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• Răsfoind presa străină : Iro
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ION BORDAȘU 
coresp. voluntar

strîngere a fierului vechi 
s-au situat, luna trecută, 
tinerii de la uzina de sodă 
Govora, care au strîns a- 
proape 60 tone fier vechi.

« Revista presei străine —
După Punta del Este (pag. 4-a).

• Cluj — regiune colectivizată 
— pagină specială — (pag. 2-a).

• Din țările socialiste (pag. 
3-a).
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Să consolidăm succesele obținute
Aîn colectivizarea agriculturii regiunii

Cu cîteva zile în 
urmă s-a anunțat 
încheierea colecti
vizării agriculturii 
și în regiunea 
noastră. în pre
zent țărănimea din 
unită în 725 gospodării colective 
care cuprind 98,5 la sută din su
prafața colectivizabilă a regiunii. 
Acest succes de însemnătate deose
bită demonstrează încă o dată în- 

•ederea maselor țărănești în poli
tica partidului nostru, creșterea 
conștiinței socialiste a țărănimii, 
justețea politicii partidului de în
tărire a alianței muncitorești-țără- 
nești.

Ca și în alte regiuni, încheierea 
colectivizării agriculturii regiunii 
este rezultatul unei munci politice 
perseverente desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid.

Procesul de colectivizare a agri
culturii s-a intensificat îndeosebi 
după Congresul al III-lea al parti
dului și după plenara Comitetului 
Central din iunie-iulie 1961. Din iu
nie 1961 și pînă la încheierea colec
tivizării în regiune, au intrat în 
gospodăriile colective peste 61.000 
familii de țărani cu 184.000 hectare. 
Comitetul regional de partid, bu- 
curîndu-se de un puternic sprijin 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a îndrumat organele și 
organizațiile de partid să ducă mun
ca de atragere a țărănimii, pe baza 
liberului ei consimțămînt, la gos
podăria colectivă, pe un front larg, 
folosind metode variate.

în fruntea acțiunii de trans
formare a întovărășirilor agricole în 
gospodării colective au fost în per
manență membrii de partid care, 
prin exemplul lor personal, prin 
munca politică desfășurată au reu
șit să convingă și să atragă masele 
largi ale țărănimii pe calea gospo
dăriei colective. în'centrul acestei 
munci a stat popularizarea largă a 
realizărilor gospodăriilor colective 
fruntașe, lămurirea temeinică a a- 
vantajelor muncii în colectiv, folo- 
sindu-se exemplul viu al traiului 
tot mai îndestulat al țărănimii co
lectiviste. Organizațiile de partid 
din regiune au acordat cea mai 
mare atenție organizării de vizite 
ale țăranilor întovărășiți la gospo
dăriile colective fruntașe. Numai în 
ultimele 3 luni au fost organizate 
100 asemenea Vizite, la care au par
ticipat peste 3.800 țărani întovără
șiți. Ei au văzut realizările gospodă
riilor colective, au fost acasă la co
lectiviști, au comparat traiul aces
tora cu al lor.

Vizitele întovărășiților la gospo
dăriile fruntașe au fost strîns îm
pletite cu organizarea de întîlniri 
ale întovărășiților cu colectiviștii.

în munca de colectivizare, orga
nele și organizațiile de partid clin 
regiunea noastră au folosit și alte 
metode. Numai în lunile noiembrie 
și decembrie au fost organizate 570 
expuneri și convorbiri ținute de 
activiști de partid și de stat, spe
cialiști, președinți de gospodării 
colective pe teme privind colectivi
zarea agriculturii. Au fost editate 
broșuri, pliante, fotogazete, foi vo
lante despre munca și viața din gos
podăriile colective fruntașe.

în sate s-au organizat vizionări 
de filme documentare agricole, în
tre care și filmul „Milionarii din 
regiunea Cluj“, expoziții etc.

în rîndul țăranilor întovărășiți au 
avut un puternic răsunet lucră
rile Consfătuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști ; documentele ei — cu
vîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Chemarea adre
sată întregii țărănimi — au fost 
larg popularizate în satele regiu- 

Astfel. căminele cultu-

VASILE VAIDA
Prim-secretar al Comitetului 

regional P.M.R.-Cluj

regiune este

rale s-a organizat 
citirea lor în co
lectiv, au fost di
fuzate la stațiile 
de radioficare. Un 
mare succes au 
participanților la

tehnic al
TIMIȘOARA (coresp. 

„Scînteii"). — Colectivul 
uzinei „Oțelul Roșu" se 
preocupă de ridicarea ni
velului tehnic al produc
ției, în scopul sporirii pro
ducției și îmbunătățirii ca
lității produselor.

In ultimul timp au fost 
terminate din fonduri de 
mică mecanizare o serie 
de lucrări importante. Ast
fel, reglarea 
superior de la laminorul 
de platine nu 
face manual

producției
pe 100.000 lei anual, 
asemenea, s-a creat 
dispozitiv care execu
tă automat centrarea 
oalelor de turnare de 
la oțelăria Martin, ceea ce 
duce la ușurarea muncii 
fizice și în același timp 
la realizarea unei econo
mii de aproape 40.000 lei.

In planul tehnic al uzi
nei pe 1962 se mai pre
văd și alte lucrări pentru 
ridicarea nivelului tehnic 
al producției.

O nouă 
școală

CRAIOVA (coresp.
Scînteii“). — Pen

tru cei 1.300 elevi 
ai școlilor de mese
rii din Craiova s-a 
construit un nou lo
cal de școală care 
cuprinde 16 săli de 
clasă, săli de atelier- 
școală, laboratoare 
și alte încăperi. Ieri, 
in noul local s-au ți
nut primele lecții.

avut întîlnirile „
consfătuire cu țăranii întovărășiți.

Ca urmare, după consfătuire rit
mul de transformare a întovărăși
rilor în gospodării colective s-a 
intensificat și mai mult, ceea ce se 
oglindește în faptul că în primele 
trei săptămîni ale lunii ianuarie au 
luat ființă 35 gospodării colective 
— în gospodăriile noi ca și în cele 
existente intrînd în acest răstimp 
peste 20.000 familii țărănești cu 
circa 60.000 hectare.

în încheierea cu succes a proce
sului de colectivizare a agriculturii, 
o importanță deosebită are aju
torul material și tehnic acordat de 
stat gospodăriilor colective. Ca și 
în celelalte regiuni ale țării, la dis
poziția gospodăriilor colective din 
regiunea Cluj a fost pusă o puter
nică bază tehnică. Pe ogoarele re
giunii lucrează peste 1.700 de trac
toare, mii de semănători, combine 
și alte mașini agricole. Numai în 
1961 statul a acordat gospodăriilor 
colective credite pe termen lung în 
valoare de peste 77 milioane lei 
pentru dezvoltarea zootehniei, ridi
carea de construcții gospodărești, 
plantarea de pomi și vii etc.

Paralel cu munca pentru convin
gerea maselor țărănimii despre su
perioritatea gospodăriei colective, 
comitetul regional de partid a în
drumat organele și organizațiile de 
partid să se ocupe cu atenție de în
tărirea unităților existente, ca o 
condiție esențială a înaintării cu 
succes pe frontul construcției so
cialiste la sate, a creșterii produc
ției agricole. Numeroase gospodării 
colective, aplicînd mai bine regulile 
agrotehnice înaintate, au realizat 
chiar și în condițiile de secetă din 
anul trecut recolte bune de grîu și 
porumb. Gospodăriile colective au 
fost îndrumate să dezvolte crește
rea animalelor și alte ramuri de 
producție aducătoare de venituri, 
în 1961, au fost date în folosință 
în gospodăriile colective un număr 
însemnat de adăposturi. în multe 
gospodării colective s-au dezvoltat 
pomicultura și viticultura care au 
condiții deosebit de prielnice în 
regiunea noastră.

Creșterea producției de cereale, 
dezvoltarea zootehniei și a altor ra
muri au dus la sporirea producției- 
marfă a gospodăriilor colective 
care a fost valorificată prin con
tractări cu statul, la sporirea, pe 
această bază, a veniturilor reali
zate. Aceasta a dat putința crește; 
rii cîștigului propriu al fiecărui 
colectivist și dezvoltării averii 
obștești prin mărirea fondului de 
bază — numărul gospodăriilor cu 
un fond de bază de peste un mi
lion lei ridicîndu-se an de an.

în cuvîntarea sa la Conferința 
organizației orășenești de partid 
București, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a subliniat că toate 
forțele țărănimii, ale tuturor lucră
torilor din agricultura regiunilor 
complet colectivizate trebuie acum 
concentrate pentru consolidarea și 
dezvoltarea economică a gospodă
riilor colective.

Conștiente de însemnătatea deo
sebită a acestei sarcini, organele și 
organizațiile de partid din regiunea 
noastră muncesc cu însuflețire pen. 
tru înfăptuirea ei cu succes.

în primul rînd acordăm atenție 
creării de* organizații de partid în 
fiecare gospodărie și întăririi lor

(Continuare în pag. Il-a)
♦♦♦♦♦♦

Secția de filatură pieptănată a Fabricii de postav din Buhuși este 
dotată cu ringuri moderne. în această secție lucrează și Ioana Horlolo- 
mei, șefa unei brigăzi fruntașe. Această brigadă depășește planul în 
medie cu 20 la sută, dă fire de calitate superioară. în fotografie : fila- 
toarea Ioana Horiolomei. (Foto : Gh, Vințilă)

Soluție eficientă
Pentru executarea 

zugrăvelilor exterioa
re la noile blocuri de 
locuințe de pe B-dul 

, Karl Marx din Brăila 
(■ ar fi fost necesară a- j- provizionarea șantie-

f 
(
(
( , •( rului cu o mare can- 
( titate de material 
[ lemnos pentru ridi- 
( carea schelelor.
f Schelăria de fațadă, 
( în afară de faptul că 
( se montează greu și 
( ar fi necesitat o can- 
( titate mare de lemn, 
( nu este indicată pen- 
[■ tru lucrări de zugră- 
( veli. Pentru rezolva- 
( rea acestei probleme, 
j șeful de șantier, ing. 
( Vasile Cumpătă, dînd 
l dovadă de spirit gos-

a adoptat
'7

care a dat rezultate jpodăresc,
următorul sistem : a bune, au fost finisate j 
înlocuit schela fixată toate fațadele blocu- )
cu un turn mobil. 
Cu ajutorul munci
torilor și tehnicienilor 
fruntași, turnul mobil, 
înalt de 15 m., a fost

IA RSÙACT11

confecționat din mate
rialul de schelă meta
lică existent pe șan
tier. El a fost așezat 
pe o platformă spriji
nită pe patru vagoneți 
ce se deplasează pe o 
linie decovil montată 
în fața blocurilor. Cu 
ajutorul acestui turn,

rilor din complexul i 
de locuințe de pe j 
B-dul Karl Marx, Cele ) 
477 apartamente con- j 
struite aici pînă a- j 
cum au și fost date în ) 
folosință. j

Soluția aplicată de ) 
constructorii de lo- J 
cuințe din Brăila (dini 
cadrul trustului I Con- | 
strucții București) a J 
permis economisirea 
unei însemnate canti
tăți de material lem- . 
nos și scurtarea du- ] 
ratei de finisare a j 
blocurilor. )

ION V. MARIN j 
tehnician

J 
J 
J 
J

Și 
cu oprirea agre
gatului, ci meca
nic, chiar în 
timpul funcționă
rii. Acest sistem 
mecanizat de re
glare duce la 
realizarea unui 
spor însemnat de 
producție și la 
obținerea unor e- 
conomii de aproa-

Fier vechi pentru oțelarii
Din raionul Rîmnicu Vîl- 

cea pornesc zilnic, spre 
oțelării, însemnate canti
tăți de fier vechi. în luna 
ianuarie a.c. au luat dru
mul oțelăriilor 210 tone 
fier vechi și fontă veche.

In fruntea acțiunii de

Ciclu de 
pentru tinerii actori
Comitetul orășenesc București al 

Uniunii Tineretului Muncitor, în co
laborare cu Asociația oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale, a inițiat un ciclu de confe
rințe pe teme de actualitate, desti
nat tinerilor actori din teatrele 
bucureștene. Prima conferință din 
acest ciclu, intitulată „Actorul, om 
de cultură“, a fost ținută ieri după 
amiază de tov. Radu Beligan, artist 
emerit.

Conferința, care a avut loc la Casa 
Artiștilor, a fost urmărită cu viu in
teres de peste 100, de actori tineri 
din instituțiile teatrale din Capitală.

ȘOMCUTA MARE (coresp. „Scîn
teii“). — Zilele trecute, în satul Cru- 
cișor, raionul Șomcuta Mare, a a- 
vut loc inaugurarea gospodăriei co
lective în care au intrat toți țăra
nii întovărășiți din sat.

Citind chemarea consfătuirii pe 
țară a colectiviștilor, mai mulți în
tovărășiți din Crucișor, printre care 
și membrii de partid Gheorghe Pop, 
Ion Borșa, Ion Oroș și 
tărît să facă cereri de 
gospodăria colectivă.

Organizația de bază 
o largă popularizare a 
lor consfătuirii colectiviștilor. In 
scurt timp, tot satul a hotărît să 
transforme întovărășirea într-o gos
podărie colectivă.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In 
ultima vreme, organizația de partid 
din comuna Fințești, raionul Mizil, a 
popularizat larg realizările gospo
dăriilor colective din Săhăteni, Nă- 
ieni, Baba-Ana. Cu prilejul vizite
lor făcute, întovărășiții din Fințești 
au văzut că membrii gospodăriei 
colective din Săhăteni au primit la 
ziua-muncă 3,800 kg. grîu, 9,300 kg. 
porumb, 2,300 kg. cartofi, cantități 
însemnate de brînză, zahăr și alte 
produse, precum și 16 lei.

Ca urmare a muncii politice des-

alții au ho- 
înscriețe în

a organizat 
documente-

Consfătuire pe țară a C.E.C.
Luni dimineață s-a deschis în Ca

pitală consfătuirea pe țară a Casei 
de Economii și Consemnațiuni a 
R.P. Romîne.

Subliniind progresele obținute în 
dezvoltarea acțiunii de depunere la 
C.E.C., participanții la consfătuire 
au arătat printre altele că soldul 
depunerilor a crescut cu 39 la sută 
față de cel existent la finele anului 
1960, iar numărul depunătorilor cu 
peste 1.100.000, ajungîndu-se azi la 
aproape 5.200.000 depunători. De a- 
semenea, rețeaua de unități proprii 
C.E.C. s-a extins, înființîndu-se în 
1961 un număr de 828 agenții din 
care 801 la sate.

CANADA VA CONTINUA SÄ FACA 
COMERȚ CU CUBA, în ciuda em
bargoului impus de Statele Unite a- 
cestei țări. Acest fapt a fost făcut 
cunoscut la 4 februarie de amba
sada Canadei la Washington — 
transmite agenția Associated Press.

