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ductiune

în gospodăriile agricole colective

Scriitori la sate

gospodă- 
asigurată 

bălegar 
continua-

— vom reduce pierderile cau
zate de avarii cu 15 la sută fată 
de anul 1961.

Din experiența 
crescătoarelor de păsări

vom econo-

Utilaje pentru unitățile 
comerciale

Ciment pentru șantierele 
de construcții

Conferirea unor ordine ale

vom extinde forajul cu tur- 
72 la sută din tonalul vo- 
de metri la forajul de re
structurai și de explo

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit sîmbătă la amiază, la 
Palatul Republicii, pe William A. 
Crawford, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de
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Intr-una din secțiile întreprinderii 
Filatura Bominească de bumbac din 
Capitală. Muncitoarele Dinca Atena 
și Florea Florica se numără printre 
fruntașele secției pentru produsele 
de bună calitate pe care Ie produc.

Hotărârea metafiairgâștiSor

nitlvarea contractelor și să stabi
lească cu gospodăriile colective can
titățile suplimentare de legume pe 
care, acestea dorescjă le contracteze.

trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Statelor Unite ale 
Americii în Republica Populară Ro- 
mînă.

Aspect din 
holul de intra
re al noului ci
nematograf din 
piața George 
Coșbuc din Ca
pitală.

(Foto :
GH. Vințilă)

O nouă promoție 
de agronomi

Sondorii, tehnicienii și ingine
rii întreprinderii de foraj Craio
va și-au luat următoarele anga
jamente :

I. ONICEL 
coresp. voluntar

ATENTATELE CU BOMBE ALE TE
RORIȘTILOR O.A.S. continuă în Al
geria. Numai în noaptea spre sîm
bătă s-au înregistrat 32 de explozii. 
Numărul morților și răniților este 
de 26.

«fie la „Timpuri

— vom reduce prețul de cost 
pe metru forat cu 1,85 la sută 
față de prețul de deviz ;

— vom obține economii peste 
plan Ia prețul de deviz în valoa
re de 500.000 lei.

Asigurarea unei bune aprovizio
nări a populației cu legume este

re și încărcătură 
Ia morile brute.

nanțe a autorităților americane care 
îi lipsea pe locuitori de principalele 
drepturi sindicale.

DEMONSTRAȚII LA BUENOS AIRES 
au avut loc în noaptea spre 10 fe
bruarie, în fața sediilor unor socie
tăți nord-americane și a ambasadei 
S.U.A., în semn de protest împotriva 
ruperii relațiilor diplomatice cu 
Cuba de către Argentina. (Amănun
te în pag. IV-a).

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
— Ieri după-amiază la Institutul 
Agronomic din Timișoara a avut loc 
ultima întîlnire a promoției anului 
1962- ep -profesorii institutului. în 
zilele următoare proaspeții specialiști 
vor pleca spre ogoarele colectivi
zate ale Banatului și în alte regiuni 
ale țării.

experimenta noi 
rețete de blinda-

Consfătuire a cadrelor didactice 
din școlile serale

— vom îndeplini pianul anual 
de foraj cu 12 zile mai devreme ;

— vom săpa peste planul anual 
2.200 metri ;

— vom spori viteza medie a 
forajului cu 5 la sută față de vi
teza planificată ;

— vom spori productivitatea 
muncii cu 3,5 la sută față de sar
cina planificată ;

Sub titlul „Din experiența crescă
toarelor de păsări", Comitetul re
gional al femeilor București a edi
tat un pliant în 12.000 de exemplare 
care se difuzează în rîndul colec
tivistelor din satele regiunii. Plian
tul este ilustrat și! cuprinde metode 
folosite de unele gospodării colec
tive, care au reușit să crească în
tre 500—700 de păsări la suta de 
hectare.

Seimenii
General

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Vineri și sîmbătă, la Institutul po
litehnic din Brașov s-au desfășurat 
lucrările consfătuirii cadrelor didac
tice din raioanele Tg. Secuesc, Sf. 
Gheorghe și Brașov care predau în 
învățământul seral. în referatele 
prezentate cît și în discuții s-a fă
cut o analiză a felului cum s-a des
fășurat procesul instructiv-educativ 
în primul semestru al acestui an 
școlar. Cadrele didactice au făcut o 
serie de propuneri prețioase în ve
derea îmbunătățirii în continuare a 
activității școlilor serale din aceste 
raioane.

în comunele și satele raionului 
Drăgășani, regiunea Argeș, se des
fășoară o intensă acțiune pentru 
valorificarea terenurilor slab pro
ductive, prin. plantarea lor cu viță 
de vie. în primăvara acestui an-vor 
fi plantate 583 ha. pe terenurile în 
pantă, calcaroase, nisipoase și acci
dentate.

