburile interne ale

uite zilele cînd Cuba nu însemna pentru ei decît miliarde de dolari storși din sudoarea poporului cuban. Dar faptele au dovedit din nou că imperialiștii nu-și mai pot impune voința nestingherit. Cele mai mari și mai reprezentative state ale Americii Latine nu au subscris la urzelile S.U.A.Mă bucur ori de cîte ori aflu despre succesele obținute de poporul cuban — a spus în cuvîntul său maistrul furnalist Gheorghe Cișmaș. Sîntem alături de poporul cuban, de cauza lui dreaptă și protestăm cu energie împotriva încercărilor imperialiste de a încălca dreptul său la o viață liberă și suverană. Eroicilor fii ai Cubei revoluționare le trimitem de la această adunare cu- de vîntul nostru ferm : „Sîntem cu tine, Cuba 1“.Oțelarul Adrian Andrițoaie a spus printre altele : Fiii eroicei Cube luptă și vor izbîndi. Cauza lor, ideile revoluției cubane sînt de

neînvins, deoarece ele sînt scumpe tuturor oamenilor cinstiți din. lumea întreagă. Alături de Cuba re-, voluționară sînt popoarele țărilor socialiste, popoarele Americii Latine, toți cei cărora le sînt dragi pacea și înțelegerea între popoare.Maistrul oțelar Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, a dat apoi citire unei telegrame trului revoluționar menilor muncii din rii cubane pentru se spune printre citorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii de la Combinatul siderurgic Hunedoara, din R. P. Romînă, întruniți în miting de solidaritate cu poporul cuban, ne exprimăm, alături toate popoarele iubitoare de pace, protestul hotărît față de complotul împotriva Cubei revoluționare, pus la cale de cercurile imperialiste din S.U.A. la Conferința Organizației Statelor Americane, care a avut loc la Punta del Este”.

adresate Cen- sindical al oa- Cuba și Mișcă- pace, în care altele : „Mun-

N. S. HRUȘCIOV PROPUS CANDIDAT LA ALEGERILE 
DE DEPUTATI IN SOVIETUL SUPREM AL U.R.S.S.MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS : La 1 februarie, N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a fost propus

---------o «o

candidat la alegerile de deputați îfl Sovietul Suprem al U.R.S.S.Candidatura lui N. S. Hrușciov a fost propusă la uzina metalurgică „Secera și Ciocanul“ din Moscova.
Moscova 
__________!

Adunare festivă închinată 
prieteniei sovieto-romine

CorespondentulMOSCOVA 1. - î 
Agerpres transmite :

In legătură cu apropierea zilei de 
4 februarie — cînd se împlinesc 14 
ani de la semnarea tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între R.P. Romînă și Uniu
nea Sovietică — Asociația de prie
tenie sovieto-romînă a organizat la 
Moscova joi seara, o adunare festivă. 
Au participat muncitori, studenți, 
intelectuali, activiști de partid, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, membri ai ambasadei 
R. P. Rbmîne, reprezentanți ai pre
sei sovietice și corespondenți ai 
presei romîne.

Cuvîntul introductiv a fost rostit 
de Evgheni Afanasenko, ministrul 
învățământului ăl R.S.F.S.R., pre
ședintele Consiliului de conducere 
al Asociației de prietenie sovieto- 
romîne.

A luat apoi cuvîntul Alexandr 
Riabinin, vicepreședinte al Sovietu
lui din Moscova, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mine, care a vorbit despre colabo
rarea multilaterală dintre R. P. Ro
mînă și U.R.S.S. A. Riabinin, care 
ne-a vizitat țara în cadrul unei de
legații, a împărtășit asistenței im
presiile culese cu ocazia acestei vi
zite.

în încheiere a luat cuvîntul 
N. Guină, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Moscova, care, după ce a 
mulțumit pentru organizarea aces
tei festivități, a vorbit despre succe
sele obținute de poporul romîn pe 
drumul 
cialiste.

După 
concert 
și lucrări ale compozitorilor români 
și sovietici.

■o» o-----------

foarte mult Romîn---------- cieni din Romî-
Dcclarațîilc marelui violonist ^ureȘt^ 

sovietic David Oisirall Gheorghiu, Valentin Gheorghiu, Radu Aldulescu și Vladimir Orlov. îmi face o deosebită plăcere să ascult și pe~ minunății dv. cîntăreți. Se bucură de foarte mult succes cînd vin la noi în tară cîntăreți romîni ca Ni- •colae Herlea, Ladislau Konya, Ze- naida Pally, Ion Piso, care au devenit preferați ai publicului sovietic. în timpul turneului Teatrului de Operă și Balet din București am urmărit un spectacol cu opera „Othello" ; a fost un spectacol pe care nu-1 pot uita. Ceea ce știu despre muzicienii romîni este suficient pentru ca să felicit din inimă pe membrii marelui detașament al compozitorilor și in- terpreților dv. și să le urez mari succese în activitatea lor.în legătură cu recentul său debut dirijoral și viitoarea sa activitate concertistică, David Oistrah a declarat: într-adevăr, nu de mult a avut loc debutul meu dirijoral. Am dirijat Ia Moscova și Sverdlovsk concerte ale căror programe au fost alcătuite din lucrări pentru vioară, care îmi sînt cele mai apropiate. Mi-am împlinit astfel un vis pe care îl purtam cu mine încă din copilărie. Dar instrumentul căruia i-am dedicat viața, vioara, ^cere foarte _ mult timp și muncă, cere o dăruire totală. în afară de aceasta și activitatea pedagogică pe care o desfășor îmi răpește foarte mult timp. David Oistrah a arătat apoi că din Romînia pleacă în Iugoslavia, unde va da cîteva concerte.împreună cu orchestra filarmonicii din Leningrad el va întreprinde anul acesta un mare turneu în America de Nord. Mă așteaptă — a spus David Oistrah în încheierea declarațiilor sale — o muncă intensă și interesantă și sper că voi dispune de energia necesară pentru a putea înfăptui toate planurile de viitor.

inte- toate com-

La centrul universitar IașiIn aula Universității „Al. I. Cuza" din Tași au răsunat minute în șir lozincile : „Trăiască Cuba revoluționară !", „Sîntem alături de tine, Cuba !".Solidari cu cauza dreaptă a poporului cuban, oameni de știință, cadre didactice și studenți din centrul universitar Iași și-au exprimat, într-o adunare care a avut loc joi la prînz, sentimentele de indignare față de noile uneltiri puse la cale de cercurile imperialiste din S.U.A. împotriva Cubei revoluționare.Deschizînd adunarea, prof. univ. 
I. Creangă, rectorul Universității, a reliefat sprijinul de care se bucură în lume cauza Cubei. Opinia publică mondială și, în primul rînd, popoarele din continentul sud-ameri- can care văd în lupta eroică a poporului cuban calea spre eliberare de sub jugul tiraniei și al asupririi imperialiste, s-au ridicat cu hotărîre apărarea Cubei revoluționareîn Și