COSMONAUTUL SOVIETIC I. A. 
GAGARIN, care a vizitat R.A.U., a 
părăsit în dimineața zilei de 5 fe
bruarie orașul Cairo, îndreptîndu-se 
spre Liberia. în drum, el va face 
escale la Tripoli (Libia) și Accra 
(Ghana).

GUVERNUL FOSTEI COLONII BRI
TANICE TRINIDAD a anunțat pe 
ministrul britanic al Coloniilor că 
intenționează „să procedeze de ur
gență la pregătirile necesare în 
vederea proclamării independen
ței". (Amănunte în pag. IV-a).

IN ALEGERILE PENTRU CONSI
LIUL GENERAL de la Choisy-le Roi, 
din apropierea Parisului, a fost cr
ies Fernand Dupuy, din partea 
Partidului Comunist Francez. Din 
cele 14.453 de voturi exprimate, el 
a obținut 7.969, adică 55,2 la sută, 
față de 4.055 cîte a întrunit re
prezentantul partidului U.N.R.

DOCHERII DIN TOATE PORTURILE 
REPUBLICII DOMINICANE au decla
rat grevă în sprijinul revendicărilor 
lor economice.

fășurate, tot mai mulți țărani din co
mună s-au convins că drumul gos
podăriei colective este drumul spre 
bunăstare. Zilele trecute, ei au inau
gurat o gospodărie colectivă.

*
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Dumi

nică, în comuna Epureni din raionul 
Iași s-a inaugurat o gospodărie co
lectivă. Un rol însemnat în lămuri
rea întovărășiților ca să pășească 
pe calea belșugului l-au avut vizi
tele la gospodăriile colective din 
Potîngeni, Movileni și alte sate. Gos
podăria colectivă din Potîngeni, de 
pildă, a obținut în 1961 aproape 
1700 kg. grîu și peste 2200 kg. po
rumb' 'boabe la ha., producții mult 
mai mari decît ale întovărășirii din 
Epureni. De asemenea, întovărășiții 
au văzut că G.A.C. are și un sector 
zootehnic format din 300 bovine din 
care 95 vaci și juninci, 171 porci, 
1.200 oi.

Mecanizarea lucrărilor de exploa
tare din parchetele forestiere ușu
rează mult munca muncitorilor fo
restieri. în fotografie : încărcarea și 
transportul buștenilor în parchetul 
de exploatare de pe Valea Lotrului 
se fac cu funiculare mecanice.

(Foto : Agerpres)LUCRĂRILE AGRICOLEDE PDIMAVARA-TEMEIMC PREGĂTITE !
S. M. T. fruntașe

Intrebat fiind odată cîți kilometri 
de galerie a săpat sub pămînt, 
Mihai Farkaș a ridicat din umeri

nă subterană, în continuă transfor
mare, iar minerii — scafandri într-o 
mare împietrită. Pentru ca să poți 

și a recunoscut, fără înconjur, că cunoaște mina, trebuie s-o străbați 
întrebarea i se pare grea și, oiicît 
s-ar osteni, n-ar putea da un răs
puns precis. A săpat zeci de pla
nuri înclinate și galerii de la un 
strat de cărbune la altul.’ Cine a 
avut timp să le țină socoteala ? 
își amintește de puțurile „Ileana", 
„Victoria”, de galeria lungă de 
700 m. care unește puțurile „Ște
fan" și „Ileana” — toate la mina 
Lupeni.

Și apoi, mina e un- șantier, o uzi-

La Combinatul chimic de la Borzești se desfășoară lucrările de montare a instalațiilor și utilajelor, 
în fotografie: înainte de montare se verifică statoarele și rotoarele de la stația centrală de frig.

(Foto : Agerpres)

metru cu metru de-a lungul întorto
cheatelor ei labirinturi. E greu să 
așeze cap la cap și să adune kilo
metri tuturor lucrărilor miniere, pe 
care mîinile lui și ale altora le-au 
săpat în stînca dură a munților. Cu 
atît mai mult cu cît acestea se gă
sesc însemnate nu numai pe harta 
topografică a minei Lupeni, ci și în 
alte locuri.

...De abia s-a întors de la o 
mină, unde săpase o galerie spe
cială, și iată ! a fost chemat la 
comitetul de partid al minei Lupeni.

— Farkaș baci, te-am așteptat — 
i-a spus secretarul, cuprinzîndu-1 
după umăr, cu dragoste. Să nu 
ne-o iei în nume de rău, dar... deși, 
ca pensionar te-ai fi putut retrage 
din muncă, avem pentru dumneata 
o sarcină... benevolă. Precizez : nu-i 
obligatorie.

— Obligatorie ori neobligatorie, 
dacă trebuie, o facem 1 Mă simt 
încă tînăr.

— Minerii de la 
specialist...

Farkaș cumpăni 
cîndu-se îngrijorat,

— O să mă scuture puțin 
„Iar te muți în vreun cămin de-al 
burlacilor 1" Dar, fii pe pace 1 O 
înduplec eu.

Minerul Farkaș a plecat spre Te
liuc, cu gîndul ca în 1962 să-și 
serbeze două aniversări : cea o- 
bișnuită, cînd va trece peste pra
gul a 63 de ani, și cea neobișnuită 
cînd odată cu terminarea lucrării 
ce-i va fi încredințată, va împlini 
și 50 de ani de la ziua aceea în
depărtată cînd, deși avea numai 13 
ani, împins de mizerie, a primit bo
tezul primului șut în mină.

Zilele și lunile au trecut pe ne
simțite. Din cînd în cînd, de la că
minul unde se stabilise în Teliuc, 
minerul Mihai Farkaș, expedia ce
lor dragi de acasă cîte o scrisoare.

— Iar mă duce cu vorba. De fie
care dată îmi scrie că mai are pu
țin și vine acasă — își spunea so
ția bătrînului miner.

La Teliuc, Mihai Farkaș și noii 
săi ortaci munceau îndîrjiți. Săpa
rea unui puț orb era o lucrare de
osebit de importantă. Condițiile de

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— în stațiunile de mașini și trac
toare din regiunea Dobrogea sînt pe 
terminate reparațiile la tractoarele 
și mașinile agricole care vor fi folo
site în campania însămînțărilor 
de primăvară. 20 de S. M. T.-uri 
au terminat complet reparațiile la 
tractoare, 17 S.M.T.-uri reparatul 
plugurilor, iar 21 reparatul semănă
torilor de porumb.

Printre primii care au terminat 
complet reparațiile sînt mecaniza
torii de la stațiunile de mașini și 
tractoare Topraisar, Castelu, 23 Au
gust, Dorobanțul, Chirnogeni, Si- 
bioara, Ceamurlia de Jos, Horia- 
Hîrșova și altele.

La laboratorul 
pentru controlul semințelor

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 
— Pe adresa laboratorului regional 
pentru controlul semințelor din Tg. 
Mureș sosesc zilnic numeroase pa
chețele de la gospodăriile de stat, 
gospodăriile colective și întovărăși
rile agricole din regiune. Ele con
țin probe din semințele dèstinate în
sămînțărilor dé primăvară. Rînd pe 
rînd, semințele sînt controlate din 
punctul de vedere al gradului de 
germinație și al purității. Cele peste 
1.500 de probe sosite pînă acum la 
laborator se examinează cu mare 
grijă, acordîndu-li-se calificativele 
respective.

Teliuc ne

o clipă.
spuse :

cer un

Prefă-

baba :

MIHAI FARKAȘ
muncă erau destul de grele. Puțul 
trecea printr-un izvor de apă. Dar 
lucrarea avansa.

Cu cît se împuținau metri pe 
care-i mai aveau de săpat în puț, 
cu atît la „școala" din puț, școală 
a înaltei măiestrii minerești. Cons
tantin Pîrvuța, Iosif Duca, Oprea 
Cojocaru, Gheorghe Laszlo, Vasile 
Oneț — care lucrau în echipa lui 
Farkaș — își însușeau deprinderi și 
învățăminte tot mai bogate. De 
multe ori, privindu-i cum muncesc, 
„profesorul" își spunea mulțumit : 
oamenii ăștia învață să mînuiască 
tot mai bine uneltele meseriei. Tot 
atunci, fără voie, se gîndea la 
lampa lui de miner, care i-a ținut 
tovărășie timp de 50 de ani. Lampa 
aceasta nu va rămîne în rastel ; ea 
va pîlpîi și mai departe, purtată de 
unul din nenumărații mineri pe care 
i-a crescut.

...Totul era cufundat în întüneric 
și liniște. Casele și oamenii din Te
liuc dormeau somn adînc. Undeva, 
jos, însă, la poarta zăcămintelor de 
metal, cîțiva mineri își strîngeau vi
guros mîinile, felicitîndu-se. Laolaltă 
cu ei, și minerul Farkaș. Sosise cli
pa de care-i era teamă și pe care 
o aștepta totuși bucuros. Era feri-

CONSTANTIN MORARU

(Continuare în pag. IlI-a)

Cind vor termina reparațiile ?
tente. Acest lucru se datorește fap
tului că conducerea acestei stațiuni 
nu s-a îngrijit de aprovizionarea cu 
piese de schimb și n-a organizat te
meinic munca. Aici nu s-au luat 
măsuri nici pentru darea în func
țiune a noului atelier, nici pentru 
folosirea în bune condițiuni a celui 
vechi. Pe de altă parte serviciul 
S.M.T. de la sfatul popular re
gional nu a luat măsuri pentru re
pararea unor tractoare la uzina de 
reparații din Iași sau în alte părți.

S.M.T. Gura Idrici este de aseme
nea rămas în urmă cu reparațiile în 
special la mașinile agricole. Și aici 
se fac simțite urmările lipsei de 
piese și ale slabei organizări a mun
cii. O mare parte din mașinile agri
cole — semănători, sape rotative, 
cultivatoare etc. — care necesită re
parații mai mari se mai află încă 
în comune.

Este necesar ca aceste lipsuri să 
fie remediate în scurt timp. 
S.M.T.-urile trebuie să capete un 
ajutor efectiv în organizarea muncii 
și aprovizionarea serie de
piese deficitare.

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Cele 
15 S.M.T.-uri din regiunea Iași au 
de reparat în actuala campanie 1770 
tractoare, 1858 pluguri, 613 semănă
tori de porumb și alte mașini agri
cole. Organizîndu-și bine munca 
multe S.M.T.-uri printre care cele 
din Zorleni, Podul Iloaiei, Huși, Hol- 
boca și altele ău înregistrat zi de 
zi succese, încît în momentul 
de față mai au de reparat puține 
tractoare și mașini agricole. Meca
nizatorii din Zorleni, spre exemplu, 
au reparat 108 tractoare din 113 și 
147 de pluguri din 150. Totodată au 
terminat de reparat toate semănă- 
torile, cultivatoarele, grapele etc. Pe 
întreaga regiune tractoarele ce se 
repară în S.M.T.-uri sînt gata în 
proporție de 87 la sută, iar mașinile 
agricole 90-92 la sută.

Sînt însă cîteva S.M.T.-uri unde 
lucrurile nu merg bine. La S.M.T. 
Bogdănești, bunăoară, una din cele 
mai mari stațiuni din regiune, pînă 
în prezent nu s-au reparat decît 70 
de tractoare din 141 intrate în re
parație, 50 de pluguri din 166 și 55 
semănători de porumb din 72 exis-

Pr entier a filmului „Viață nouă în Maramureș“
BAIA MARE (coresp. 

„Scînteii"). — Zilele a- 
cestea la cinematogra
fele sătești din Berveni, 
Seini, Negrești, Cehul 
Silvaniei și din alte lo
calități ale regiunii a

avut loc premiera fil
mului „Viafă nouă în 
Maramureș". Filmul are 
drept temă dezvoltarea 
agriculturii socialiste a 
regiunii.

La primele spectacole

filmul a fost vizionat de 
aproape 8.000 de colec
tiviști. El va fi prezen
tat în zilele următoare 
la toate cinematografele 
sătești din regiunea Ma
ramureș.
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PE DRUMUL BUNĂSTĂRII
Comuna Luna de Jos, din ju

dețul Cluj, numără 320 fumuri.
32 familii de țărani săraci șl mij
locași din această comună au ce
rut încă de mai multă vreme parti
dului și guvernului să li se aprobe 
să înființeze o gospodărie agricolă 
colectivă. Duminică 24 iulie au pri
mit aprobarea Comitetului 
al P.M.R. și gospodăria a 
ință“.

Așa vesteau ziarele din 
1949 crearea primei gospodării co
lective din această parte a țării, biciclete. Hambarele, 
La Luna de Jos, o mînă de oameni, 
în frunte cu comuniștii, ascultînd în
demnul partidului, porneau pe calea 
muncii colective, pe calea fericirii 
și belșugului.

A fost atunci o 
Alături de ea au 
răsărit an de an 
tot mai multe și 
iată că azi întrea
ga grădină a re
giunii e plină. în 
fiecare sat e gos
podărie colectivă; 
toți țăranii din 
această regiune, 
care se-ntinde pe 
o suprafață de cî- 
teva ori mai mare 
decît fostul județ 
Cluj, sînt acum 
colectiviști. Acest 
succes încunu
nează munca du
să cu multă pa
siune și neobosit 
avînt de către or
ganele și organi
zațiile de partid, 

în cele ce s-au 
scris pînă acum 
în legătură cu co
lectivizarea re
giunii, s-a arătat 
că în această 
vastă activitate 
s-au folosit diver
se metode ale mun
cii politice și or
ganizatorice. Cele 
mai bune rezultate^le-a dat însă 
organizarea de vizite.

Multă vreme țăranii din comu
na Chinteni care S9 uniseră 
într-o întovărășire agricolă s-au ți

nut tare făloșl. Aveau pămînț rodi
tor, pe care-1 lucrau bine și obți
neau recolte frumoase. Apropierea 
de orașul Cluj le oferea posibilita
tea să-și valorifice la preț bun 
produsele. Credeau că nimeni nu 
poate realiza mai mult ca ei. Mai 
sus, pe vale, la vreo 20 km, așezat 
între dealuri, se r?lă satul Dîrja, cu 
■posibilități econc..Jce mult mai 
mici decît cele ale chintenenilor. 
Cei din Dîrja trebuiau să facă dru
mul la Cluj pe jos, pentru a-și va
lorifica o găină sau niște ouă, iar 
chintenenii îi adăposteau peste 
noapte. De cîțiva ani însă, dîr- 
jenii nu le mai calcă pragul. 
„I-am supărat cu ceva ?' își 
ziceau chintenenii. Răspunsul l-au 
aflat abia acum, în toamnă. Or
ganizația de bază din comună in- 
tensificînd munca politică pentru 
transformarea întovărășirii agricole 
în gospodărie colectivă, a hotărît

Central 
luat .11-

27 iulie

singura floare.

să. organizeze o vizită și la colec
tiviștii din Dîrja. Cineva i-a spus a- 
tunci secretarului de partid : ,,Chiar 
la sărăcanii aceia ne duceți“ ?