în scopul asigurării materialului 
săditor, comitetul raional de partid 
și comitetul executiv al sfatului 
popular al raionului au luat mă
suri, din timp, că în cinci gospo
dării colective din raion, cît și la 
școala agricolă din Grădinari, să se 
pregătească 2.800.000 butași viță de 
vie.

Construirea unor noi Blocuri de locuințe 
și clădiri social-culturale

La întreprinderea de po
duri metalice și prefabri
cate din beton din Pitești 
so acordă atenție perfec
ționării produselor fabrica
te. în fotografie : Stilpi me
talici lucrați în întreprinde
re. Pe ei vor fi întinse fire
le electrice de înaltă ten
siune. (Foto : Agerpres)

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — în 
ultima vreme numeroși scriitori 
clujeni s-au întîlnit cu cititorii lor, 
țărani colectiviști din satele regiu
nii. In comunele Sălciua din raionul 
Cîmpeni, Unirea din raionul Aiud, 
Cîțcău, raionul Dej, Lechința, raio
nul Bistrița, etc., scriitorii Nagy Ist
van, Dumitru Mircea, Aurel Rău, 
Szabo Gyula, Dumitru Radu Popes
cu șl alții au citit din lucrările loi' 
în fața unui mare număr de colec
tiviști.

Se pregătesc pentru 
plantarea viței de vie

Sâ fie grăbita 
aprovizionarea 

gospodăriilor cu materiale
In general, gospodăriile colective 

din bazinul legumicol al Capitalei 
sînt aprovizionate cu cele necesare 
bunei desfășurări a lucrărilor în ră
sadnițe : cherestea, geamiiri, semințe, 
gunoi de grajd. Dar asta numai pen
tru lucrările care se fac în aceste 
zile. Amenajarea paturilor calde, se

in
co-

Pentru păstrarea în bune condiții a 
produselor alimentare ușor perisabile, 
Ministerul Comerțului continuă și în acest 
an dotarea cu un număr important de 
utilaje frigorifice a unităților comerciale 
de specialitate. De asemenea, vor . ți în
zestrate cu utilaje moderne toate maga
zinele alimentare noi . ce se vor deschide 
in cursul anului. In 1962 magazinele ali
mentare din întreaga [ară'vor primi încă 
1.850 asemenea utilaje.

mănatul intensificîndu-se mult 
ultimul timp, unele gospodării

bina la 
lumuiui 
ferință, 
rare ;

cu asemănare teh
nologică la toate 
produsele prevă
zute în planul teh
nic ;

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

la conferința 
organizației orășenești 

de partid București
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B
rea unei bune aprovizionări a popu- 
iste necesar să se producă legume 

care să fie livrate ritmic, începînd 
ipuriu și pînă toamna tîrziu. în acest 
i-se indicațiile partidului și guver- 
dpitalei se dezvoltă un puternic ba-

Cu toate forțele la lucru
încheierea colectivizării agricultu

rii în regiunea București a creat 
condiții optime pentru dezvoltarea, 
alături de alte ramuri de producție, 
a legumiculturii. Pe baza unei ana
lize temeinice a posibilităților fie
cărei gospodării colective, a fost sta
bilit perimetrul zonei legumicole a 
Capitalei. Gospodăriile colective din 
această zonă au fost îndrumate să 
prevadă în planurile de producție 
pe acest an suprafețele și producții
le de legume. în același timp, s-au 
luat o serie de măsuri care să asi
gure traducerea în viață a prevede
rilor planului. în fiecare gospodărie 
s-au ales terenurile cele mai potri
vite pentru cultura legumelor ; sute 
de colectiviști grădinari au fost șco
larizați la diferite cursuri unde au 
predat lecții specialiști de la Insti
tutul de Cercetări Hortiviticole. 
Pentru a se putea urmări mai bine 
realizarea producției planificate, 
gospodăriile colective în care legu
micultura se dezvoltă ca ramură 
principală de producție au fost în
drumate să-și întocmească un plan 
de producție separat pentru această 
ramură. Acest plan prevede amă
nunțit toate lucrările care trebuie 
făcute la fiecare cultură în .parte, 
necesarul de materiale și de îngră
șăminte etc.

în aceste zile, în gospodăriile co
lective din bazinul legumicol e un 
adevărat furnicar. Se lucrează intens 
la amenajarea paturilor calde, la se
mănatul în răsadnițe. Gospodăria 
colectivă din Vărăști, raionul Olte
nița, cultivă în acest an 370 ha. cu 
legume. Răsadurile de vinete, ardei 
iute și castraveți sînt mari, unele din 
ele bune de repicat. Nu peste mult 
timp, primele cantități din aceste 
produse vor fi livrate pe piața Ca
pitalei. Cantități însemnate de sala
tă și spanac au și fost valorificate, 
în fiecare brigadă se lucrează in
tens la amenajarea paturilor calde 
și la semănat. De dimineața pînă 
seara președintele gospodăriei, Du
mitru Bonea, și inginerul agronom 
Mineu Popescu, stau în mijlocul oa
menilor și îi îndrumă cum să exe
cute lucrările.