TelegramăConsiliul Național al Femeilor dinR. P. Romînă a trimis Federației Femeilor Cubane o telegramă prin care, în numele femeilor din țara noastră, condamnă cu toată hotărîrea noile încercări ale cercurilor agresive dinS. U.A. de a sugruma libertatea și independența Cubei și se solidarizează cu lupta poporului cuban pentru apărarea dreptului său legitim la autodeterminare.în telegramă se exprimă convingerea că eroicul popor cuban, avînd sprijinul fierbinte al popoarelor iubitoare de pace din întreaga lume, va zdrobi orice încercare de atentat la viața sa nouă. Femeile din R. P. Romînă sînt și vor fi întotdeauna alături de întregul popor cuban în lupta sa dreaptă pentru apărarea revoluției cubane. (Agerpres)
Cum se desfășoară pregătirile 
pentru cultivarea legumelor

(Urmare din pag. I-a) tonetone roșii, 50 tone varză, 12 ceapă și alte legume din care au realizat 120.000 lei. Sînt cifre mici dar, în raport cu posibilitățile gospodăriei, ele arată strădania colectiviștilor de a furniza siderurgiștilor și constructorilor hunedoreni cît mai multe produse legumicole. Pentru acest an, la G.A.C. Peștișu Mare se fac pregătiri intense.In planul privind dezvoltarea le- gumiculturii nu s-a căutat ca această experiență să fie extinsă. Iată cum stau lucrurile la gospodăriile vecine : la Strei, sat așezat pe malul rîului cu același nume, sectorul legumicol, a rămas la aceeași suprafață de anul trecut: 5 ha. teren. O situație asemănătoare este și în satele Batiz și Nădăștia Inferioară.După cum se vede, esențial pentru dezvoltarea legumiculturii este ca organele locale să valorifice mai bine posibilitățile existente.
Planul e bun

dar masurile practice?Comitetul executiv al Sfatului popular regional Oltenia a întocmit un plan de dezvoltare a sectorului legumicol delimitînd 5 zone in jurul orașelor și centrelor muncitorești Craiova, Tg. Jiu, Tr. Severin* Cărbunești și Strehaia. Numai în zona de aprovizionare a orașului Craiova se vor cultiva cu legume aproape 2900 ha.Cu ocazia dezbaterii planurilor de producție, membrii multor gospodării colective, aplicînd învățămintele Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, au hotărît extinderea culturii legumelor. Cifrele din plan au fost urmate de măsuri privind amenajarea de răsadnițe și procurarea de semințe. La gospodăria colectivă „înainte“ din comuna Coțo- fenii din Față, pe terenul unde se amenajează răsadnițele se desfășoară o vie activitate : zeci de colectiviști transportă cu atelajele gunoi de grajd și amenajează paturi calde. Și în alte gospodării ca în cele din Cernele, Almăj etc. se lucrează intens pentru a pune baze trainice grădinii de legume.Faptul că în alte unități lucrările 3e sezon în legumicultură sînt întârziate, arată că sfatul popular regional nu urmărește cu perseverența și operativitatea cuvenită aplicarea măsurilor înscrise în plan. Bună- jSarä, acum «era momentul să șe 'ducă

o mare acțiune privind amenajarea de răsadnițe. Această acțiune nu se desfășoară satisfăcător în regiunea Oltenia. La G.A.C. Isalnița, din a- propierea orașului Craiova, colectiviștii și-au propus să mărească grădina la 65 ha. Este bine. Dar lucrurile s-au oprit aici. Nu s-a întreprins nimic pentru amenajarea răsadnițelor. Consiliul de conducere este mulțumit că gospodăria a pri- . mit o însemnată sumă de bani drept credit pentru procurarea de cherestea pentru răsadnițe. Dar ce se în- tîmplă cu tocurile și ramele rămase de anul trecut ? Ele stau stivuite ia marginea satului. Multe din rame sînt stricate, cu geamurile sparte.Nici la gospodăriile colective „Victoria socialismului“ din comuna Bra- tovoești, „7 Noiembrie“ din satul Balta, încă nu s-au reparat tocurile de răsadnițe și nu s-a stabilit pînă acum nici necesarul de cherestea și geamuri pentru construcția de noi răsadnițe în funcție de sporirea suprafeței de grădină;Dacă amenajarea de răsadnițe în- tîrzie, va fi greu să se realizeze o prevedere importantă a planului întocmit de sfatul popular regional și anume aceea de a obține legume timpurii.
Contractările de legume 

să fie terminate la vremenecesarului de Cluj s-a pre-Pentru acoperirea legume, în regiunea
Pentru dezvoltarea zonelor legumicole

C O NC

au condamnat provocările imperialismului nord-american.„Sîntem alături de lupta ta dreaptă, Cubă eroică — a spus prof, univ. Cristofor Simionescu, mem- bru-corespondent al . Academiei R.P. Romîne, rectorul Institutului Politehnic. Sînteți la mii de kilometri depărtare de noi, prieteni cubanezi, dar cauza voastră este apropiată inimilor noastre, așa cum este apropiată tuturor oamenilor cinstiți din întreaga lume, așa cum este apropiată popoarelor din continentul vostru care și-au identificat aspirațiile cu cauza voastră dreaptă“.A luat cuvîntul apoi acad. Iuliu 
Nițulescu : „Politica cercurilor imperialiste față de Cuba revoluționară nu poate fi calificată decît ca o politică agresivă. Dar cercurile imperialiste trebuie să țină seama că astăzi nu mai pot dicta în Cuba, că poporul cuban își apără cu dîrzenie cuceririle revoluționare iar popoarele iubitoare de pace din întreaga lume sînt de partea lui".în numele studenților a vorbit

Vasile Crețu de la Facultatea de științe juridice.— Poporul cuban are dreptul să-și hotărască singur soarta — a spus el. Exprim aici protestul hotărît al tineretului studios față de noul complot ce se pregătește împotriva Cubei. Noi, studenții din Iași, asigurăm poporul cuban 'că sîntem cu totul alături de cauza sa dreaptă“.Cu aplauze puternice participan- ții la adunare au adoptat textul unei telegrame adresate Universității din Havana și mișcării cubane pentru pace. „întruniți în adunare de solidaritate cu lupta eroică a poporului cuban pentru apărarea independenței naționale și a cuceririlor sale revoluționare, vă transmitem expresia sentimentelor noastre de caldă prietenie—se spune printre altele în telegramă. Ne exprimăm protestul hotărît față de noul complot împotriva Cubei pus la cale de S.U.A. la conferința de la Punta del Este și sprijinim cu căldură lupta poporului cuban“.
■O® O-----------

Semnarea convenției culturale pe anul 1962 
între Uniunea Scriitorilor din

si Uniunea Scriitorilor dinJoi la amiază a avut loc la București semnarea convenției culturale pe anul 1962 între Uniunea Scriitorilor din R. P. Romînă și Uniunea Scriitorilor din U.R.S.S.Convenția a fost semnată de acad. Mihai Beniuc, președintele Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă, și de Afanasi Salînski, secretar al Comitetului executiv al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S.