Sosiți la Dîrja, întovărășiții din 
Chinteni s-au mirat de ceea ce-au 
văzut. Satul înnoit aproape cu to
tul, animalele de rasă îngrijite 
bine, hrănite științific și adăpostite 
în grajduri noi, șirele de nutrețuri 
bine orînduite, le-au luat ochii. Vi- 
zitînd casele colectiviștilor, au vă
zut mobilă nouă, aparate de radio, 

pline cu bu-
cate.

— Dar cînd le-ați 
astea ? întrebau ei.

— De cînd sîntsm
— Dar de 

la noi cînd

făcut toate

In colectivă ! 
mai opriți pece nu vă 

mergeți la tîrg ?REALIZĂRI SI PERSPECTIVE
® în ultimii doi ani colectiviștii din regiune și-au construit peste 

18.000 case noi.
• Anul 1961 a fost în partea locului foarte secetos. în aceste con

diții gospodăriile colective din Horoatul-Crasnei, Mihai Viteazul, Fun
dătura, Bolduț au obținut cîte 1.800—3.100 kg. porumb la hectar, iar 
cele din lara, Bădeni, Văleni — 2.300—2.400 kg. la hectar.

® Pe ogoarele regiunii lucrează peste 1.700 tractoare, mii de 
semănători, combine și alte mașini agricole.

® Anul trecut au fost construite în G.A.C. 441 grajduri pentru 
vite față de 431 planificate.

® în acest an se fac lucrări de combatere a eroziunii pe 50.000 
hectare. Pe terenurile în pantă, degradate se plantează 2.550 ha. cu 
pomi și 216 ha. cu vii.

® în 1962 se vor executa lucrări de curățire șl îmbunătățire a 
întregii suprafețe cu pășuni.

® Industria locală a regiunii va livra, în acest an, agriculturii 
amendamente calcaroase pentru îmbunătățirea a cel puțin 18.000 ha 
terenuri.

• Pentru aprovizionarea populației orașelor și centrelor munci
torești din regiune, în 1962 se cultivă cu legume circa 8.000 hectare.

• Gospodăriile colective din Apahida, Dezmir, Răscruci, Huedin, 
Ceanul Mare și Crasna organizează ferme de păsări de cel puțin 
10.000 capete.

® Toți președinții și contabilii din gospodăriile colective, 800 
brigadieri de cîmp și 400 brigadieri zootehnici vor fi școlarizați 
în anii 1962—1963 prin cursuri de 5 și 10 luni.

— Păi, mergem cu camionul gos
podăriei sau cu autobuzul — li s-a 
răspuns.

întorși acasă, chintenenii au ce- 
să facă o vizită și la gospodă- 
coledivă din Apahida, o comu- 
care are condiții mai apropiate 
ceie ale comunei lor. Și aici au

rut 
ria 
nă 
de 
vizitat fermele de animale și păsări, 
au văzut serele moderne de legu
me și flori, laboratorul gospodăriei, 
grădinița sezonieră. Președintele 
gospodăriei le-a explicat întovără- 
șiților din fir a păr despre avutul 
gospodăriei, despre fermele de a- 
nimale, ce cuprind peste 240 ca
pete taurine, oi, porci etc., despre 
faptul că din legume și flori au rea
lizat în anul 1961 un venit de pes
te 300.000 lei. El le-a vorbit apoi 
despre organizarea și retribuirea 
muncii.

In fața acestor netăgăduite fapte, 
chintenenii n-au mai stat pe gîn- 
duri. Cele oîteva sute de familii de 
întovărășiți s-au unit într-o gospo
dărie colectivă.

Șl în regiunea Cluj colectivizarea 
agriculturii a căpătat un caracter

Gospodăria noastră colectivă se 
ocupă cu cultura cerealelor și a 
plantelor tehnice, cu creșterea ani
malelor și păsărilor, a dezvoltat le
gumicultura, pomicultura și viticul
tura.

Datorită atenției pe care o dăm 
aplicării agrotehnicii înaintate — 
facem arături adînci de vară și de 
toamnă, îngrășăm bine pământul, fo
losim semințe de mare productivi
tate și executăm la timp lucrările de 
semănat și îngrijire a culturilor — 
obținem recolte bune de cereale 
chiar și în anii cu condiții cli
matice mai puțin favorabile. Iată, 
de pildă, anul trecut, cînd pe la noi 
a fost secetă mare, am scos totuși 
2256 kg. grîu, 2.967 kg. porumb 
boabe, 33.450 kg. sfeclă de zahăr, 
22.500 kg. cartofi în medie la hectar.

Brigăzile a 3-a și a 4-a au obținut 
de pe terenurile lor peste 4.300 kg.

ce

de masă după Congresul al III-lea al 
P.M.R. și după plenara Comitetului 
Central al partidului din iunie-iulie 
anul trecut. In mod deosebit, trece
rea țărănimii la gospodăria colec
tivă s-a intensificat după consfătui
rea pe țară a țăranilor colectiviști, 
în același timp lucrările consfătui
rii sînt de un prețios ajutor în mun
ca pentru întărirea și dezvoltarea 
gospodăriilor colective.

Be la gospodăria colectivă din 
Hida, la Consfătuirea pe țară 
a colectiviștilor a participat briga

dierul Gavril Mureșan. întors acasă, 
■el a ținut să-i informeze pe colecti
viști despre cele văzute și auzite 
de el. Primele impresii le-a împăr
tășit organizației d9 bază care toc
mai în ziua întoarcerii sale a- 

naliza munca u- 
nor comuniști din 
conducerea gos
podăriei. Aici el a 
propus ca de în
dată să se treacă 
la organizarea re
tribuției suplimen
tare, după rezul
tatele muncii fie
căruia, le-a dat 
muilte exemple din 
cele auzite la con
sfătuire, despre a- 
vantajele aoestui 
mod de retribuție. 
Propunerea lui a 
fost însușită de 
organizația de 
bază și consi
liul de conduce
re. încă din pri
mele zile ale anu
lui s-a și trecut la 
aplicarea acestui 
sistem mai întîi 
la fermele de ani
male. Brigadierul 
Gavril Mureșan a 
povestit amănun
țit despre experi
ența altor gospo
dării în realizarea 
unor producții de 

5000 kg. porumb boabe la hectar. 
Pentru a obține asemenea recolte, 
membrii brigăzii lui Mureșan au in
tensificat acțiunea de transport a în
grășămintelor naturale pe terenul 
unde urmează să fie însămînțat po
rumbul.

încheierea colectivizării agricul
turii regiunii a dat un puternic im
bold muncii organelor și organiza
țiilor de partid, sfaturilor populare, 
organelor agricole, tuturor celor ce 
lucrează în domeniul agriculturii. 
Toate forțele sînt acum îndreptate 
spre consolidarea succeselor obți
nute, spre înfăptuirea măsurilor me
nite să ducă la transformarea gos
podăriilor colective în puternice și 
bogate unități socialiste.

Oamenii se îngrijesc ca anul a- 
cesta, primul de după colectivizare, 
să fie an de roade bogate. Totoda
tă, ei sînt preocupați de dezvolta
rea agriculturii regiunii în viitor. Și 
ce minunate perspective 
chise pentru aceasta prin 
zare !

înfăptuirea planurilor ce se întoc
mesc pe regiune, raioane și pe fie
care gospodărie, prin munca entu
ziastă a tuturor celor ce lucrează 
în agricultură, va face ca, alături 
de celelalte regiuni ale țării, regiu
nea Cluj să se transforme în scurt 
timp într-o grădină înfloritoare, iar 
oamenii el să aibă un nivel de trai 
tot mai îmbelșugat.

I. CUMPĂNAȘU 
AL. MUREȘAN

sînt des- 
colectivi-

Producții mari de cereale 
în orice condiții naturale 

porumb boabe la hectar, în timp
celelalte, care n-au făcut îngrășa- 
rea terenului cum trebuie, au reali
zat abia 2.200 kg.

Pentru anul acesta noi ne pregă
tim temeinic să realizăm recolte și 
mai mari — 2.500 kg. grîu, 5.000 kg. 
porumb boabe la hectar.

Porumbul îl semănăm în teren 
arat adînc — o parte din vară și 
alta din toamnă la 30-35 cm. Pe 
lingă îngrășămintele date sub ară
tură, continuăm să îngrășăm terenul 
și acum.

Recoltele mari ce le obținem ne 
dau posibilitatea să asigurăm o 
bună retribuire a zilei-muncă și să 
vindem statului cantități sporite de 
produse.

CHIRILÄ DĂNILA 
președintele gospodăriei colective 

din Mirăslău, raionul Aiud

Creșterea animalelor și legumicultura
ne aduc venituri

Găsindu-se în apro
pierea centrelor mun
citorești Cîmpia Turzii, 
Turda, Luduș, Ocna 
Mureșului, gospodăria 
noastră a dezvoltat an 
de an producția de 
lapte, carne și legu- 

116 vaci, 
din care 
fătătoare,

me. Avem 
342 porcine 
41 scroafe 
am început să dezvol
tăm creșterea păsări
lor. Pentru' a obține 
producții ridicate, noi 
asigurăm o bună hră- 
nire și îngrijire a ani
malelor.

La fermele de anima
le lucrează permanent 
același oameni care 
urmează învățămîntul 
agrozootehnic, cît și 
cursuri de scurtă dura
tă. Retribuția după 
producția realizată a 
sporit cointeresarea în
grijitorilor de anima
le în obținerea de

rezultate cît mai bune. 
Producțiile sporite de 
lapte, carne și 
produse animale 
care le-am valorificat 
prin contractele înche
iate cu statul ne-au 
adus în 1961 un venit 
bănesc de 
600.000 lei.

în 1961 am avut cul
tivate cu legume 22 
hectare. Prin valorifica
rea legumelor produse, 
am realizat venituri de 
peste 300.000 lei. Noi 
căutăm să folosim la 
maximum terenul prin 
introducerea culturilor 
duble.

în 1961 am construit 
sere pe o suprafață de 
500 m.p. care ne-au 
sigurat un venit 
peste 60.000 lei.

Noi vom dezvolta 
mai mult zootehnia și 
legumicultura.

alte
pe

circa

a- 
de

tot

în acest an 
vaci va creș- 
capete, se va 

mult numărul
(am contrac- 
capete), 
creșterea gă- 
gîștelor. 
cultivată

vom

Su-
cu

mari
Astfel, 

ferma de 
te la 200 
mări 
porcilor 
tat 400 
dezvolta 
inilor și 
prafața
legume va spori la 31 
ha., iar a serelor la 
1.000 m.p. Vom livra 
astfel statului peste 
300.000 litri lapte, 59 
tone carne, 
ouă, precum și 
ga producție 
gume.

în prezent în 
dărie se desfășoară o 
muncă fntensă pentru 
realizarea acestor o- 
biective.

păsări și 
întrea- 

de le-

gospo-

NEMETH EUGEN 
președintele gospodă
riei colective din Lun
cani, raionul Turda.

în 1361 gospodăria colectivă din Mirăslău, raionul Aiud, a vîndut 
pe bază de contract 41.710 kg. cereale șl floarea-soarelul la flecare 
100 ha. cultivate cu aceste culturi. Pe această cale, ca șl prin valorifica
rea produselor animale și a legumelor, gospodăria a realizat venituri 
bănești de peste 330.000 lei la 100 ha., cîștigul colectiviștilor crescînd 
simțitor. In comună s-au construit 89 case noi. Aproape toți colecti
viștii au aparate de radio, biciclete etc. In fotografie : case noi ale 
colectiviștilor din Mirăslău.

Învățămintele 
consfătuirii
La Consfătuirea pe țară a co- S 

Jj lectiviștilor a fost invitat și fi 
|||^■■ Ștefan, președintele into- f

vărășirii din Lopadea Nouă, raio- fi 
nul Aiud. La consfătuire s-a con- fi 
vins și mai mult de superiorita- n 
tea gospodăriei colective. în tine- S 
rețe făcuse armata în Dobrogea, o S 
cunoscuse cît era de săracă, numai s 
vînt și ciulini. Și iată că acum fi 
de la tribuna consfătuirii vorbesc 8 
reprezentanții Dobrogei noi, des- n 
pre producții mari de cereale, mii : 
de animale, milioane de lei ve- 8 
nituri, sate electrificate. Cuvinte» 
asemănătoare a auzit din gura N 
unor reprezentanți ai colectiviș- 8 
tilor din toate părțile țării. fi

Cînd s-a întors la Lopadea, fi 
vecinii s-au adunat curioși să a- 8 

\ fie cît mai multe de la Gazsi fi 
Ji baci. După răspunsurile date, elfi 8 le-a arătat cererea de înscriere fi 

în gospodărie. Ji
l La căminul cultural, a vorbit fi 
J amănunțit despre cele văzute și fi 
J auzite la consfătuire. fiI’ — Știți, tovarăși dragi, — spu- fi

nea Gazsi baci — acolo la con-fț 
sfătuire parcă îmi era și rușine fi 
că nu sîntem și noi alături 
marea mulțime a țărănimii.

în acea adunare membrii 
partid și alți întovărășiți au făcut 
cereri pentru transformarea în
tovărășirii în gospodărie colec- 

0 tivă. In zilele următoare au făcut 
jj cereri toți întovărășiții, după 
Icare a avut loc inaugurarea gos

podăriei colective, căreia i-au dat 
numele „Viața Nouă". Gazsi Ște
fan a fost ales în unanimitate 
președinte.

I

dej

de

M. AL.

-m~Cu {oițe unite----
Din trei gospotiării colective mici, o gospodărie marc și puternică

La Cîțcău, Sălișca și Muncel, 
cele trei sate care compun comu
na Cîțcău, raionul Dej, toți țăra
nii s-au unit în gospodării colec
tive. Și unii și ceilalți s-au stră
duit să folosească din plin 
condițiile pe care le oferă munca 
în gospodăria colectivă pentru 
sporirea producției și a venituri
lor. Cei din Cîțcău au obținut în 
ultimii trei ani recolte de grîu 
între 1630 și 2045 kg. la hectar, 
30.000 kg. sfeclă de zahăr etc. 
Pe dealurile sterpe, brăzdate de 
pîraie adînci, au început să facă 
terase și să planteze livezi și vii. 
In grajdurile noi, spațioase sînt 
adăpostite 80 de vaci de lapte. 
Colectiviștii și-au creat și o gră
dină 
le-au

Și 
două 
urma

Puțini la număr,, dispunînd de 
suprafețe mici de teren, membrii 
gospodăriilor colective din Cîțcău 
nu se puteau însă avînta spre 
lucruri care să asigure valori
ficarea deplină a posibilităților 
existente în vederea creșterii pro
ducției și dezvoltării diferitelor 
ramuri aducătoare de venituri. 
Ascultînd îndemnul partidului, 
sprijiniți de organele locale de 
partid și de stat, ei au hotărît 
să-și unească forțele și din cele 
trei gospodării mici să formeze 
una singură, mai mare și puterni-

de legume. Toate acestea 
adus însemnate venituri, 
colectiviștii din celelalte 
sate au cules roade de pe 
muncii în comun.

că. Hotărîrea a și devenit fapt. 
Zilele trecute a avut loc adu
narea generală de unire. Gospo
dăria unită cuprinde 837 familii 
cu 1663 ha. Adunarea a ales noul 
consiliu de conducere. Apoi s-a 
trecut la stabilirea principalelor 
sarcini din planul de producție.

Culturile au fost repartizate 
în locurile cele mai potrivite. în 
lunca Someșului — porumb, sfe
clă de zahăr, legume. Pe dealuri, 
pe care se fac lucrări de com
batere a eroziunii — se cultivă 
furaje, in și îndeosebi pomi și 
vie. Pînă în 1965 pe dealurile e- 
rodate se vor planta pomi pînă 
la suprafața de 300 hectare, iar 
vii pînă la 25 hectare. Supra
fața grădinii se mărește în acest 
an cu încă 16 ha. peste cele 6 
existente, iar a serelor de la 600 
m. p. la 1.000 m.p. Planul pre
vede ca pe 35 ha. să se obți
nă 5.000 
tar, iar 
la hectar, 
grajdurile 
peste 470 
vaci cu o 
peste 2.300 
rîț, de asemenea, să fie sporit nu
mărul porcilor și oilor, să se dez
volte ferma de rațe.

Cu puteri unite, colectiviștii 
din comuna Cîțcău vor înfăptui 
cu succes toate aceste planuri.

GH. DOBAI 
coresp. „Scînteli"

kg. porumb la hec- 
pe rest cîte 2.500 kg. 
La sfîrșitul anului, în 

gospodăriei vor fi 
bovine din care 200 
producție medie de 
litri lapte. S-a hotă-

Să consolidăm succesele obținute
în colectivizarea agriculturii regiunii

(Urmare din pag. I-a)

prin primirea în rîndul candidați- 
lor și membrilor de partid a celor 
mai buni dintre colectiviști. în 
această privință s-au obținut rea
lizări mai importante în raioanele 
Dej, Gherla, Năsăud și altele. Tre
buie însă să continuăm cu perse
verență această muncă, să facem 'ca 
în fiecare gospodărie colectivă să 
existe o organizație de partid puter
nică, a cărei activitate să constituie 
motorul dezvoltării și înfloririi în
tregii gospodării.

în sprijinul gospodăriilor colec
tive noi, ca și al unora din cele 
vechi în fața cărora mai stă încă 
sarcina consolidării lor economice 
și organizatorice, au fost trimise 
cadre de ingineri și tehnicieni, pre
ședinți, contabili și brigadieri cu ex
periență din gospodăriile fruntașe, 
precum și activiști de partid. Comi
tetul regional de partid a întreprins 
o serie de măsuri pentru școlariza
rea președinților, brigadierilor, con
tabililor etc. în prezent, în regiune 
funcționează două școli de 5 luni 
pentru președinți și brigadieri, o 
școală cu durata de 10 luni pentru 
contabili și este în curs de deschi
dere un nou centru școlar.

O principală atenție acordăm 
unirii pe baza liberului consimță- 
mînt al colectiviștilor, a gospodă
riilor colective mici în gospodării 
mai mari care asigură condiții op
time pentru folosirea rațională a 
pămîntului, a utilajelor, pentru uti
lizarea mai eficientă a forței de

muncă și aplicarea agrotehnicii 
înaintate. Acest lucru este de cea 
mai mare însemnătate pentru re
giunea noastră, unde acum supra
fața medie a unei gospodării co
lective este abia de circa 690 hec
tare. Din analizele făcute, rezultă 
că în regiunea noastră gospodă
riile colective care au mărimea în 
jurul a 1,500 de hectare diferențiat 
de la un loc la altul, realizează in
dicii . economici cei mai ridicați, 
înfăptuind cu succes și această ac
țiune, avem toate condițiile pentru 
a face în scurt timp din fiecare gos
podărie colectivă o unitate socia
listă puternică, înfloritoare.

în prezent, pe baza indicațiilor 
conducerii partidului, se lucrează la 
elaborarea unui plan cuprinzător de 
măsuri pentru dezvoltarea agricul
turii regiunii, pentru consolidarea 
gospodăriilor colective și creșterea 
producției agricole.

Una din cele mai importante sar
cini, către realizarea căreia ne în
dreptăm atenția, este sporirea pro
ducției de cereale la hectar, produc
ție care în regiunea noastră diferă 
simțitor de la o gospodărie la alta, 
e încă mult influențată de condițiile 
naturale. Experiența gospodăriilor 
fruntașe ne arată că avem toate po
sibilitățile pentru a spori considera
bil producția de grîu și porumb, 
pentru a asigura o recoltă mare 
chiar în condiții climatice mai pu
țin favorabile, cu condiția să se a- 
plice peste tot întregul complex de 
măsuri agrotehnice.

»®w«;
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rești, gospodăria colectivă din Luncani dez
voltă continuu legumicultura șl creșterea vaci
lor de lapte (fotografia nr. 3 : în sera gospodă
riei ; fotografia nr. 4 : intr-unui din grajdurile 
de vad).

llzat anul trecut, din creșterea porcilor, 223.000 
lei. Anul acesta ei vor crește de trei ori mai 
mulți porci, reaiizînd astfel un venit sporit, 
(fotografia nr. 2 : la crescătoria de porci). Aflată 
în preajma unor puternice centre muncita-

Gospodăria colectivă din Mirăslău, raionul 
Aiud, are 570 găini-matcă la suta de hectar», 
In acest an colectiviștii vor dubla numărul pă» 
sărilor (fotografia nr. 1 : la ferma de păsări). 
Colectiviști din Plăiești, raionul Turda, <ra rea-

în ce privește creșterea anima
lelor, sarcina noastră cea mai ur
gentă este, alături de mărirea efec
tivelor, creșterea producției pe cap 
de animal și mai ales a producției 
de lapte care se menține la un ni
vel scăzut. Pentru îndeplinirea a- 
cestui obiectiv, principalul lucru 
pe care trebuie să-l facem este îm
bunătățirea hrăniră și îngrijirii 
animalelor. în mod deosebit tre
buie să ne ocupăm de ridicarea 
producției de iarbă pe pășunile și 
fînețele naturale care cuprind 48 
la sută din suprafața agricolă a re
giunii, aceasta fiind sursa cea mai 
ieftină de furaje pentru hrana ani
malelor. O mare atenție acor
dăm acțiunii de combatere și stă
vilire a eroziunii, fenomen care a 
dus la degradarea unei mari supra
fețe de teren. Prin colectivizarea 
agriculturii regiunii sînt întrunite 
toate condițiile pentru desfășurarea 
cu succes a acestei acțiuni. în ve
derea punerii în valoare a terenu
rilor degradate se întreprind lucrări 
de terasare și de extindere a planta
țiilor de vii și pomi.

în planul despre care am vorbit 
sînt prevăzute măsuri pentru or
ganizarea în gospodăriile colective 
din jurul orașelor și centrelor mun
citorești Cluj, Turda, Aiud, Dej și 
altele a unor puternice ferme de 
vaci, crescătorii de păsări, pentru 
dezvoltarea legumiculturii în vede
rea aprovizionării abundente a 
populației cu lapte, carne, ouă, 
legume proaspete. Aceste măsuri și 
îndeosebi cele privind dezvoltarea 
bazelor legumicole au și început să 
fie traduse în viață. Astfel s-au sta
bilit perimetrele bazinelor legumi
cole, s-a început pregătirea răsad
nițelor, asigurarea semințelor etc.

întrucît pînă la începerea cam
paniei agricole de primăvară, care 
hotărăște soarta producției, nu mai 
e multă vreme, comitetul regional 
de partid îndrumă organele și or
ganizațiile de partid, sfaturile popu
lare și organele agricole să dea un 
ajutor concret gospodăriilor co
lective; îndeosebi celor tinere, în 
pregătirea acestei campanii, să ia 
măsuri pentru punerea la punct a 
mașinilor și tractoarelor, a utilaje
lor, asigurarea semințelor de mare 
productivitate, în cantități satisfă
cătoare etc.

însuflețiți de succesul colectivi
zării agriculturii, oamenii muncii 
din satele regiunii Cluj muncesc 
cu hărnicie pentru consolidarea 
acestui succes, pentru consolidarea 
și dezvoltarea economică a tuturor 
gospodăriilor colective.

Pe dealurile sferpe, 
grădini rod Ho?'

La inițiativa comuniștilor din gos
podărie și în frunte cu ei, colecti
viștii din Răscruci au început din 
anii trecuți o acțiune de punere în 
valoare a terenurilor de dealuri, ne
productive, care ocupă o suprafață 
de peste 70 ha.

Pînă în prezent s-au plantat 11 ha. 
cu viță de vie pe terenuri în pantă 
care au fost terasate, din care 6 ha. 
sînt deja pe rod, aducînd venituri 
frumoase gospodăriei

Urmând prețioasa indicație dată 
de conducerea partidului nostru pri
vind valorificarea terenurilor degra
date și supuse eroziunii, noi ne-am 
întocmit un plan pentru punerea 
în valoare a acestor terenuri, ast
fel că pînă în anul 1965 pe locul 

să plantăm pe 
curbelor de ni- 
de vie și 40 na.

dealurilor sterpe 
terase de-a lungul 
vel 30 ha. cu viță 
cu pomi fructiferi.

BORCA IRIMIE 
brigadier, gospodăria colectivă 
din Răscruci, raionul Gherla.
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In scopul dezvoltării multilaterale
a colaborării economice romîno-bulgare

So apropie concursul cultu
ral-artistic al elevilor. Dansato
rii școlii medii nr. 27 din Capi
tală repetă în orele libere focu
rile populare pe care le vor pre
zenta pe scena concursului.

(Foto : M. Cioc)

îftl PAimOTXE FRĂȚEȘTI

Plenara C. C. al Partidului
Popular Revoluționar Mongol

ULAN BATOR (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Monțame, 
între 25—27 ianuarie și la 29 ianua
rie 1962 a avut loc o ședință plena
ră a Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol.

Plenara a ascultat și discutat ra
portul prezentat de tovarășul J. Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M. : „Rezultatele Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. și sarcinile 
P.P.R.M.“.

Plenara a adoptat o rezoluție am
plă în legătură cu problema discuta
tă.

Plenara a examinat de asemenea 
probleme organizatorice. Plenara 
C.C. al P.P.R.M. a eliberat din mun
ca de secretar al C.C. al P.P.R.M. pe 
tovarășul D. Baljinniam la cererea 
sa și l-a scos din componența Biro
ului Politic al C.C al P.P.R.M.

Plenara a ales pe D. Tumur-Deir 
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C. al P.P.R.M.

Raportul tovarășului J. Țedenbal

IHA ȚĂRILE SOCIALISTE
Noi inițiative

După Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., ini
țiativa oamenilor mun
cii’, căutările lor crea
toare se manifestă cu o 
nouă putere în toate do
meniile viefii economice 
și obștești din U.R.S.S. 
Controlează operația 

este lo-

în muncă ale oamenilor sovietici

în
avut
gațiile Comitetului de Stat al Plani
ficării din Republica Populară Ro
mînă și Comisiei de Stat a Planifi
cării din Republica Populară Bul- colaborării economice și în special 
garia, în legătură cu problemele co
laborării economice dintre cele două 
țări. în perioada de perspectivă pînă 
în anul 1980.

în cursul discuțiilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă deplină, 
au fost examinate posibilitățile dez
voltării continue a relațiilor econo
mice dintre

Urmărind 
principiului 
socialiste a 
gații au găsit noi domenii de cola
borare economică.

Au fost examinate îndeosebi pro
blemele de colaborare în domeniul 
construcției de mașini, siderurgiei și 
chimiei, o atenție" deosebită fiind 
acordată problemelor legate de apro-

zilele de 3 și 4 februarie au 
loc la Sofia discuții între dele-

vizionarea reciprocă cu materii pri
me și materiale diverse.

In urma discuțiilor purtate au fost 
stabilite o serie de măsuri care vor 
permite dezvoltarea multilaterală a

cele două țări, 
aplicarea în practică a 
diviziunii internaționale 
muncii, cele două dele-

creșterea însemnată a volumului li
vrărilor reciproce de mărfuri dintre 
R. P. Romînă și R. P. Bulgaria.

Această importantă dezvoltare 
a colaborării economice va contri
bui la întărirea mai departe a 
economiei celor două țări, la ridica
rea în continuare a nivelului de 
trai al celor două popoare frățești și 
va însemna o nouă contribuție la în
tărirea întregului lagăr socialist.

Protocolul asupra discuțiilor a fost 
semnat din partea romînă de Gh. 
Gaston Marin, președintele Comite
tului de Stat al Planificării din R.P. 
Romînă, iar din partea bulgară de 
Stanko Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și președin
tele Comisiei de Stat a Planificării 
din R. P. Bulgaria.

Delegația economica 
guvernamentală romînă 

a sosit ia Sofia
SOFIA 5 (Agerpres). — în dimi

neața zilei de 5 februarie, la Sofia 
a sosit delegația economică guver
namentală romînă, condusă de Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne. Delegația va participa la 
cea de-a doua sesiune a Comisiei 
guvernamentale mixte bulgaro-ro- 
mîne pentru colaborare economică 
și tehnico-științifică.

In raportul „Rezultatele Congre
sului al XXII-lea al P.C.U.S. și sar
cinile P.P.R.M. “ prezentat de tova
rășul J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M., se spune între al
tele :

Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
— Congresul constructorilor comu
nismului, a fost 
reț, cu adevărat 
lor noastre.

Acesta a fost 
tativ congres din istoria P.C.U.S., 
care a întruchipat unitatea de mo
nolit a marelui Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, coeziunea sa în 
jurul Comitetului Central leninist, 
în frunte cu tovarășul N. S. Hruș- 
ciov.

Succesele remarcabile obținute de 
poporul sovietic în construirea co
munismului sînt un rezultat al u- 
riașei activități organizatorice și 
educative a P.C.U.S., un rezultat al 
traducerii consecvente în viață a li
niei sale leniniste trasate de Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S.

Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., 
a spus în continuare Țedenbal, s-a 
desfășurat sub semnul coeziunii și 
mai puternice a forțelor și al întă
ririi lagărului socialist și întregii 
mișcări comuniste internaționale.