R. P. Romînă
U. R. S. S.fost de față membri ai Bi-Auroului Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă, membrii delegației de scriitori sovietici care ne vizitează țara, precum și reprezentanți ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.Convenția prevede schimburi de publicații și de informații în domeniul literaturii, vizite reciproce de scriitori.

desăvîrșirii construcției so-

festivitate a avut loc un 
cuprinzînd cîntece populare

Piaf a comună este incompatibilă 
cu neutralitatea

Declarata P,VIENA 1 (Agerpres). — în Consiliul Național al Austriei a început la 31 ianuarie dezbaterea raportului trimestrial al guvernului austriac în problema aderării Austriei la Piața comună. în legătură cu aceasta ziarul „Volksstimme" a publicat declarația Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist din Austria în care se subliniază incompatibilitatea a- cestei adeziuni cu politica de neutralitate a țării.Conducătorii Pieței comune, se spune în declarație, au subliniat de nenumărate ori în ultima vreme că Austria trebuie să accepte atît condițiile economice, cît și cele politice pentru a adera la a- cest bloc economic și politic de state. Prin aceasta ei vor să obli-

C. din Austriage Austria să renunțe la neutralitate și s-o lege de blocul militar al N.A.T.O.Parlamentul trebuie să ia poziție împotriva acestei politici periculoase, deoarece deputății din partea Partidului Populist din Austria și a Partidului Socialist din Austria au fost aleși în parlament pe baza platformelor electo rale în care promiteau să apere neutralitatea ca principiu suprem. Independența și neutralitatea Austriei corespund intereselor poporului nostru. Austria, se subliniază în încheierea declarației, trebuie să promoveze o politică de neaderare la blocuri și de dezvoltare a relațiilor de prietenie cu toate țările.

SPORT
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„Cupa campionilor europeni

Baschetbalistele
de la Rapid din nou victorioase

văzut mărirea suprafeței de grădini cu 500 hectare față de anii trecuți. Zona de aprovizionare cu legume a Clujului este de peste 1.300 hectare. Comitetul executiv al Sfatului popular regional Cluj a format un colectiv de specialiști, care să îndrume și să controleze cum se desfășoară extinderea suprafețelor cultivate cu legume. Gospodăriile colective au fost îndrumate să sporească suprafețele cu legume.Unitățile comerciale care valorifică legumele și care au ca sarcină primordială aprovizionarea orașelor și centrelor muncitorești cu asemenea produse, sînt preocupate în prezent de încheierea contractelor cu unitățile a- gricole producătoare. Trebuie spus însă că în gospodăriile colective din apropierea Clujului situația contractărilor este nesatisfăcătoare. Din 362 hectare, cît s-a prevăzut a fi cultivate, s-au încheiat contracte doar pentru 100 ha. Acțiunea de contractare este rămasă în urmă și în unitățile agricole din raionul Zălau, mai ales în ceea ce privește culturile de ceapă și castraveți. Organele locale nu acordă contractărilor a- tenția cuvenită.Există și alte probleme încă nerezolvate care trebuie să preocupe sfatul popular regional — asigurarea semințelor, a sadnițe mice.

Echipa feminină de baschet Rapid- București a jucat aseară în sala Giu- lești din Capitală cu formația Chemie Halle din R. D. Germană. Meciul, con- tînd pentru optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni", a constituit revanșa partidei disputate la Halle cînd echipa noastră a cîștigat cu 66—51. Și de această dată, baschetbalistele bucureștene au terminat învingătoare. Scor final 61—33 (28—9).Partida de aseară a avut un început lent. Ambele echipe au jucat destul de timid și, firesc, au ratat mult. După vreo 6 minute de joc scorul era doar 5—5. Mai departe însă, cele ce-și impun superioritatea sînt sportivele ra-

pidiste, Pină la pauză ele mal înscriu 23 de puncte, iar adversarele 1er — numai patru. în repriza secundă, jocul este ceva mai echilibrat. Acțiunile ofensive inițiate de echipa Chemie Halle aduc acesteia numeroase puncte. Rapidistele înscriu și ele, datorită în special preciziei la coș a Anei Raco- viță.Principalele realizatoare ale celor două formații au fost Racoviță (21 puncte), Marian (15) — pentru Rapid, și Pleitz (11), Kühn (7) pentru Chemie Halle.Baschetbalistele de la Rapid s-au calificat pentru sferturile de finală ale C.C.E.

(Agerpres)
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SAN FRANCISCO (S.U.A.). Aspect din timpul unei demonstrații pen
tru pace. Pe pancartele participanților scrie : „Școli în Ioc de arme I".
aQsaassBBBU

Pregătiri pentru alegeri in U. R. S. S.

și a cherestelei pentru ră- îngrășămintelor chi-
Z I I

în jurul orașelor și cen- ; 
trelor muncitorești și asigurarea unor producții abundente de legume < 
în tot cursul anului este necesar ca toate lucrările de sezon să stea < 
în aceste zile în atenția comitetelor executive ale sfaturilor populare. j 
Identificarea și delimitarea neîntîrziată a terenurilor destinate cui- < 
turîi legumelor, transportarea la cîmp a unor cantități cît mai mari < 
de gunoi de grajd, amenajarea răsadnițelor și însămînțarea lor sînt < 
toate deopotrivă acțiuni care nu suferă întîrziere. A lucra gospo- < 
dărește, operativ, cu o bună cunoaștere a situației de pe teren, a < 
urmări ca prevederile planurilor întocmite să fie aplicate în toate < 
unitățile agricole socialiste care cultivă legume — de aceasta de- j 
pinde în mare măsură ca legumele să apară cît mai devreme și în < 
cantități mari pe piețele orașelor și centrelor muncitorești. )

Urmărind modul cum se desfășoară acțiunea de dezvoltare a 
zonelor legumicole, Ministerul Agriculturii, prin organele sale, să ia ; 
operativ măsurile care se impun pentru înlăturarea deficiențelor în 5 
ce privește aprovizionarea cu semințe, asistența tehnică etc. Obți- s 
nerea unor cantități cît mai mari de legume în tot cursul anului < 
constituie o latură importantă a aprovizionării populației și ca atare ? 
trebuie sprijinită și controlată de către organele și organizațiile de ? 
partid. 1

„Observăm cu multă satisfacție 
că acum sîntem aproape de înfăp
tuirea țelului trasat de V. I. Lenin 
— atragerea tuturor cetățenilor, 
fără excepție. Ia îndeplinirea func
țiilor statului“ — s-a subliniat în Raportul de activitate al C. C. al P.C.U.S. la Congresul al XXII-lea al partidului. în prezent, zeci de milioane de oameni sovietici participă la conducerea treburilor țării. Partidul a adresat o înflăcărată chemare : fiecare om sovietic trebuie să devină un participant activ la conducerea treburilor societății.Recitind rîndurile Programului P.C.U.S., privind viața înconjurătoare, realitatea sovietică a zilelor noastre, poți vedea la fiecare pas exemple vii ale realizării ideilor acestui minunat document al contemporaneității. Unul din aceste exemple sînt înseși pregătirile în vederea alegerilor.La 18 martie vor avea loc alegeri de deputați în Sovietul Suprem al U.R.S.S. In. Sovietul Uniunii va fi ales un deputat la fiecare 300.000 de locuitori. în Sovietul Naționalităților, reprezentarea republicilor unionale este egală, independent de întinderea republicii și de numărul populației. Republicile unionale vor alege cîte 25 deputați, cele autonome — 11, regiunile autonome — 5, iar districtele naționale — cîte un deputat.După cum remarca recent, într-o cuvîntare la televiziune, tovarășul M. Gheorgadze, secretar al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., una din trăsăturile cele mai remarcabile ale viitoarelor alegeri este însemnata creștere a numărului de circumscripții electorale, față de 

alegerile» trecute.