Luînd cuvîntul la tribuna Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S., re
prezentanții partidelor frățești și-au 
exprimat în unanimitate solidarita
tea cu marele partid leninist, au 
dat o înaltă prețuire activității și

un eveniment mă- 
istoric al timpuri-

cel mai reprezen-

OjO-

In dimineața zilei de 4 februarie 
s-a stins din viață, după o grea su
ferință, în vîrstă de 66 de ani, 
Aurel Jiquide, unul dintre cei mai 
străluciți reprezentanți ai artei gra
fice militante din țara noastră.

Opera lui Jiquide reprezintă o cri
tică ascuțită împotriva societății ca
pitaliste. El a publicat în trecut 
nenumărate desene politice și sati
rice în presa progresistă, manifes- 
tînd o poziție combativă, clară și 
consecventă împotriva politicii gu
vernelor burghezo-moșierești, împo
triva exploatării, a politicii de fas
cizare a țării.

După 23 August 1944, Aurel Ji
quide a fost prezent la toate expo
zițiile de stat, la numeroase expozi
ții romînești organizate în alte țări.

★

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
lui Aùrel Jiquide va fi depus la 
sediul Uniunii Artiștilor Plastici 
din R.P. Romînă, în Calea Victoriei 
nr. 155.

Publicul va avea acces în ziua de 
marți, 6 februarie orele 10—13.

Prezența sa in expoziția „Grafica 
militantă“ organizată în anul 1961 
a constituit o încununare a activi
tății sale de artist militant printr-o 
participare retrospectivă masivă și 
valoroasă.

Pentru meritele sale a fost dis
tins cu titlul de „Maestru emerit al 
artei“ și titlul de „Laureat al Pre
miului de Stat“.

Prin moartea lui Aurel Jiquide 
arta plastică din R.P. Romînă pier
de un mare artist. Opera lui va ră- 
mîne vie în amintirea poporului 
nostru.
MINISTERUL ÎNVATĂMÎNTULUI 

ȘI CULTURII
UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI

*
Mitingul de doliu va avea loc 

marți, 6 februarie orele 13, la se
diul Uniunii Artiștilor Plastici, iar 
înhumarea va avea loc în aceeași 
zi la orele 14 la cimitirul Sf. Vineri 
din Capitală.

<>80

Organizațiile democratice 
împotriva persecutării 

TOKIO 5 (Agerpres). — TASS. 
La 5 februarie, ambasada S. U. A. 
din Tokio a fost vizitată de repre
zentanți ai Partidului Comunist din 
Japonia în frunte cu deputatul Iva- 

de conducători ai Ligii Tinere
tului Democrat și ai Ligii avocați- 
lor liberi din Japonia, care au adre
sat pentru ministrul de Justiție al 
S.U.A., Robert Kennedy, o declara
ție de protest împotriva persecuții
lor ilegale la care este supus P. C. 
din S.U.A. de către guvernul ame
rican.

Aplicarea față de Partidul Comu
nist din S.U.A. a faimoasei legi

din Japonia protestează
P. C. din S. U. A.

ma,

Smith-McCarran, se spune în aceas
tă declarație, reprezintă un act de 
violență grosolană.

Aceasta nu reprezintă numai un 
act de represiune față de Partidul 
Comunist din S.U.A., ci înseamnă 
și înăbușirea libertății șl democra
ției poporului american, un atac 
împotriva forțelor păcii din întrea
ga lume.

Reprezentanții celor trei organi
zații democratice din Japonia au 
cerut, în numele păturilor largi ale 
poporului japonez, ca guvernul a- 
merican să înceteze imediat orice 
represalii față de comuniștii din

Scopul vizitei lui Stikker în S.U.A.
WASHINGTON 5 (Agerpres). — obține din partea guvernului ame- 

Secretarul general al N.A.T.O., Stik- rican asentimentul pentru „trans- 
ker, se află în Statele Unite. El va formarea N.A.T.O. într-o forță nu- 
avea întrevederi cu diverși membri 
ai guvernului S.U.A., printre care 
cu secretarul de stat, Dean Rusk, 
iar marți va fi primit de preșe
dintele Kennedy.

După cum precizează agenția As
sociated Press, scopul vizitei lui 
Stikker în Statele Unite este de a

cleară independentă“. Amintind că 
„Stikker este cunoscut ca un parti
zan. înfocat“ al acestei politici, As
sociated Press arată că el va exer
cita presiuni pentru a convinge gu
vernul S.U.A. să ia o hotărîre în a- 
ceastă privință încă în cursul anu
lui 1962.

rolului său de avangardă a mișcă
rii comuniste.

La Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., delegațiile partidelor co
muniste și muncitorești, printre care 
și delegația P.P.R.M., au condamnat 
în unanimitate activitatea scizionis- 
tă a conducătorilor Partidului Mun
cii din Albania în rîndurile mișcării 
comuniste internaționale. Neținînd 
seama de critica tovărășească a po
ziției lor greșite, Hodja, Shehu și 
alți conducători ai P.M.A.. au por
nit în mod conștient pe calea încăl
cării principiilor internaționalismu
lui socialist, abătîndu-se de la linia 
comună a mișcării comuniste mon
diale în cele mai importante pro
bleme ale contemporaneității.

Prin atacurile lor calomnioase în
dârjite împotriva P.C.U.S. și a al
tor partide frățești, ei încearcă să 
scindeze unitatea lagărului socialist 
și a mișcării comuniste internațio
nale, aducînd de fapt prin aceasta 
servicii dușmanilor socialismului. 
Activitatea scizionistă și antimarxis- 
tă a conducerii P.M.A. aduce preju
dicii înainte de toate poporului al
banez, căci ea duce la autoizolarea 
Albaniei de 
list.

Iată de ce 
justă critica 
a poziției antimarxiste a conducerii 
P.M.A., pe care au făcut-o P.C.U.S. 
și celelalte partide marxist-leniniste 
și nu putem fi de acord cu rezerva 
pe care a făcut-o în această pro
blemă de pildă delegația P.C. Chinez 
la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
Evenimentele care au avut loc după 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
confirmă din nou justețea acestor 
concluzii.

Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, a subliniat tovarășul Țe
denbal, ca și toate celelalte partide 
marxist-leniniste, va duce și pe 
viitor o luptă principială împotriva 
revizionismului și împotriva dogma
tismului, pentru linia marxist-leni- 
nistă, pentru internaționalismul 
proletar.

Principiul coexistenței pașnice 
este linia generală a politicii ex
terne a tuturor statelor socialiste, 
inclusiv a Republicii Populare Mon
gole — a spus în continuare rapor
torul.

în continuare, tov. Țedenbal a 
vorbit despre importanța noului 
Program al P.C.U.S. adoptat la is
toricul Congres al XXII-lea al 
P.C.U.S.

Relevînd că lichidarea cultului 
personalității lui I. V. Stalin și a 
consecințelor sale în Uniunea So
vietică au o uriașă importanță prin
cipială, tovarășul Țedenbal s-a re
ferit la lichidarea consecințelor cul
tului personalității lui Cioibalsan, 
care a dus la diminuarea în R. P. 
Mongolă a rolului partidului și al 
maselor populare.

în încheiere, tov. Țedenbal a vor
bit pe larg despre sarcinile muncii 
ideologice și de partid

precedentă“ 
zinca sub care a început 
mișcarea muncitoarelor 
de la fabrica de confec
ții „Wilhelmina Kle- 
menti“ din Tallin, care 
luptă pentru obținerea 
titlului de întreprindere 
a muncii comuniste — 
scrie ziarul „Pravda".

O admirabilă iniția
tivă a apărut la uzina 
constructoare de mașini 
din Lvov, în brigada de 
muncă comunistă con
dusă de Vladimir Gur
gal, Erou al Muncii So
cialiste. „Dacă tu însufi 
ai obținut succese, aju
tă și pe tovarășul tău" 
— iată lozinca membri
lor acestei brigăzi, 
strungari cu înaltă 
lificare.

Vladimir Gurgal
bucură de multă autori
tate și dragoste în uzină.

toți
ca

se

E1 a îndeplinit, în cei 12 
ani de cînd lucrează aici, 
nu mai puțin de 50 nor
me anuale și a făcut 
100 propuneri de rațio
nalizare, a construit 
numeroase dispozitive 
pentru strung care dau 
rezultate importante în 
producție.

In prezent membrii 
brigăzii pe care o con
duce Gurgal au hotărît 
să treacă fiecare la con
ducerea unei brigăzi de 
tineri mai puțin pregă
tiți spre a-i ridica la ni
velul fruntașilor.

țările lagărului socia-

considerăm cu totul 
deschisă și principială

ale P.P.R.M.

In cinstea apropiatelor alegeri din
în întreprinderile, uzi

nele și fabricile din R.P. 
Bulgaria domnește o mare 
însuflețire. Oamenii mun
cii își iau angajamente 
sporite de a îndeplini 
înainte de termen planul 
de producție în cinstea 
alegerilor de deputafi 
pentru Adunarea Popu
lară și sfaturile populare

precum și a alegerilor de 
judecători și asesori popu
lari care vor avea loc ia 
25 februarie.

în ultimele zile în în
treaga fără au avut loc 
plenare lărgite ale comi
tetelor regionale și orășe
nești ale Frontului Patriei, 
la care au fost discutate

R. P. Bulgaria
candidaturile pentru ale
gerile de deputafi. în o- 
rașe și sate au avut loc 
primele adunări electo
rale. La Sofia, Varna, Ga
brovo si alte capitale de 
regiuni a fost propusă 
șl confirmată candidatura 
conducătorilor de partid 
și de sfat.

INFOR
• Luni după-amiază, la Casa prie- 

teniei romîno-sovietice din Capitală, 
tov’. Roman Moldovan, vicepreședinte 
al Comitetului de Sfat al Planificării, 
a tinut conferința intitulată „U.R.S.S. 
în al patrulea an al septenalului".

® La Oradea a fost prezentată în 
premieră piesa lui Radu Cosașu „Mi 
se, pare romantic". Piesa este interpre
tată de actorii secției romîne a teatru
lui din localitate. Spectacolul s-a bucu
rat de succes.

• Zilele acestea, pescarii și colecti
viștii din Cetalchioi, Pardina, Peripra- 
va și Crișan, din raionul Tulcea. au 
vizionat primele filme prezentate la 
noile cinematografe date în folosință 
în satele lor. Cu acestea, numărul ci
nematografelor sătești din 
nării a crescut la zece.

Delta Du-

MÂȚII
• Luni a sosit în Capitală echipa de 

hochei 
mană), 
la ora 
parcul 
echipa 
Einheit va participa și la „Cupa ora
șului București", competiție care în
cepe joi.

• în ultimul an, industria locală a
regiunii Dobrogea și-a sporit capacita
tea de producție prin înființarea a 22 
noi secții și ateliere : de tîmplărie, 
vulcanizare, reparat aparate frigori
fice, confecționat căruțe, articole de 
uz casnic etc. în perioada amintită au 
fost realizate 30 de noi sortimente : 
de panificație, materiale de construc
ție, mobilier pentru căminele culturale 
etc. In acest an, industria locală a re
giunii va introduce în producție noi 
sortimente, folosind îndeosebi materii 
prime locale. (Agerpres)

pe gheață Einheit (R. D. Ger- 
Oaspeții vor întîlni astăzi de 
19 pe patinoarul artificial din 
„23 August", în meci amical, 
bucureșteană Știința. Echipa

Art Buchwald, cunoscut umorist 
american, publică în ziarul „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE" un foileton 
sub forma unei scrisori în care 
François se adresează compatriotu
lui său, Pierre ; foiletonul satirizează 
jsferia războinică și năravurile ce 
domnesc în S.U.A.

„New York

El mi-a spus : „Uite cum stă treaba, 
François. Adăpostul te costă 4.000 
de dolari. Mai pune la socoteală încă 
2.000 dolari pentru mobilă și alfi 3.000 
dolari pentru insfalafiile de aer con
diționat și sanitare, electricitate și te
leviziune. De ce să nu dai mai de
grabă 55 de dolari pe o pușcă și 
dacă se înfîmplă ceva, îi poți sili 
pe vecini să te lase în adăpostul lor.

aniversan
(Urmare din pag. I-a) Vestea pornită de la Teliuc era 

laconică. Ea consemna modest, în 
cîteva cuvinte, o izbîndă frumoasă 
a minerilor. Dacă un singur rînd i 
s-ar mai fi adăugat telegramei, el 
ar fi trebuit să fie formulat ast
fel : „Cel mai emoționat dintre cei 
care au participat la acest, eveni
ment a fost minerul Mihai Farkaș". 
Pentru acest om, străpungerea puțu
lui avea o însemnătate deosebită. 
Era ultima lucrare pe care o 
șuta în adîncul minelor. După ce-și 
va sărbători cei 50 de ani de muncă 
în mină, se va retrage victorios la 
casa lui din Lupeni, cu „Ordinul 
Muncii“ clasa II-a și a III-a— dova
da prețuirii înalte a muncii lui — 
strălucindu-i pe piept. Aici e aștep-

cit. își îndeplinise cu cinste sarcina 
„benevolă". După o jumătate de 
veac, petrecut în mare parte sub ce
rul de piatră rece, va intra într-o 
vacanță lungă — anii de pensie.

își destăinui gîndurile inginerului 
Matei Ioan, care era la prima să
pare de puț.

— îmi pare rău că îmi voi lua 
rămas bun de la mină, că mă des
part de voi. Tocmai acum... Am tot 
amînat ziua asta. Da’ ce șă-i 
faci 1 Nu toți am avut fericirea de a 
ne trăi tinerețea în zile ca acestea.

în noaptea aceea din 25 spre 26 
ianuarie a.c. de la mina Teliuc a 
fost expediată pe adresa Ministe
rului Minelor și Energiei Electrice o 
telegramă ; „La ora 23 și 15', puțul tat cu drag de soție și fiii lui, Iosif 
orb a fost străpuns". Se anunța că 
încă un puț care deschide drumuri 
noi spre bogățiile subpămîntene a 
ïost săpat pînă la cota stabilită.

și Mihai, ingineri mineri. Im mijlocul 
lor, minerul pensionar Farkaș își va 
sărbători în același an a doua ani
versare.

Dragul meu Pierre,
larfă-mă, rogu-fe, că nu fi-am scris 

mai curînd, dar în ultimele patru luni 
m-am găsit în adăpostul meu împo
triva radiațiilor și n-am avut posibi
litatea să expediez nici un fel de 
misivă, lată ce s-a întîmplat : cînd 
președintele Kennedy ne-a spus că 
am face cu toții mai bine să intrăm 
în adăposturile noastre în legătură 
cu situația Berlinului, noi ne-am con
format. Dar partea proastă este că 
nimeni nu ne-a spus cînd să ieșim 
de acolo. Am fot așteptat un semnal 
de încetare a alarmei, sau poate 
vizita vreunui paznic al apărării ae
riene, dar n-a venit absolut nimeni, 
așa că Yvonne, copiii și cu mine 
ne-am hotărît să răbdăm mai departe. 
După patru luni 
pernod-ul (băutură franceză, consu
mată înainte de masă — N. R.) și 
m-am decis să ies la suprafață ca să 
văd ce se mai înfîmplă primprejur.

Iți poți închipui uimirea mea cînd 
am descoperit că New York-ul nici 
măcar n-a suferit daune și că există 
apă și hrană în cantități suficiente. Pe 
urmă am început să pun unele în
trebări discrete. Am aflat că deși 
criza Berlinului nu s-a terminat cîfuși 
de puțin, guvernul a crezut că este 
mai bine ca toată lumea să-șl reia 
lucrul decîf să continue să-și păzeas
că adăposturile. Nimeni nu s-a gîn- 
dit totuși să-mi comunice și mie a- 
ceasta. După cum bănuiesc, motivul 
este că sînt francez și americanii tre
buie în primul rînd să aibă grijă de 
propriile lor interese...

Trebuie să-ți spun că toate acestea 
m-au costat scump, Do fapt, dană ar 
trebui s-o iau de la început, aș as
culta sfatul unul prieten de-al meu.

băusem însă tot

Expediții
Oamenii de știință din 

China efectuează mari 
lucrări în vederea stu
dierii bogățiilor naturale 
ale țării. în ultimul timp 
expediții formate din co
laboratori științifici ai A- 
cademiei de Științe a 
R. P. Chineze au lucrat 
în pustiul Gobi, în Tibet, 
precum și în regiunile 
tropicale și subtropicale 
ale Chinei.

Pe platoul fibefan s-a 
aflat timp de doi ani o 
expediție științifică com
plexă, care a studiat po- bumbacului în pustiu. Oa-

științifice în R. P» Chineză

plexă, care a studiai

sibilităfile de cultivare 
grîului, de dezvoltare 
zootehniei și de folosire 
a pășunilor de altitudine. 
Oamenii de știință au sta
bilit resursele hidraulice 
ale rîului Hanciuhe (a- 
fluenf al Brahmaputrei), 
au precizat rezervele 
unor minerale utile.

Grupul de oameni de 
știință care s-a aflat timp 
de mai mulfi ani în Mon
golia Inferioară a studiat 
problema fixării nisipu- 

a cultivăriirilor și

a
a

menii de știință au făcuf 
o serie de propuneri 
concrete în ce privește 
amplasarea rațională a 
culturilor agricole și va
lorificarea pămînfurilor 
înțelenife.

Materialele obținute în 
urma cercetărilor regiuni
lor tropicale și subtropi
cale dovedesc că aici 
exisfă peste 1,3 milioana 
ha de pămînfuri înțele
nife bune pentru cultiva
rea unor plante tropicale 
prețioase.

w

ua uzinele opti
ce și de mecanică 
ilnâ din R. P. Un
gară :. se contro
lează calitatea u- 
nor produse.

Greviștii din Decazeville continua lupta
PARIS 5 Corespondentul Ager

pres transmite : După 45 de zile, 
greva minerilor din Decazeville 
continuă. Așa-zisele măsuri pro
puse de guvern, care nu urmăreau 
decît să arunce praf în ochii mi
nerilor, au fost respinse din cauza 
caracterului lor nesatisfăcător.

Discursul de duminică, 4 februa
rie, al primului ministru, Debré, 
ținut la Toulouse a confirmat re
fuzul guvernului de a examina se
rios revendicările minerilor 

în fața acestei situații, minerii 
din Decazeville au hotărît nu nu
mai să continue greva în fundul 
minei, ci de luni după-amiază să 
înceapă greva foamei.

Printre cei 250 de mineri volun
tari, pentru această acțiune, co
mitetul intersyndical a procedat la 
o tragere la sorți pentru a desem
na prima echipă a celor 20 de mi
neri care vor începe greva foamei 
în după-amiaza zilei de luni 5 fe
bruarie.

Duminică, în timpul discursului 
rostit de primul ministru, Debré,

o delegație a minerilor din De- 
cazeville în costumele de lucru a 
parcurs străzile orașului Touloușe, 
strîngînd de la populația acestui 
oraș suma de 3 milioane franci 
vechi pentru ajutorarea minerilor 
greviști și a familiilor acestora.

★

5 februarie 1962. Intr-o tăcere 
adîncă, sub privirile a mii de mineri 
și membri ai familiilor lor, un copil 
extrage din urnă 30 de nume : cel 
mai bătrîn dintre cei trași la sorți 
are 50 de ani, cel mai tînăr 23. 20 
dintre ei vor începe chiar din a- 
ceastă zi greva foamei ; ceilalți zece 
vor înlocui pe cei care nu vor mai 
avea puterea fizică să reziste.

Iată cum a început, după relată
rile agenției France Presse, greva 
foamei la Decazeville. France Presse 
relatează că 250 de mineri s-au ofe
rit să declare greva foamei. Pentru 
a cruța sănătatea și viața oameni
lor, comitetul de greva a hotărît ca 
deocamdată numai 20 dintre ei să 
înceapă greva.

Așa că acum 
François junior, 
Yvonne și cu mine.

Oricum nouă nu ne-au plăcui nici
odată familiile mari.

François junior s-a supăraf grozav 
pe mine cînd a ieșit din adăpost și 
șira dat seama că a pierdut zadarnic 
afît de mult timp. După cîfe spune 
el, a lipsit de la trei ciocniri 
bandele de adolescenți și de 
seară, de dans la Y.M.C.A.

Am citit în ziare că aveți 
multe necazuri în Franța și-mi 
rău aflînd acestea dar, orice ați face, 
nu vă consfruiți un adăpost,

Al tău drag prieten.
François“

am rămas numai 
micuța Jeanneffe,

între 
la o

acum 
pare

ORB : Sala Palatului

Vei economisi asffel mulfi bani și bă- 
faia de cap“.

Dar Yvonne nici n-a vrut să audă 
despre așa ceva. Văzuse adăpostul 
vecinului și era de părere că e îngro
zitor de prost mobilat...

Copiii s-au comportat minunat 
aceste patru luni. Ne-am coborîf 
cinci și am rămas cu doi.

François junior l-a sugrumat 
micul Jacques chiar din a treia 
certîndu-se pentru dreptul de a dor
mi pe polifa de sus. M-am supărat 
rău de tot pe François junior, din 
această cauză, dar François s-a în- 
vîrtif prea mult printre copiii ameri
cani din jurul nostru și tot ce-a gă
sit de cuviință să-mi răspundă a fost; 
„Tu niciodată nu mi-ai finut parte și 
nu te interesează problemele mele“, 
l-am atras afenfia că nu e prea fru
mos să-fi sfrîngi fratele de gîf, și 
încă înfr-un adăpost împotriva radia
țiilor, din cauza unui loc pe polifa de 
sus. El mi-a răspuns : „Doar și ado
lescenții au unele drepturi". După 
două săptămîni Philippe și Charles 
au început să se plictisească și au 
născocit jocul cine își 
mai mult respirafia. Ei 
nai afît de tare ca să 
ambii- și-au dat sufletul 
să-i pot opri.

pe 
zi,

poate refine 
s-au înverșu- 
cîșticje, încît 
înainte ca eu

MUZICANTUL ___ _ ____ ________
R.P. Romîne (19,30), Magheru (10; 12; 15; 
17; 19; 21). S-A FURAT O BOMBA : Pa
tria (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 21), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. 
Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), Alex. Sahla 
(10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 21), 23 Au
gust (10; 12; 15; 17; 19; 21). PROFESO
RUL MAMLOCK : Republica (10; 12; 15; 
17; 19; 21), I. C. Frlmu (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Elena Pavel (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 
18,45; 20,30). BALADA SIBERIEI rulează 
la cinematograful V. Alecsandri (15; 17; 
19; 21). FĂCLII — cinemascop : Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). MARINARUL 
ÎNDRĂGOSTIT rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). DRUMUL SPRE ÎNALTA SO
CIETATE : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). POVESTE DESPRE O FATA : 
Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21). ALEK
SANDR NEVSKI : Tineretului (16; 18,15. 
20,30). COADA PRIVIGHETORII — ANI
MALELE ARCTICE — JOS DIN PAT - 
VREAU SA ȘTIU TOT Nr. 18 — El 
GRECO IN TOLEDO : Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21). PROGRAM SPECIAL PEN 
TRU COPII rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 13 la cinemato
graful 13 Septembrie. CAZACII : 13 Sep
tembrie (16,30; 18,30; 20,30). IN NOAPTEA 
SPRE 13 ■ înfrățirea între popoare (14; 
)5; 18,15; 20,30), Flacăra (14,30; 16,45; 19; 
21,15). NU E LOC PENTRU ANIMALE

SALBATICE : Cultural (15; 18,40;
20.30) , Munca (15; 17; 19; 21). TOM DEGE
ȚELUL rulează la cinematografele Alex. 
Popov (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta 
(11; 15; 17; 19; 21), Volga (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). CINTECUL PORUMBIȚEI 
CENUȘII : 8 Martie (15; 17; 19; 21). FATA 
CU CHITARA : Gri vița (15; 17; 19; 21). 
PE URMELE BRACONIERULUI rulează 
la cinematograful C-tin David (15,30; 18;
20.30) . PRIMELE ÎNCERCĂRI — ambele 
serii : V. Roaită (10; 13,15; 16,45; 20,15), 
Libertății (10; 13,15; 16,30; 19,45); SECE
RIȘUL VERDE : Unirea (16; 18,15; 20,30), 
G. Bacovia (15; 17; 19; 21). ROSEMARIE : 
T. Vladimirescu (11; 15; 17; 19; 20,45). 
SALT SPRE GLORIE : Popular (16; 18,15;
20.30) . PORTO-FRANCO : Moșilor (16; 
13,15; 20,30). ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT 
rulează la cinematograful Donca Simo 
(16; 18; 20). PRETUTINDENI TRĂIESC 
OAMENI : 16 Februarie (16; 18; 20). CĂ
LĂTORIE PESTE TREI mari (cinema
scop — ambele serii) : M. Emlnescu (16,30;
19.30) . CER SENIN : Iile Plntilie (16; 
18,15; 20,30). INTILNIRE PE CABLU : 8 
Mal (15; 17; 19; 21). DON GIOVANNI : 
Floreasca (19). TE IUBESC VIAȚA : ru
lează la cinematograful N. Bălcescu (16; 
18,15; 20,30). FLĂCĂRI IN TAIGA : Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21). SOSEȘTE CIR
CUL : Olga Banele (15; 17; 19; 20,45). 
SOARTA UNUI OM : Drumul serii (15; 
18; 20). BUFONUL REGELUI : 30 Decem
brie (15; 17; 19; 21). CAIDUL rulează la

cinematograful Aurel Vlaicu (14; 15,45; 
17,30; 19,15; 21). COPILUL TRUPEI ru
lează la cinematograful B. Delavrancea 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru 
copii. 19,30 — Telemagazln. 20,15 — Emi
siune de știință șl tehnică : „Transfor
marea energiei termice în energie elec
trică“, de prof. Florin Clorăscu ; Jurnal 
de știință șl tehnică. ■ 20,35 — Filmul ar
tistic „PRIMĂVARA FETELOR“ — o 
producție a studiourilor „Maxim Gorki“ 
din Moscova. In încheiere : sfaturi pen
tru telespectatori șl ultimele știri.

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 februarie : Vreme umedă cu cerul 
noros. Local, lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit din vest. Temperatura tn ' gene
ral staționară. Minimele vor fl cuprinse 
între minus 2 șl minus 10 grade, iar 
maximele între minus 2 șl plus 7 grade, 
Ceață slabă dimineața șl seara.
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Adunarea Naționala Generală 
a poporului Cubei

• Un răspuns demn uneltirilor de la Punta del Este ® 
adoptată cea de-a doua declarație de

liului de Miniștri alU.R.S.S., parti- 
cipanților la adunare.

Cu mare însuflețire a fost 
la Havana

BBiceput examinarea plângerii
Cashes ampotrava S«. A*

YORK 5 (Agerpres). — Co- 
Politic a început la 5 fe- 
examinarea uneia din cele

Nr. 543f
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3.500.000 de muncitori 
in grevăAnglia

LONDRA 5 (Agerpres). — Agen
ția United Press International a- 
nunță că la 5 februarie au declarat 
grevă generală în sprijinul reven
dicărilor lor 3.500.000 
din industria navală

de muncitori 
și construc-

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

toare de mașini din Anglia. 4.500 
de întreprinderi și șantiere navale 
și-au încetat activitatea. Agenția 
Reuter relatează că greva a prici
nuit industriei pierderi în valoare} 
de 25 de milioane lire sterline.

Să fie eliberat Ä« Gizenga!

HAVANA 5 (Agerpres), — La 4 fe
bruarie, la ora 15,45 (ora locală), s-a 
deschis la Havana cea de-a doua 
Adunare Națională Generală a po
porului Cubei. Uriașa piață „Jose 
Marti“ si toate bulevardele și stră
zile din jur erau pline de oameni. 
Istoria Cubei n-a cunoscut încă nicio
dată o demonstrație atît de gran
dioasă. Peste un milion și jumătate 
de cubani s-au adunat aici pentru a 
răspunde la noul complot imperialist 
pus la cale de cercurile guvernante 
din S.U.A. și de marionetele lor la 
conferința de la Punta del Este împo
triva libertății și independenței Cubei.

Cînd la tribuna situată lingă mo
numentul lui Jose Marti au urcat 
președintele Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticos, primul ministru Fidel Cas
tro, membri ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor revoluționare 
unite și oaspeții Cubei — reprezen
tanți ai popoarelor din țările latino- 
americane, în piață au izbucnit ova
ții furtunoase îndelung prelungite. 
Apoi toți participanții la adunare au 
intonat Imnul de stat al Cubei.

La adunarea poporului cuban au 
rostit cuvîntări președintele Osvaldo 
Dorticos și primul ministru Fidel 
Castro.

Mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov

Cuvîntarea președintelui 
Dorticos

în prima parte a cuvîntării sale, 
președintele Dorticos, care a con
dus delegația cubană la conferința 
de la Punta del Este, a vorbit pe 
scurt despre manevrele delegației 
americane la această conferință. 
Pregătind conferința de la Punta 
del Este, a spus Dorticos, imperia
lismul american își propunea drept 
țel izolarea totală și multilaterală 
a Cubei de restul țărilor Americii 
Latine. Spiritul luptător al poporu
lui cuban și măreața mișcare de 
solidaritate cu Cuba a popoarelor 
latino-americane au zădărnicit însă 
aceste planuri ale S.U?A.

Poporul nostru, a declarat în 
continuare Dorticos, se bucură de 
dreptul suveran deplin de a alege 
calea socialismului spre un viitor 
luminos și fericit.