Despre cîte fapte deosebit de semnificative vorbesc chiar și aceste noi împărțiri teritoriale 1 Iată unul din ele. în urmă, am trecut litatea Tedjen „Localitate" era, de fapt, pe vremea aceea o definiție prea largă pentru așezarea aceasta. Și iată că azi, Tedjen este centrul unei noi circumscripții electorale. Aici, unde datorită muncii eroice a constructorilor canalului Kara-Kum, apele Amu-Dariei au adus viață, unde în

Cudin anicâțiva prin loca- Turkmenia.

Corespondentă din Moscova
locul nisipurilor călătoare au apărut livezi și vii, aci, de unde pornesc firele hidrocentralei ce dă lumină oamenilor, viața s-a schimbat, de nerecunoscut, într-un ritm cu a- devărat comunist.La Moscova s-au înființat 5 circumscripții noi. Cifra aceasta stă mărturie zecilor de noi cartiere înălțate în ultimii ani ; numai construcțiile dintr-un singur an — 1961 — sînt egale cu un oraș cu o populație de aproape 500.000 de locuitorii Au apărut noi circumscripții electorale și în Siberia, în Extremul Orient, pe pămînturile desțelenite, în Ural.Datorită dezvoltării economice șl culturale, creșterii cadrelor naționale, regiunile autonome Tuvq și Kal- mîkă au fost transformate în republici autonome. Iată deci, că și în Sovietul Naționalităților va crește numărul de deputați.

Desigur că nu numai schimbările 
Intervenite în geografia industrială,

a construcțiilor sau cea agricolă au contribuit la crearea noilor circqpi- scripții electorale. Aci este vorba și de o importantă creștere a populației : din 1959 și pină azi ea a crescut cu aproape 12 milioane de oameni. Numai în anul 1961 s-au născut 5 milioane de noi cetățeni ai Uniunii Sovietice. Creșterea indicelui natalității precum și faptul că în U.R.S.S. mortalitatea populației este cea mai scăzută din lume, iar durata vieții crește continuu, vădesc .tocmai sporirea continuă a bunăstării poporului.La 18 martie oamenii sovietici se vor prezenta la urne. In întreaga Uniune s-au aprins luminile primitoare ale punctelor de agitație — element permanent în configurația orașelor și satelor. Oamenii s-au o- bișnuit să vadă în aceste centre un prieten apropiat, un loc unde ori- cînd se primește un sfat, există la îndemînă presă, unde se poate asculta o informare despre problemele internaționale la zi, unde se poate organiza discutarea unei cărți etc.La punctul de agitație nr. 55, din raionul Sverdlov al Moscovei, este întotdeauna lume multă. Citim programul afișat la intrare : întîlniri cu activiști de partid, cu ziariștiau călătorit în diferite țări, cu scriitori, apoi vizionarea muzeului „Istoria și reconstrucția Moscovei", ore pentru diverse consultații și multe altele.La punctele de agitație din cartierul Tekstilșciki au loc întîlniri cu delegați care au participat la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. Muncitorii uzinei de rulmenți nr. 1 și ai fabricii de ceasuri „Kdrov“ le vorbesfl participanților la întîlniri

despre perspectivele de dezvoltară ale întreprinderilor lor, despre mecanizarea și automatizarea produa- ției.Desigur că problemele gospodărești se află în centrul atenției celor ce vin în fiecare seară aci. Locuitorii de pe strada Liublinskaia, de pildă, au hotărît într-una din a- ceste seri să participe la mișcarea pentru relații comuniste în viata de toate zilele, pentru buna îngrijire a fondului obștesc de locuințe. Este ■ o inițiativă care și-a găsit adepți entuziaști în toate colțurile Moscovei.

care

*Ea 18 martie cetățenii Țării Sovietice, din peninsula Kola și pînă în Crimeea, de la Minsk și pînă la Ha- barovsk, își vor alege reprezentanții în forul suprem al statului. Deputății din legislatura actuală a Sovietului Suprem au legiferdt prin voturile lor acte care vor rămîne în filele istoriei. E de ajuns să amintim doar cîteva din ele : trecerea la ziua de muncă de 6 și 7 ore, desființarea treptată a impozitelor asupra salariilor, legea care arată dru» mul întăririi legăturilor dintre școală și viață și multe altele. Noua legislatură își va îndeplini mandatul sub semnul luptei avîntate a poporului sovietic pentru înfăptuirea prevederilor noului Program al P.C.U.S., pentru construirea societății comuniste. In numele acestui viitor glorios se desfășoară și pregătirile pentru alegerile de la 18 martie.Pornind în întîmpinarea alegerilor — scria zilele trecute „Pravda" — oamenii sovietici, cuprinși de patosul construirii comunismului, muncesc pentru traducerea în viată a istoricelor hotărîri ale celtii de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., pregătesc țării minunate înfăptuiri în muncă. Acest patos se oglindește pe larg în întrecerea și în succesele participanților la mișcarea pentru munca comunistă în vederea îndeplinirii înainte de termen a sarcinilor celui de-al patrulea an al sep- tenalu'hid.
AL. STARK
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In țările Americil Latine O încălcare a garanțiilor constituționale“»
Declarațiile lui Gus Hali despre persecutarea 

comuniștilor

A

In apărarea• Yussef Es-Sibai, secretarul general al secretariatului permanent al Consiliului de Solidaritate al țărilor Asiei și Africii, a trimis o telegramă secretarului general provizoriu al O.N.U. în care protestează împotriva arestării lui Antoine Gizenga.• U Hla general al solidaritateAfricii, a declarat : complot al imperialiștilor. Mă gîndesc cu neliniște că Gizenga ar

lui Gizenga

în S. U. A.

Cijo — avocat, secretar Comitetului birman de cu popoarele Asiei și „Acesta este un

CHILE. — în presa din Chile au 
apărut declarațiile a doi senatori Chilieni, care au participat la conferința de la Punta del Este în calitate de observatori. Senatorul Solomon Corbalan, din partea dului socialist, a declarat : 
mi-am imaginat niciodată că 
crizia, corupția și înșelătoria
celea pe care le-am văzut la Punta 
del Este ar putea atinge o aseme
nea amploare“ și a adăugat : „Șan
tajul S.U.A. a dirijat în mod fățiș

parti-
„Nu 
ipo- 

ca a-

toate acestea”. Senatorul Radomiro Tomic, din partea partidului creștin democratic, a declarat că „hotărîrea 
luată la Punta del Este împotriva 
Cubei este ilegală și că sistemul 
interamerican ar trebui să acorde 
importanța cuvenită coexistenței 
pașnice între diferitele sisteme so
ciale”.BOLIVIA. — La Cochabamba, al doilea oraș ca importanță din Bolivia, a avut loc un miting în sprijinul Cubei. Participanții la miting

au adoptat o rezoluție de „solidari
tate cu gloriosul popor cuban, apă
rător neînfricat al libertății și 
nității tuturor popoarelor din 
rica Latină“.

dem- 
Ame-

la o Lom-

HAVANA 1 (Ager
pres). — „Funeraliile 
O.S.A.“ au fost organi
zate în seara zilei de 
31 ianuarie la Havana. 
La chemarea organiza
țiilor sindicale din Cuba, 
mii de muncitori, cîn- 
tînd cînfece revoluțio-

nare, au umplut străzile 
capitalei cubane în timp 
ce un sicriu negru, pe 
care figura emblema 
Organizației Statelor A- 
mericane. era plimbat 
pe brafe. In parcuri, 
piefe, în toate cartiere
le Havanei mulțimea as-

culta cuvîntările vorbi
torilor care condamnau 
rezoluțiile 
conferința 
del Es*e 
declarația 
oamenilor
Cuba drept „o farsă 
scandaloasă“.

adoptate la 
de la Punta 
calificată în 
Confederației 

muncii din

MEXIC. — Luînd cuvîntul adunare la Tampico, Vicente bardo Toledano, secretar general al C.C. al Partidului Popular Socialist din Mexic, a declarat în legătură cu hotărîrile conferinței de Ia 
Punta del Este : „Orice acord îm
potriva Cubei este împotriva isto
riei“. El a adăugat : „Nu există ho- 
tărîre capabilă să stăvilească înain
tarea popoarelor noastre și aspira
țiile lor legitime de a construi 
socialismul în fiecare dintre repu
blicile latino-americane“.

NEW YORK 1 (Agerpres). — La invitația unui grup de studenți de la Universitatea din California Gus Hali, secretar general al Partidului Comunist din S.U.A., a ținut o cu- vîntare în fața membrilor „Asociației tinerilor creștini“ — YMCA — din San Francisco. Conducerea universității interzisese lui Gus Hali să vorbească la universitate, iar un grup de oameni de afaceri reacționari, în frunte cu Robert Rinehart, președintele Camerei de Comerț din Berkeley, au amenințat cu suspendarea contribuțiilor la YMCA dacă Hali va vorbi la ciații. Cu toate care l-au invitat lăsat intimidați acesta să vorbească la sediul YMCA.După ce a ținut cuvîntarea, Gus Hall a făcut o declarație ziarului „San Francisco Chronicle“. Amintind că el a mai suferit o ■ condamnare de cinci ani închisoare pe baza legii fasciste Smith, Gus Hall a spus :

„Aș putea să fiu executat în Texas, condamnat la muncă silnică în Arizona sau la 20 ani temniță în Nebraska, dacă comuniștii din Statele Unite ar admite să se înregistreze conform ordinului întocmit pe baza legii McCarran“. Referindu-se la învinuirile cu ajutorul cărora autoritățile americane încearcă să justifice măsurile luate împotriva comuniștilor, Hall a subliniat că prevederile acestei legi privind obligativitatea înregistrării membrilor Partidului comunist, constituie o încălcare a garanțiilor constituționale.

putea să aibă aceeași soartă cu Lumumba. Din punct de vedere juridic, arestarea unui membru al parlamentului, care îndeplinește voința parlamentului, este u < act ilegal. Consider că O.N.U. trebuie să ia neîntîrziat măsuri urgente pentru eliberarea lui Gizenga“.• Comitetul libanez de solidaritate cu popoarele Asiei și Africii a dat publicității o declarație în care cere ca viața lui Antoine Gizenga să fie salvată. „Imperialiștii, se spune în declarație, încearcă acum să lichideze mișcarea 'făurită de Lumumba în Congo și să comită un nou asasinat, suprimîndu-1 pe Gizenga“.

O®O

sediul acestei aso- acestea, studenții pe Hali nu s-au și âu obținut ca Cu ce se ocupă elementele 
fasciste din Berlinul 

occidental

ț

Demonstrație antisalazaristă în PortugaliaLISABONA 1 (Agerpres). — în seara zilei de 31 ianuarie, în orașul Porto — cel de-al doilea oraș ca mărime din Portugalia — a avut loc o impresionantă manifestație a luptătorilor antifasciști împotriva regimului dictatorial al lui Salazar. Această manifestație a fost anunțată prin manifeste clandestine, cu prilejul aniversării a 71 de ani a

în ciuda marilor eforturi depuse, S.U.A. nu au reușit să obțină la conferința de la Punta del Este decît o rezoluție șubredă împotriva Cubei (Ziarele). Mișcării republicane portugheze din 31 ianuarie 1891.Sute de manifestanți au defilat pe străzile orașului scandînd „Tră
iască libertatea „Trăiască Del
gado !”.Poliția a intervenit cu brutalitate pentru a înăbuși manifestația. în ajutorul poliției au tăți militare.

Tratative sovieto-americane 
la schimbul tehnico-știinfific

Cll

Și

fost aduse uni-
privire 
cultural

BERLIN 1. — Corespondentul Agerpres transmite : Erwin Kramer, ministrul Transporturilor al R.D.G., a relatat la o conferință de presă noi acțiuni dușmănoase comise de elementele fasciste din Berlinul occidental, încurajate de autoritățile acestui oraș, împotriva Republicii Democrate Germane. Cu scopul de a trimite spioni sabotori în capitala R.D. Germane, ei au încercat de data aceasta să sape un tunel sub clădirea de pe Wolank- strasse a stației trenului electric urban. Dacă această acțiune dușmănoasă îndreptată împotriva securității R.D. Germane nu ar fi fost descoperită la timp, a spus Kramer, ea ar fi putut provoca o deraiere de mari proporții pe liniile ferate care trec prin această stație, în numele guvernului R.D. Germane, Kramer a atras atenția a- supra răspunderii ce revine autorilor acestor acțiuni dușmănoase.

LEOPOLDVILLE. O demonstrație împotriva arestării lui A. Gizenga«

Așadar, după cum 
ne informează ziarele, 
minerii din Decaze- 
ville au hotărît să facă 
greva foamei. După 
mai bine de 40 de 

de luptă împo- 
închiderii. mi
oare asigurau

o»o

Nici un fel de „rezoluție“ nu poale îndepărta Cuba de continen
tul american. (Desen de EUG. TARU)

WASHINGTON 1 (Agerpres). — TASS : în conformitate cu înțelegerea realizată între guvernele Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii, la 31 ianuarie au început la Washington tratative so- vieto-americane cu privire la schimbul tehnico-științific și cultural între U.R.S.S. și S.U.A. pe anii 1962- 1963.Delegația sovietică este condusă de S. K. Romanovski, prim-vicepre- ședînte al Comitetului de Stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S pentru legături culturale cu țările străine. Delegația americană este condusă de Charles Bohlen, consilier special al secretarului de stat. După încheierea primei întîlniri s-a dat publicității un comunicat în care se spune :„Cele două părți și-au exprimat satisfacția în legătură cu îndeplinirea acordului pe doi ani dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la schimburile în domeniul științei, tehnicii, învățămîntului și culturii din 21 noiembrie 1959 care a adus

o contribuție la îmbunătățirea înțelegerii reciproce dintre popoarele sovietic și american și a contribuit la cunoașterea reciprocă a culturii și realizărilor celor două părți. Delegațiile au trecut apoi la discutarea programelor schimburilor viitoare“.