Dorticos a avertizat că deși S.U.A. 
nu au reușit să-și atingă toate obiec
tivele propuse la Punta del Este, 
totuși poporul Cubei trebuie să fie 
vigilent, deoarece imperialiștii vor 
încerca să folosească hotărîrile 
adoptate acolo pentru a dezlănțui 
acțiuni și mai agresive împotriva 
Cubei, împotriva revoluției ei și 
împotriva mișcărilor de eliberare 
ale popoarelor Americii.

Dorticos a cerut poporului cuban 
să fie gata a da ripostă oricăror 
acte agresive ale imperialiștilor, să 
fie hotărît la orice sacrificii 
vor fi cerute de împrejurări și 
vor fi necesare patriei.

Acest apel al președintelui
ticos a fost întîmpinat prin ovații 
de participanții la adunare.

După cuvîntarea lui Dorticos s-a 
dat citire mesajului adresat de 
N. S. Hrușciov, președintele Consi-

care
care

Dor

în
Naționale 
Cubei, N. 
mat convingerea că această adu
nare va constitui „o nouă lovitură 
dată de poporul liber planurilor 
agresive ale imperialismului și ce
lor care se tirăsc orbește la coada 
lui în dauna intereselor propriilor 
țări".

Arătînd că prin sprijinirea fermă 
a principiilor coexistenței pașnice 
și prin acțiunile intense în apărarea 
securității' tuturor popoarelor Cuba 
aduce o mare contribuție la cauza 
întăririi păcii generale, N. S. Hruș
ciov scrie în mesajul său : „Reac- 
țiunea internațională și în primul 
rînd cercurile imperialiste din 
S.U.A. nu vor insă să se împace cu 
existența statului liber independent 
ai poporului cuban și urzesc din 
nou comploturi împotriva Cubei. 
Acest lucru l-a arătat cit se poate 
de clar întregii lumi conferința de 
la Punta del Este“.

Opinia democratică mondială a 
condamnat cu hotărîre acțiunile im
perialismului yankeu.

„Cuba nu este singură", arată 
N. S. Hrușciov, subliniind în conti
nuare că mișcarea combativă de 
solidaritate cu Cuba, care crește 
în țările Americii Latine, pe între
gul glob pămîntesc, va ajuta po
porului cuban să zădărnicească 
planurile odioase ale imperialiștilor 
americani și acoliților lor.

„Așa cum nu poate fi 
ziua de ieri, tot așa nu 
oprită năzuința popoarelor 
dependență și eliberare de sub ju
gul și robia imperialistă, năzuință 
al cărei exemplu grăitor este revo
luția cubană".

„Oamenii sovietici — se spune în 
mesaj — se bucură sincer de faptul 
că eroicul popor al Cubei strins 
unit în jurul guvernului său revolu
ționar, condus de dîrzul luptător 
revoluționar Fidel Castro, a obținut 
succese remarcabile in domeniul 
reorganizării politice, economico și 
sociale a țării“. Popoarele Uniunii 
Sovietice sînt mereu alături de voi, 
dragi frați din Cuba ! — se spune 
în mesaj.

N. S. Hrușciov a urat adunării 
mari succese în rezolvarea proble
melor politice importante ce-i stau 
în față.

Mesajul a fost întîmpinat cu ovații 
prelungite, furtunoase.

Cuvîntarea 
lui Fidel Castra

mesajul adresat Adunării 
Generale a poporului 
S. Hrușciov și-a expri-

întoarsă 
poate ii 
spre în

Apoi a luat cuvîntul Fidel Castro. 
Adunarea noastră, a spus el, s-a 
întrunit pentru a doua oară, ca 
organ suveran, care exprimă voința 
poporului cuban, pentru a răspunde 
manevrelor și complotului dușma
nilor noștri la Punta del Este.

Demascînd așa-zisa „democrație

reprezentativă“ a imperialismului 
american, Fidel Castro a spus : 
dacă democrația înseamnă expri
marea voinței poporului, în acest 
caz orînduirea cea mai democra
tică din America este orînduirea, 
care poate convoca poporul într-un 
număr atît de mare îneît să ocupe 
o piață atît de uriașă ca aceasta.

Imperialiștii vor să sugrume 
acest popor, să-l supună din nou 
dominației lor. Dar niciodată im
perialiștii nu vor reuși să sugrume 
revoluția cubană.

Le vom opune rezistență pe toate 
fronturile, vom continua să întărim 
forțele noastre armate, capacitatea 
de apărare a țării. Dacă imperialiș
tii vor ataca din nou țara noastră, 
vom lupta împotriva lor chiar dacă 
vom rămîne cu o singură pușcă, 
chiar dacă va rămîne în viață nu
mai un singur om. Dar noi nu vom 
fi singuri în această luptă. Alături 
de noi se vor afla 
tino-americani. De 
va fi solidaritatea 
relor eliberate din

Participanții la Adunarea Națio
nală Generală a poporului Cubei 
au întrerupt în repetate rînduri 
prin aplauze furtunoase pe Fidel 
Castro în timp ce dădea citire 
CELEI DE-A DOUA DECLARAȚII 
DE LA HAVANA. Ultimele cuvinte 
din această declarație au fost în- 
tîmpinate cu ovații puternice.

Supun votului poporului această 
declarație și cer ca toți cei ce o 
aprobă să ridice mina. Drept răs
puns la aceste cuvinte ale primului 
ministru al Cubei participanții la 
grandioasa adunare populară au 
adoptat cu mare însuflețire cea de-a 
doua declarație de la Havana.

Adunarea Națională Generală a 
poporului Cubei s-a încheiat prin 
intonarea „Internaționalei“.

frății noștri la- 
partea noastră 
tuturor popoa- 
lume.

NEW 
mitetul 
bruarie ____ _______ _______
mai stringente probleme de pe or
dinea sa de zi : plîngerea Cubei 
privind amenințările pentru pacea 
și securitatea internațională, rezul- 
tînd din noile planuri de agresiune 
și acte de intervenție din partea 
guvernului S.U.A. împotriva Guver
nului Revoluționar al Cubei.

Numeroasele documente, prezen
tate de guvernul Cubei, spre exa
minare delegaților, atestă că gu
vernul S.U.A., nesatisfăcut de ruși
nosul eșec al intervenției împotriva 
Cubei, urzește noi planuri de su
grumare a. revoluției cubane.

Delegațiile R.P. Romîne și R.S. 
Cehoslovace au prezentat un proiect 
de rezoluție pentru această proble
mă de pe ordinea de zi, aflată în 
discuție în care se cere ca guvernul 
S.U.A. să pună capăt amestecului în 
treburile interne ale Cubei și tutu
ror acțiunilor îndreptate împotriva 
integrității teritoriale și indepen
denței politice a Cubei.

Proiectul de rezoluție cheamă gu
vernele Cubei și S.U.A. să regle
menteze divergențele existente cu 
ajutorul mijloacelor pașnice.

în ședința din 5 februarie a Co-

mitetului Politic a luat cuvîntul re
prezentantul Cubei, Garcia Inchau- 
stegui.

Reprezentantul Cubei a arătat că 
în prezent Statele Unite pregă
tesc noi planuri de agresiune împo
triva Cubei și că în S.U.A. (în Flo
rida, Louisiana și New Jersey) pre
cum și în republica Dominicană, 
Porto Rico, Panama și Guatemala 
există baze pentru pregătirea con-, 
trarevoluționarilor cubani și a mer
cenarilor pentru a fi trimiși împo
triva Cubei.

Delegatul cuban a subliniat că po
porul și guvernul Cubei au denun
țat ocuparea ilegală de către tru
pele americane a bazei de la Guan
tanamo.

Garcia Inchaustegui a declarat că 
hotărîrile luate la Punta del Este, 
sub presiunile și șantajul S.U.A., în
calcă carta O.Ș.A. și pe cea a O.N.U.

După ce a vorbit despre agresiu
nea economică a S.U.A. prin măsu
rile de embargou total asupra co
merțului cu Cuba, reprezentantul 
cuban a cerut Organizației Națiu
nilor Unite să asigure respectarea 
Cartei de către guvernul american.

în înche- 
vom în-

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). — 
Autoritățile O.N.U. au confirmat în 
mod oficial transferarea lui An
toine Gizenga din lagărul militar 
Binza în localitatea Moanda de pe 
coasta Atlanticului. Autoritățile 
O.N.U. caută să scape de răspunde
rea ce le revine, afirmînd că Gi
zenga ar fi cerut el însuși transfe
rarea sa din lagărul mobutist de la 
Binza. Dar, după cum relatează a-

genția France Presse citînd cercuri 
politice congoleze, Gizenga a cerut 
să i se permită să se retragă la 
Kwilu, localitatea sa natală din 
sud-vestul provinciei Leopoldville. 
Comisia pentru afaceri generale a 
parlamentului congolez a aprobat 
cererea lui Gizenga, dar guvernul 
a respins-o pretextînd că ar fi ne
cesară „evitarea oricărei agitații", ,
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Demonsfrajie anfiamericană la Djakarta
au scandat lozinci, au smuls steas 
gul american și au aruncat cu pie
tre în clădirea ambasadei. Cea mai 
mare parte a geamurilor clădirii au 
fost sparte. De asemenea, un nu
măr de automobile parcate în fața 
ambasadei au fost avariate. în

DJAKARTA 5 (Agerpres). — Ști
rea că S.U.A. au acordat avioane
lor olandeze care transportau un 
batalion pentru întărirea garnizoa
nei din Irianul de vest dreptul de 
a folosi ca puncte de escală bazele 
americane situate în Oceanul Paci
fic, a stîrnit indignarea legitimă ă urma demonstrației un funcționar 
poporului indonezian. Agențiile de 
presă occidentale transmit că un 
grup de locuitori ai capitalei In
doneziei au organizat la 5 februa
rie o manifestație de protest în fața 
ambasadei americane. Manifestanții

al ambasadei americane s-a referit 
la posibilitatea anulării vizitei de 
șase zile pe care ministrul de Jus
tiție al S.U.A.,. Robert Kennedy, 
urmează să o întreprindă în Indo
nezia.

Cartei de către guvernul 
Cuba nu va ceda, a spus 
iere Inchaustegui. Noi 
vinge !
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!n Fran*a Săptămîna de luptă pentru pace
în Algeria și împotriva O. A. S.

PARIS 5 (Agerpres). — „Să se 
pună capăt războiului din Algeria“, 
„Să se pună la respect teroriștii din 
O.A.S. 1", „Fascismul nu va trece !“. 
— sub aceste lozinci în Franța se 
desfășoară între 4 și 11 februarie 
„Săptămîna de luptă pentru pace în 
Algeria și împotriva O.A.S.“.

Inițiatorul acestei campanii 
masă este Consiliul Național al 
cii din Franța, care a cerut ca 
vernui De Gaulle-Debré „să por
nească fără șovăire pe calea înche
ierii unui acord cu guvernul provi
zoriu al Republicii Algeria". Un a- 
semenea acord, subliniază conduce
rea mișcării partizanilor păcii, „va

de
Pă- 
gu-

permite poporului algerian să-și 
exercite dreptul la autodeterminare 
Și independență cu menținerea inte
grității teritoriale a Algeriei“.

La desfășurarea „Săptămînii de 
luptă pentru pace în Algeria 
și împotriva O.A.S.“ iau parte 
activă Partidul Comunist Francez, 
Confederația generală a muncii, 
Uniunea femeilor franceze, Asocia
ția republicană a foștilor comba
tanți, Uniunea tinerelor fete din 
Franța și o serie de alte organizații.

în orașul Nancy 3.000 de oameni 
au ieșit în stradă pentru a demons
tra unitatea forțelor populare îm
potriva complotului fascist colonia
list. După demonstrație a avut loc 
un miting. în pofida condițiilor me
teorologice nefavorabile antifasciștii 
din orașul Piennes (Franța de nord-, 
est) au defilat timp de cîteva ore 
pe străzi, scandînd lozincile : „Jos 
fasciștii !", „Pacea în Algeria — o 
lovitură dată complotului fascist".

Demonstrații antifasciste de masă, 
au avut loc de asemenea într-o 
serie de suburbii industriale 
Parisului, în orașele Roubaix, 
vers, Bordeaux, Marsilia.

deIn capitala Boliviei, 
solidaritate cu Cuba. In fotografie : Manifestanții aruncă cu pietre împo
triva forțelor polițienești care încearcă să împrăștie demonstrația.

recent o demonstrație
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După Punta del Este
Au trecut doar cîteva zile 

terminarea conferinței de la 
del Este. Acest scurt răstimp 
că, departe de a trage concluziile 
ce se impuneau din înfrîngerea di
plomatică suferită la Conferința 
O.S.A., Statele Unite perseverează 
pe linia complotului anticuban. Tot
odată, Washingtonul încearcă să 
transforme majoritatea minimă pe 
care, cu chiu, cu vai, a încropit-o 
pentru a obține excluderea Cubei 
din O.S.A. într-un precedent pen
tru noi ingerințe în afacerile in
terne ale țărilor latino-americane 
independente.

Sînt caracteristice evenimentele în 
plină desfășurare din Argentina.

Imediat după votul intervenit la 
Punta del Este vîrfurile militare 
reacționare din Argentina au adre
sat un ultimatum președintelui 
Frondizi, ultimatum care în esență 
cuprindea două cereri : demisia 
ministrului de externe și ruperea 
relațiilor diplomatice cu Cuba. „In 
Argentina a Izbucnit o criză politică 
gravă" — scriau agențiile de pre
să americane fără să-și ascundă 
deloc satisfacția. Lucrul acesta era 
explicabil. Influentul ziar „Journal 
do Brasil" scria că „presiunile mi
litarilor asupra lui Frondizi sint in
spirate de conducătorii Pentagonu
lui și de C.I.A." (Agenția 
naj a Statelor Unite).

Ținînd seama de starea 
a populației, președintele 
a respins încercările menite 
ducă la ruperea relațiilor Argen
tinei cu Cuba și și-a luat depli
na răspundere pentru poziția a- 
doptată de delegația Argentinei la 
conferința de la Punta del Este. Dai 
din relatările agențiilor de presă 
americane reiese limpede faptul că 
Statele Unite intenționează să 
recurgă la noi acțiuni împotriva in
dependenței Argentinei. în timp ce 
corespondentul agenției Associated 
Press califică drept „provocator" 
discursul președintelui Frondizi, 
alte agenții sugerează posibilita
tea unui puci militar împotriva gu
vernului.

Presiuni similare au fost exerci-

de la 
Punta 
arată

de spio-

de spirit 
Frondizi 

sä

ale 
Ne-

Popoarele Indiilor de vest 
își revendică independenta

täte de Statele Unite și 
președintelui Braziliei, 
unde elementele fasciste 
creeze de asemenea o serie întrea
gă de dificultăți politice.