Șomajul în Australia 
la un nivel recordCANBERRA 1 (Agerpres). — La sfîrșitul lunii decembrie în registrele de șomaj din Australia erau înscrise 115.936 persoane. Această cifră, subliniază agenția France Presse, este cea mai ridicată din 1930 încoace.

o®o

Conferința de presă a președintelui S. U, A.(Agerpres). — a președintelui loc la 31 ia- a fost consa- problemelor
WASHINGTON 1 Conferința de presă Kennedy, care a avut nuarie la Washington, erată în mare parte interne ale S.U.A.La începutul conferinței de presă, președintele Kennedy l-a prezentat celor adunați pe A. I. Adjubei, redactorul șef al ziarului „Izvestia”, care se află în S.U.A.întîlnirile care au avut loc între A. I. Adjubei și P. Salinger, purtătorul de cuvînt al Casei Albe, a arătat președintele, au fost extrem

de utile. Kennedy și-a exprimat convingerea că orice fel de schimb de informații, de puncte de vedere, și orice fel de colaborare între U.R.S.S. și S.U.A. vor fi utile.Referindu-se la posibilitatea unei călătorii în Uniunea Sovietică, J, Kennedy a spus că ea va depinde de slăbirea încordării relațiilor a- mericano-sovietice.

ților care și-au chel- nimic 
tuit cîndva vlaga în 
aceste mine, stau și 
sînt atît de înfome
tați, incit trebuie să 
declare greva foamei ! 
Franța, strîns încadra
tă în N.A.T.O. și pur- 
tînd poverile Pieței 
comune, sporește im
portul de cărbune din 
Germania occidentală, și în acest timp mi
nerii francezi nu au 
de lucru. Miliarde de 
franci se scurg pe ca
nalele sîngerînde ale 
războiului impus de 
colonialiști în Algeria,

zile 
triva 
nelor 
existența lor și a fa
miliilor lor, oamenii 
aceștia n-au putut 
găsi altă cale de a 
scăpa de foame decît 
foamea însăși, crunta 
grevă a foamei.

Greva foamei este 
o cale aspră, chinui
toare. Ca să se hotă
rască cineva să facă și în acest timp, în în- 
greva foamei, trebuie 
să se afle într-o situa
ție nemaipomenit de 
grea. Oamenii aflațiîn 
afara închisorii nu 
prea fac greva foamei și nu prea auzi ca 
oameni cu revendicări 
economice să folosea
scă arma asta atît de 
dureroasă ; de obicei 
adoptă arma asta de 
luptă și protest cel 
mult cîteva zeci de 
oameni, pe cînd aici e 
vorba de mai bine de două mii !

Peste două mii de 
oameni, 850 de mun
citori aflați în adîn- 
cul minelor și 1.300 la 
suprafață, aceștia sub 
privirile soțiilor, și ale 
copiilor, și ale părin-

săși metropola fran
ceză, mii de oameni 
trebuie să stea întinși pe jos, ca să-și econo
misească ultimii ^stropi 
de energie din orga
nismul lor înfometat! vrea, 
Fasciștii dispun din 
belșug de bombe de 
plastic, gloanțe și mi
traliere pentru aten
tatele lor mîrșave și 
în acest timp nu se 
poate rezolva într-o 
țară veche și civili
zată, care a dat ome
nirii atîtea valori, si
tuația unor oameni 
care nu vor decît să 
dea cărbunele de care 
are nevoie Franța !

Ne-am deprins să 
nu ne mai mirăm de

capitalismul 
contemporan a desfă
șurat în fața noastră 
prea multe anomalii 
și grozăvii ; credeam 
că nimic nu mai poate 
să ne surprindă, și to
tuși, trebuie s-o recu
noaștem, a mai fost 
loc și pentru uluire, 
alături de întristare, 
alături de un omenesc 
sentiment de indig
nare.

Dar ce oameni splen
dizi, ce eroi trebuie 
să fie acești fii ai 
proletariatului fran
cez, care se hotărăsc 
să facă în masă, cu 
miile, o grevă a foa
mei, ca să răsune în 
toată țara și pînă de
parte în lume protes
tul lor hotărît, patetic și bărbătesc ! Am 

dacă se poate 
să știe în ceasurile a- 
celea îndelungate, 
care se scurg încet și 
greu, că în Romînia 
socialistă, ca și în 
multe alte colțuri ale 
pămîntului, sînt oa
meni care în acest 
timp se gîndesc și se 
vor gîndi la ei, cu 

i' inima alături de ei — 
în ceasurile acestea 
îndelungate care se 
scurg atît de încet și 
de greu.

SERGIU FARCĂȘAN

Conferința O.S.A., care a durat timp 
de nouă zile și s-a desfășurat înfr-o 
atmosferă de încordare, presiuni, șan
taj s-a încheiat miercuri cu rezultate, 
pe care însăși presa americană le con
sideră ca o grea lovitură dată presti
giului S.U.A. în America Latină și, mai 
departe, pe arena internațională.

Intr-adevăr, votul de la sfîrșitul 
Conferinței este plin de semnificație. 
Rezoluția generală a întrunit numai 
numărul-limită (14) de voturi necesare 
pentru adopta-ea ei.

Cele mai mari țări din America La
tină — Brazilia, Mexic, Argentina, Bo
livia, Ecuadorul și Chile — țări care 
totalizează peste 140 de milioane de 
oameni adică peste 70 la sută din în
treaga populație a Americii Latine — 
au refuzat să aprobe rezoluția finală, 
considerînd-o ilegală, incompatibilă cu 
normele internaționale în vigoare.

Și trebuie precizat că această rezo
luție nu exprimă nici pe departe inten
țiile inițiale ale guvernului american în 
legătură cu întrunirea statelor O.S.A. ; 
ea este o rezoluție de compromis, re
zultat al concesiilor făcute, pas cu pas, 
în timpul conferințe, de delegația ame
ricană în străduința ei de a nu se izola 
complet, și de a ralia de partea ei un 
număr limitat de delegații spre a salva 
pe cît posibil aparențele.

Cît de departe sînt aceste rezultate 
față de ceea ce sperau să obțină 
cercurile conducătoare americane !