Amestecul în afacerile interne ale 
țărilor latino-americane indepen
dente îmbracă și forma unor mă
suri de intimidare a țărilor care 
n-au manifestat destulă docilitate 
la Punta del Este. în această or
dine de idei, sînt semnificative ști-

împotriva 
Goulart, 

caută să

Revista presei străine
iile agențiilor de presă privind re
centa conferință a conducătorilor 
Pentagonului și a comandanților 
militari din regiunea Mării Carai
bilor.

După cum scriu ziarele latino- 
americane, această conferință a 
hotărît de fapt o patrulare perma
nentă a navelor militare americane 
în apropierea frontierelor Cubei și 
altor state latino-americane.

Presiunile de ordin politic și mi
litar au fost însoțite de o serie în
treagă de măsuri de ordin econo
mic. Este vorba de anunțarea de 
către guvernul american a aplică
rii embargoului total asupra impor
turilor cubane în Statele Unite, 
precum și a unor „sancțiuni eco
nomice" împotriva altor țări lati
no-americane. Embargoul — scria 
corespondentul din Washington al 
agenției France Presse — „ar urma 
să fie o lovitură puternică dată po
sibilităților Cubei..." Ziarele ameri
cane scriu fără nici un echivoc că 
S.U.A. urmăresc să atragă la a- 
ceastă măsură scandaloasă toți 
aliații Statelor Unite. în concepția 
unor senatori ca, de pildă, Stennis, 
embargoul ar urma să fie de fapt 
„doar începutul", o acțiune „pre
mergătoare unei politici... mai fer
me". Nu lipsesc deloc aluziile stră
vezii ale presei americane în sen
sul ca și alte țări latino-americane 
să instituie un embargou absolut

asupra comerțului lor cu Cuba. 
„Aceasta ar avea fără îndoială un 
efect psihologic..." — scrie cores
pondentul agenției United Press 
International.

Largul protest împotriva politicii 
agresive a S.U.A., protest care a cu
prins literalmente întregul continent 
american, stă mărturie a faptului că 
în calea aplicării planurilor lor în
dreptate împotriva independenței 
Cubei și altor țări latino-americane, 
se află masele populare largi, pre
cum și forțe politice, care dau do
vadă de mai multă luciditate. Chiar 
unele state aliate S.U.A. au rezerve 
în ceea ce privește politica S.U.A. 
în America Latină. Canada a refu
zat să dea curs embargoului stabi
lit de guvernul Kennedy asupra co
merțului cu Cuba ; presa engleză, 
vest-germană își exprimă scepticis
mul în ce privește perspectiva po
liticii promovate de S.U.A. „Rezoluția 
de la Punta del Este — scrie săptă
mânalul englez „New Statesman" 
— este un petec de hîrtie care este 
îndoielnic dacă îl va priva pe Fidel 
Castro de liniște. Rezultatul final 
(al politicii americane — n. r.) 
poate fi nu zdruncinarea lui Castro, 
ci șubrezirea unora din guvernele 
efemere care l-au condamnai".

în ce privește Cuba, ea este 
hotăiîtă — așa cum a arătat impu
nătoarea Adunare de la Havana — 
ca, sprijinindu-se pe unitatea dintre 
guvern și popor, bucurîndu-se de 
solidaritatea forțelor mondiale ale 
păcii și progresului, să facă cu 
succes față oricăror încercări.

Popoarele lumii sprijină lupta pli
nă de abnegație a poporului cuban 
pentru consolidarea victoriilor obți
nute în cursul revoluției sale, așa 
cum arată mișcarea de solidaritate 
cu Cuba care crește în toate țările 
Americii Latine, în toate colțurile 
lumii.

Opinia publică internațională ur
mărește cu deosebită atenție evo
luția evenimentelor din America La
tină. începerea dezbaterii la O.N.U. 
asupra plîngerii Cubei împotriva ac
țiunilor agresive americane ar pu-

tea să însemne pentru Statele Unite 
un prilej de a reexamina în mod 
realist situația creată în urma poli
ticii lor periculoase față de Cuba și 
alte țări din America Latină. Proiec
tul de rezoluție prezentat de dele
gațiile R.P. Romîne și R. S. Ceho
slovace constituie o bază optimă de 
soluționare a divergențelor existen
te între cele două țări pe calea tra
tativelor și fără a recurge la forță.

LONDRA 5 (Agerpres). — După 
cum. relatează agenția Reuter, la 4 
februarie guvernul fostei colonii bri
tanice Trinidad a anunțat pe Re
ginald Maudling, ministrul britanic 
al coloniilor, că intenționează „să 
procedeze de urgență la pregătirile 
necesare în vederea proclamării in
dependenței".

Ziarul „New York Times" a rela
tat, de asemenea, din Port of Spain, 
capitala insulei Trinidad, că atît 
Trinidad cît și Tobago, o insulă a- 
propiată, vor cere independența în 
afara Federației Indiilor de vest pe 
care colonialiștii englezi vor să o 
impună popoarelor din Indiile de 
vest. Maudling a stat în Trinidad 
două săptămîni încercînd să „sal
veze" Federația Indiilor de vest. 
Jamaica s-a și retras din Federație. 
Norman Manley, primul ministru al 
acestei insule, a cerut ca Jamaica 
să-și capete independența la 1 au
gust 1962.

— Cum va simțiți î 
Cum ați supraviejuit „sfîr- 
șitului lumii“ ?

— Care „sfîrșif al lu
mii“ î
— Păi... n-ați aflat ? Asta 
s-a întîmplat ieri, luni 
5 februarie. Ieri, sărmana 
noastră planetă și-a dat 
obștescul sfîrșif I Sau, cel 
puțin, trebuia să și-l dea. 
Multe posturi de 
ziare, agenții de 
din Occident, au 
mat“ din vreme 
cataclismele care 
vea loc - 
trebuiau
— ieri, 
bruarie : 
fricoșătoare, erupții vul
canice precum și... izbuc
nirea celui de-al treilea 
război mondial — toate 
acestea într-o singură zi, 
ziua de ieri I De vină sînt 
planetele sistemului so
lar, aflate în „conjuncție" 
într-un număr mai mare 
decît se întîmplă de o- 
bicei*). Aceasta este baza 
„științifică“ a psihozei 
care, după cum relatează 
agenfia „France Presse“, 
s-a întins într-o mare 
parte a lumii, făcînd să 
intre în panică mii 
mii de oameni naivi.

Intru... consolidarea a- 
cestei baze a venit și co
municarea primită, ve
deți dumneavoastră, di
rect din spațiile cosmice 
de 
King.

Cine e dl. King ? Este 
supus britanic care

radio, 
presă 

„infor- 
despre 
vor a- 

■ sau, cel puțin, 
să aibă

luni 5 
cutremure

loc I 
le
rn-

v

călre dl. George

un
a renunțat la profe
sia de șofer de taxi 
deoarece „o voce” veni
tă dintr-o altă planetă

*) Este vorba despre 
un fenomen astronomic 
real, și extrem de rar, 
prevăzut de astronomi, 
pe bază de calcule, cu 
multă vreme înainte — 
și anume despre faptul 
că planetele Mercur, Ve
nus, Marte, Jupiter și 
Saturn, precum și Luna 
s-au aliniat în aceeași 
direcție cu Soarele.

i-a dat însărcinarea, evi
dent mai importantă, de 
a fi purtător de cuvint al 
„parlamentului interpla
netar“. Mai norocos 
decît cosmonautul ame
rican care, în ciuda 
tam-tamului propagandis
tic, n-a reușit încă să în
treprindă călătoria de ali
ta timp proiectată în ju
rul pămîntului, dl. King a 
făcut pînă acum — așa 
cum singur declară, fără 
a face din asta un secret, 
cîteva voiaje în Marte și 
Venus, „antrenindu-se“ în

..illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.
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prealabil ca pilot al... 
farfuriilor zburătoare ; 
după una dintre aceste 
călătorii — ne informea
ză agenfia citată mai 
înainte — dl. King s-a a- 
dresat Organizației Na
țiunilor Unite, cu cererea 
de a fi recunoscut ca 
reprezentant al guvernu
lui din Venus. Este deci 
o persoană demnă de 
„toată încrederea“ — 
ceea ce s-a încercat a se 
dovedi și prin prezența 
sa în emisiunile televiziu
nii londoneze (unde a 
transmis și un mesaj pri
mit de el personal din 
Venus), și, mai cu seamă, 
prin turneul de conferințe 
pe care l-a întreprins tot 
el în S.U.A. tocmai în a- 
junul și cu prilejul anun
țatului apocalips...

Înainte de a pleca spre 
Statele Unite cu scopul 
de a face cunoscut și ce
lor din „lumea nouă“ că 
toate calamitățile natu
rale sînt consecința fap
tului că oamenii, bogați 
și săraci, nu se au chiar 
ca frații, dl. King a re
nunțat la micul dejun 
pentru a încărca cu ener
gie cosmică nouă vîrfuri 
de munte din Anglia, loc 
de refugiu pentru mem
brii „Societății eterului“, 
fondată de el.

Este de presupus 
în timpul turneului în 
S.U.A., dl. King a urmărit 
să-și asigure — oferin- 
du-le în schimb protecția 
sa — sprijinul unor 
cercuri din partea locului 
împotriva... impostorului. 
bavarez Frantz Weber 
care, fără să fi fost măcar 
o singură dată în Venus, 
se recomandă, utilizînd 
documente false, ca pre
ședinte al republicii mon
diale care va fi înființată 
imediat după ocuparea 
pămîntului de către locui
torii acestei planete. Și 
culmea, în timp ce 
King, își îndeplinea 
siunea 
toți oamenii buni și 
dători, mai ales răbdă
tori, așa cum se cuvine în 
pragul „sfîrșitului lumii“,
— celălalt, Weber, s-a și 
grăbit să facă numiri în 
„guvernul mondial“ în 
schimbul unor sume ci
frate la 100.000 de mărci,
— bani restituibili îndată 
ce norii cataclismelor te
restre se vor fi risipit...

Toate acestea par de 
domeniul fanteziei, sim
ple trăzneli, iar dl. King 
și cei de-o seamă cu el 
sînt, desigur, sau excroci 
sau psihopați. Dar rea
litatea este 
asemenea 
propaganda 
caută să întrețină și să 
speculeze misticismul, 
naivitatea unor oameni 
simpli, pentru a-i îndepăr
ta de la lupta pentru pro
gres social, căci, vorba a- 
ceea, ce contează o leacă 
de exploatare sau puținti
că apăsare a jugului colo
nial față de „sfîrșitul lu
mii“ anunțat cu surle și 
trîmbi/e cam o dată la 
fiecare 2-3 ani și care a 
avut loc, de astădată ire
vocabil, ieri, luni 5 fe
bruarie 1962 î

el, 
mi- 

de a-i face pe 
răb-

că utilizînd 
„prooroci“, 

burgheză

D. COSTIN ;

simbol al

de EUGEN TARU)
Un proiect, bomba 1...

(Desen

» PEKIN. După cum anunță a- 
genția China Nouă, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, a adresat 
la 3 februarie o telegramă lui Fidel 
Castro, prim-ministru al Cubei, și 
Adunării Naționale Generale a po
porului Cubei. în telegrama sa, Ciu 
En-lai declară din nou că poporul 
chinez sprijină cu toată fermitatea 
poporul cuban și condamnă cu as
prime imperialismul american pen
tru amestecul acestuia și agresiu
nea lui împotriva Cubei și altor 
state latino-americane.

® RANGOON. Comentînd confe
rința miniștrilor Afaceriloi' Externe 
ai statelor americane, ziarul „Avan
gard" scrie : Guvernul american nu 
a tras învățăminte din agresiunea 
împotriva Cubei, visează din nou la 
o agresiune și încearcă să atragă 
țările latino-americane pe această 
cale. Popoarele țărilor Americii La
tine nu vor admite ca imperialiștii 
americani să săvîrșească o nouă a- 
gresiune împotriva Cubei. Popoarele 
Africii și Asiei, inclusiv poporul bir
man, sprijină mișcarea cubanilor în 
apărarea intereselor lor naționale.

a GUATEMALA. Demascînd ca
racterul conferinței de la Punta del 
Este, Manuel Galich, fost ministru 
în cabinetul Arbenz din Guate
mala, a declarat’ că f,la Punta del 
Este Cuba a triumfat...“.

© MEXICO-CITY. „Conferința de 
la Punta del Este, scrie într-un e- 
ditorial ziarul „Voz de Mexico”, or
gan al P. C. din Mexic, a scos la 
iveală cele mai brutale mijloace de 
șantaj la care a recurs delegația 
americană pentru a obține o con
damnare a Cubei”.

La recenta conferință N.A.T.O. s-a propus Greciei 
ca Acropole să fie transformată într-un 
acestei organizații.

Scurte știri
SALISBURY. Guvernul britanic - 

anunță agenția Reuter — a elaborat 
un nou proiect de constituție pentru 
Federația Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui, care are încă statut de colonie 
engleză. Proiectul, așa cum o arată 
faptele, nu constituie decît o nouă 
manevră prin 
vilirea luptei 
din tară.

LISABONA, 
genfia France 
cist al dictatorului Salazar a hotărît 
judecarea în contumacie a căpitanului 
Galvao și a celor 33 de persoane de 
sub comanda sa care se împotrivesc 
dictaturii lui Salazar și care în ianua
rie 1961 au reușit să elibereze vasul 
portughez Santa Maria. Potrivit agen
ției France Presse, procesul va în
cepe mierouri Ia Tribunalul din r 
bona.

BONN. Potrivit datelor Departa
mentului federal de statistică, în 1961 
în R.F.G. s-a constatat o scumpire a 
prețurilor la principalele produse ali
mentare, ceea ce a dus la creșterea 
costului minimului de trai cu 3,1 Ia 
sută. Pîinea s-a scumpit în 1961 cu 
7,8 la sută, preturile la cartofi au 
crescut cu 31,1 Ia sută, Ia fructe cu 
23,6 la sută, Ia legume cu 19,9 la sută 
și la ulei cu 9 Ia sută.

RIO DE JANEIRO. în seara zilei de 
4 februarie au sosit Ia Rio de Janeiro 
A. I. Adjubei, redactor șef al ziarului 
„Izvestia", și D. F. Kraminov, redac
tor șef al .revistei „Za Rubejom".

WASHINGTON. Agenția France 
Presse anunță că în urma unei între
vederi dintre președintele Kennedy și 
ambasadorul Angliei la Washington, 
Ormsby Gore, s-a precizat că preșe
dintele S.U.A. îl va primi pe premie
rul britanic, Maomillan, la Casa Albă 
la 27 aprilie, cu prilejul unei călătorii 
pe care el o va întreprinde în acea 
perioadă în S.U.A.

care se urmărește sti
cle eliberare națională
După cum relatează a- 
Presse, guvernul fas-
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