în calculele acestora, conferința Pun
ta de! Este ediția 1962 trebuia să 
constituie o nouă verigă în lanțul neîn
trerupt de acțiuni nesăbuite îndreptate 
împotriva Cubei libere — de Ia orga
nizarea și finanțarea contrarevoluționa
rilor, la incendierea cu napalm a cîm- 
purilor, de la blocada economică și 
pînă la invazia armată, capotată în a- 
prilia 1961 la Playa Giron toate cu 
scopul de a înăbuși revoluția cubană 
și a stăvili puternicul ei răsunet în A- 
merica Latină. Emisarii Departamentu
lui de Stat au plecat la Punta del Este 
cu intenția mărturisită de a obține din 
partea țărilor latino-americane, o con
damnare deschisă a Cubei, care să con
stituie „justificarea“ unor noi acțiuni a- 
gresive. în acest scop, ei urmăreau — 
așa cum a reieșit din cuvîntarea lui Rusk

sco
re la- 
„ac- 
Cum

— să obțină alinierea tuturor delega
țiilor americane la o rezoluție care să 
prevadă sancțiuni diplomatice și 
nomice, inclusiv ruperea tuturor 
fiilor cu Cuba, să pregătească o 
(iune colectivă" împotriva Cubei,
sublinia ziarul Uruguayan „El Popular“, 
miniștrii de externe întruniți la Punta 
def Este au tos* chemați „să repete 
împotriva Cubei, sub forma unei in
tervenții colective, agresiunea eșuată 
de la Playa Giron".

Acesta nu era însă singurul mobil al
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Comentariul zilei

întrunirii de la Punta del Este. Ea era 
îndreptată nu mai puțin împotriva inde
pendenței tuturor statelor latino-ameri
cane. Conferința — așa cum o concepea 
Rusk — era menită să consfințească 
dreptul de expansiune neîngrădită al 
monopolurilor nord-americane pe con
tinentul latino-american, să ofere pre
texte „legale" pentru amestecul neîn
grădit în treburile interne ale oricărei 
țări latino-americane. „Se știe bine — 
arată ziarul „El Popular“ care apare în 
țara gazdă a conferinței O.S.A.
Rusk și lacheii lui la Punta del Este au 
plănuit să obțină o declarație de război 
împotriva tuturor mișcărilor de elibe
rare de pe continentul nostru".

Socoteala de-acasă nu s-a potrivit 
cîtuși de puțin cu cea din fîrg. Căci 
ce a văd't desfășurarea conferinței ?

In ce privește Cuba, prestigiul ei 
în ochi' popoarelor latino-americane, 
ai popoarelor lumii, iese mult întărit. 
Poziția morală de pe care a vorbit și 
a acționat delegația cubană, în frunte 
cu președintele Dorficos, este pozi
ția plină de demnitate și forță a unui 
stat liber și independent care se află 
în slujba poporului său, a cauzei lui 
drepte.

Chiar ziarul „New York Herald 
bune“ observa, în mod justificat, 
„unora dintre cele mai mari și mai 
ternice state la sud de Rio Grande, le 
este »eamă să ia măsuri hotărîte împo-

că

Tri- 
că 

pu-

friva Cubei, datorită simpatiilor față de 
Castro din rîndurile propriilor lor po
poare“. Așa se face că la Punta del 
Este nu s-a reușit să se adopte sanc
țiuni împotriva Cubei, hotărîndu-se 
doar excluderea Cubei din pactul 
O.S.A. Opinia publică lafino-americană- 
consideră ilegală și condamnă această 
hotărîre ; ea subliniază 
este lipsită de 
cele 14 voturi care au 
sibilă nu reprezintă 14 popoare, 
drept cuvînt declara președintele Dor- 
ticos, „nici o rezoluție nu va putea să 
împiedice dezvoltarea revoluției cu
bane, nu va putea împiedica întărirea 
relațiilor prietenești cu țările socia
liste. Nu rezoluțiile, ci popoarele fău
resc istoria. Cu sau fără O.S.A., noi tot 
vom învinge !"

Ceea ce a ieșit totodată izbitor în 
evidență din desfășurarea 
este faptul că o serie de state din 
America Latină își afirmă tot mai des
chis dreptul la o existență independen
tă față de monopolurile nord-ameri
cane și față de dominația politică a 
S.U.A.; ele își dau tot mai bine seama 
că dacă cineva amenință independența 
și pacea pe continentul latino-american 
acela este imperialismul american.

O serie întreagă de delegații au în
țeles care e miza conferinței și de a- 
ceea și-au manifestat opoziția față 
de propunerile lui Rusk. Este ca- 

’ racferistic că 
pînă în cele 
talele infime 
americană a 
Iile, a trebuit să 
rînduri dezbaterile, să efectueze 
adevărat maraton al manevrelor de cu
lise, să recurgă la tertipuri, la amenin
țări fără precedent. „Rezoluțiile împo
triva Cubei, votate la Punta del Este
— subliniază ziarul chilian „El Siglo“
— au fost obținute pe calea celor mal 
josnice presiuni din partea S.U.A.". în 
timpul activității de culise, după cum 
au relatat corespondenții de presă, 
delegații nord-americani nu s-au sfiit 
să atragă atenția că dolarii pe care ei 
îi promit în baza „Alianței pentru pro-

că rezoluția 
forță juridică, 

făcut-o
că 

po-
Pe

conferinței

manifestat 
lui 

pentru a reuși să smulgă 
din urmă măcar și rezul- 
obfinute, delegafia nord- 
trecut prin toate nădușe- 

amîne în repetate 
un

greș" vor fi dați numai acelor guverne 
care vor vota alături de S.U.A.

Asemenea presiuni și momeli au gă
sit ecou doar asupra micilor țări latino- 
americane, ale căror guverne își duc 
zilele din mila unchiului Sam. Dar chiar 
și în rîndul acestora s-au manifestat 
șovăieli. După cum au transmis ziarele, 
delegațiile din Uruguay și Haiti s-au 
raliat în timpul Conferinței la grupul 
marilor state americane (Brazilia, Ar
gentina, Mexic, Ecuador, Bolivia), care 
se opuneau propunerilor americane ; 
numai la repetatele măsuri de intimi
dare ale delegației a'mericane, Haiti și 
Uruguay au trecut de partea americană 
care se lupta din răsputeri pentru fie
care vot.

Criticînd poziția guvernelor care s-au 
înclinat în fața presiunilor nord-ameri- 
cane, ziarul mexican „La Prensa“ scria : 
„Voturile unor guverne lipsite de vo
ință nu vor putea înclina balanța isto
riei Americii Latine în direcția nonsen
sului, nedreptății și pieirii“.'

Fenomenul nou, pe care l-a scos în 
evidență Conferința, constă tocmai în 
faptul că, niciodată la o conferință 
O.S.A., nu s-a manifestat o împotrivire 
atît de fermă ca de astă dată din par
tea reprezentanților celor mai mari țări 
latino-americane. „In mod hotărît 
— scrie ziarul francez „le Monde“ — 
sînt departe timpurile cînd dl. Dul
les putea în mod lesnicios să ob
țină la Caracas condamnarea regimu
lui Arbenz din Guatemala... Pe drept 
cuvînt se vor putea atribui ezitările unor 
delegații din emisfera de sud temerilor 
față de reacția populară".

Da, timpurile pe care le trăim sînt 
cu totul altele ; sînt timpurile victo
riilor certe ale forțelor luptătoare 
pentru independență, pace, progres 
social. în aceste timpuri, constituie o 
proastă inspirație să urzești comploturi 
ca cel pregătit de S.U.A. și nu poți 
să nu fii de 
Times“ care 
ai delegației
Este se îndoiesc 
a fost suficient de bine gîndifă această 
problemă, înainte de a se lua hofărî- 
rea organizării conferinței O.S.A.“.

Eșecul invaziei împotriva Cubei la 
Playa Giron a fost 
americană drept „o 
gere moral-politică“

„Punfa del Este“

acord cu „New York 
scria că mulți membri 

S.U.A. la Punfa del 
că „la Washington

calificat în presa 
catastrofală înfrîn- 
a S.U.A.
este din multe

puncte de vedere o „Playa Gyron“ di
plomatică pentru Washington I

GEORGE IONESCU

PARIS. Aspect 
de la o demon
strație de masă 
împotriva organi
zației fascisto 
O.A.S.

CAIRO. Președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, a distins pe cosmonau
tul sovietic I. A. Gagarin, care se 
află la Cairo, cu cel mai mare ordin 
al republicii, „Colanul Nilului".

VARȘOVIA. La Varșovia a început 
seminarul internațional de teorie a 
presei. La lucrările seminarului parti
cipă ziariști din R.P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Mon
golă, R.P. Polonă, R.P. Romînă, R.P. 
Ungară și U.R.S.S. Din partea R. P. 
Romîne la seminar participă o delega
ție condusă de Pop Valeriu, redactor 
șef adjunct al ziarului „Scînteia".

SOFIA. După cum comunică Direc
ția centrală de statistică de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R. P. Bulga
ria, planul producției industriale pe 
1961 a fost îndeplinit cu 103,6 la sută. 
S-a obținut o producție peste plan în 
valoare de 184 milioane leva (bani noi).

Volumul producției industriale a cres
cut cu 9,9 la sută față de anul 1960.

RIO DE JANEIRO. După cum rela
tează agenția Prensa Latina, Leonel 
Brizola, 
Grande do Sul (Brazilia), a semnat un 
decret prin care ordonă înfăptuirea 
reformei agrare în acest stat. Decre
tul prevede rechiziționarea tuturor pă- 
mînturilor necultivate care vor fi dis
tribuite țăranilor lipsiți de pămînt.

guvernatorul statului Rio

PARIS. Comitete antifasciste se or
ganizează și în armată. Un al doilea
-----  ------------O® O

comitet anti-O.A.S. a fost oreat la 
școala militară din Paris. Peste 600 de 
soldați din batalionul 132 situat la 
Colmar, în Alsacia, au manifestat la 
sfîrșitul unei reprezentații teatrale ju
cată de soldați și îndreptată împotri
va O.A.S. La sfîrșitul reprezentației 
soldatii au scandat : „O.A.S. — asa
sini 1". în prezenta ofițerilor superiori. 
200 de soldați din regimentul 18 vînă- 
tori, care staționau la Tours și au fost 
trimiși în Algeria, au manifestat în 
camioane și în tren strigînd „Pace în 
Algeria".
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Unde realizează 
capitalismul 
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NEW YORK 1 (Agerpres). —] i Ministerul Finanțelor al S.U.A. a ) 

[ anunțat că la 24 ianuarie a.c. da-i 
.( toria publică a Statelor Unite se] I ridica la 297,9 miliarde dolari, J 
[ depășind cu 2,5 miliarde dolari { 
( cifra datoriei publice menționată] f de președintele Kennedy în re- ) 
[ centul său mesaj la buget adre- ! ( sat Congresului. Potrivit datelor ] 
( publicate de Ministerul Finanțe- ) [ lor, numai în decurs de 24 de ore, ! 
( între 23 și 24 ianuarie a.c. dato- j 
] ria publică a S.U.A. a crescut cu ) f 1,3 miliarde dolari. j

PROFESORUL MAMLOCK : Sala Pala
tului R.P. Romîne (orele 19,30), I. C. 
Frimu (10; 12; 15; 17; 19; 21), Republica 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). S-A FURAT O 
BOMBA : Patria (9; 11; 15; 17; 19; 21). 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), înfră
țirea între popoare (10,30; 15; 17; 19; 21). 
PRIMELE ÎNCERCĂRI : Magheru (seria 
II-a — 10; 12; 15; 17; 19; 21). PRETU
TINDENI TRĂIESC OAMENI : Miorița 
(10; 12; 16.15;18.30; 20,30). DARCLEE ; V. 
Alecsandri (15; 17; 19; 21). 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 PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Lumina (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 DEGEȚELUL : rulează la cinema
tografele Maxim Gorki (9,30; 11,45; 14; 
10,15; 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 INTIMPLARE EXTRA
ORDINARA — 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), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), Arta (16; 18,15; 20,30). 
DRAGOSTE DE SEPTEMBRIE : Tinere
tului (16; 18.15; 20,30). STELE IN PLINA 
ZI : Timpuri Noi (10; 11,50; 13,45; 15,30; 
17,20; 19,10; 21). PROGRAM SPECIAL
PENTRU COPII : 13 Septembrie (ru-

lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 13). CAIDUL : 13 Septembrie
(14,30; 16 30, 18,30; 20,30). FATA CU CHI
TARA : Cultural (16; 13,15; 20,15). PORTO 
FRANCO : Alex. Popov (10; 12,10; 14,20; 
16,35; 18.50; 21), M. Eminescu (15; 17; 19; 
21), Iile Pintilie (15; 17; 19; 21). BUFO
NUL REGELUI : 8 Martie (10; 12; ’5; 17; 
19; 21). RĂZBOI ȘI PACE — ambele 
serii : Grivița (15,30; 19). DOUĂ
VIEȚI — ambele serii : Unirea (16; 19.30). 
AUSTERLITZ — cinemascop : Alex. 
Sahia (9; 12; 15; 18; 21). CINCI ZILE ȘI 
CINCI NOPȚI ; Flacăra (15; 17; 19; 21). 
OAMENI PE GHEAȚA ; T. Vladimlrescu 
(15; 17; 19; 21), 8 Mal (15; 17; 19; 21).
MARINARUL ÎNDRĂGOSTIT : Munca 
(16: 18,15; 20,30). PITICUL VRĂJITOR : 
Popular (16; 18,15; 20,30). VÎNTUL S-A 
OPRIT ÎN ZORI : C-tin David (15.30; 
18; 20,30), Moșilor (16; 18; 20). PÎNZE 
PURPURII : Floreasca (19). SECERIȘUL 
VERDE : N. Bălceseu (15; 17; 19; 21), 
Olga Bancic (15,30; 18; 20,30). MAMELU- 
CUL — rulează la cinematograful G. 
Coșbuc (15; 17; 19: 21). ÎNVIEREA - ru
lează la cinematograful G. Bacovla (16; 
18; 20). RAIDUL VARGAT : Drumul Serii 
(11; 16; 18; 20). CER SENIN : 30 Decem
brie (15; 17; 19; 21). SOSEȘTE CIRCUL 
— rulează la cinematograful Aurel Vlalcu 
(15: 17; 19; 21). SONATE : B. 
cea (11; 16; 18: 20).REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA București. Piața „Scînteii". Tel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi si instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii..
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