Și la gospodăria colectivă din 
Vidra, ca și la cele din Cîmpurelu, 
Dobreni, Mihăilești, Slobozia, Cor- 
netu și altele, se lucrează intens la 
semănatul în răsadnițe.

în unele locuri însă pregătirile 
pentru cultivarea legumelor sînt ră
mase în urmă. La gospodăria co
lectivă din Copăceni s-au însămîn- 
țat doar 900 m.p. de răsadnițe din 
5.460 m.p. cît are în plan 
ria. Gospodăria nu are 
sămînța necesară, nici 
pentru amenajarea în 
re a paturilor calde. De asemenea, 
aici nu s-au făcut perdele pentru 
protejarea răsadurilor împotriva 
curenților reci. Inginerul agronom 
al gospodăriei, Radu Sandu, stă mai 
mult în birou și se ocupă de întoc
mirea a tot felul de situații. Gos
podăria colectivă este tînără și cu 
atît mai mult era necesar un ajutor 
mai substanțial din partea comite
tului raional de partid și a Sfatului 
populat raional Giurgiu.

Contractări la nivelul 
posibilităților

zin legumicol. Spre a cunoaște cum se desfășoară 
lucrările de pregătire în vederea asigurării unei 
aprovizionări abundente cu legume, ziarul „Scîn- 
teia“ a organizat, cu sprijinul unor corespondenți 
voluntari din orașul și regiunea București, un raid- 
anchetă în zona legumicolă a Capitalei. Iată cîteva 
din constatări t.

de construire -. a socialismului, cu 
prilejul împlinirii a 75 de ani de la 
nașterea sa, Ion Niculi, pentru în
delungată activitate în mișcarea 
muncitorească și merite în opera 
de construire a socialismului, cu 
prilejul împlinirii a 75 de ani de 
la nașterea sa, Sandu Constantin, 
pentru merite în opera de con
struire a socialismului, cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani.

înmînînd înaltele ordine, ' pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, i-a felicitat pe cei decorați, 
urîndu-le noi succese în munca lor 
de viitor. Ei au mulțumit pentru 
înaltele distincții acordate.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-a întreținut apoi cu cei pre- 
zenți.

r— vom extinde 
procedeele moder
ne de turnare 
prin: turnarea cen
trifugală, turnarea 
în forme și miezuri 
întărite cu bioxid 
de carbon, turna
rea în cochile și 
altele.

La Palatul Republicii a avut loc 
sîmbătă solemnitatea unor deco
rări.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, Ște
fan Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Alexandru Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, secretar 
al Consiliului de Stat, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai «guvernului.

S-a conferit „Ordinul Steaua Re
publicii Populare Romîne“, clasa I, 
tov. Aurel Vijoli, pentru merite în 
opera de construire a socialismului, 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani de 
la nașterea sa.

Au fost decorați cu „Ordinul 
Muncii“ clasa I, tovarășii Petre 
Drăgoescu, pentru merite în opera

Recent Consiliul de Miniștri a 
aprobat proieotele de ansamblu 
pentru construirea unor noi blocuri 
de locuințe și clădiri social-cultu- 
rale în diferite orașe ale țării.

La Timișoara' este prevăzută con
struirea unor noi blocuri totalizînd 
222 de apartamente caie se adaugă 
la cele 240 offerte în construcție de 
anul trecut. La Brașov, noul cartier 
Steagul Roșu se .va mări cu alte 
blocuri însumînd 200 de apartamen
te. Cele patru clădiri care se vor 
înălța pe strada Iaiszai din Cluj vor 
cuprinde 102 apartamente.

Noile construcții, ca și cele ridi
cate pînă acum, vor fi prevăzute cu 
centrale termice, magazine moder
ne, ateliere de servire a populației 
etc. ■ .

încă două noi cinematografe mo
derne de mare capacitate, prevăzu
te să se ridice în acest an în Capi
tală, pe Calea Griviței și Șoseaua

Valea Dacilor, Deleni, 
Mari, Straja, Coroana și

Ștefan cel Mare, se vor adăuga ce
lor trei (de pe bulevardele 1 Mai 
și G. Coșbuc- și :din cartierul Flo- 
reasca) aflate în preajma., dării în 
funcțiune.

La Iași, noul grup social-studen- 
țesc de la Tîrgșoru-Copou, dat în 
folosință la începutul acestui an 
universitar, se va completa cu încă 
un cămin — al patrulea — cu o 
capacitate de 330 de locuri.

(Agerpres)
Pentru a se obține răsaduri de bună calitate, trebuie aplicate o se

rie de metode înaintate. In răsadnițe trebuie să se păstreze o tempe
ratură optimă, răsadurile să aibă lumină suficientă. în fotografie : co
lectiviștii din Vidra adună rogojinile pentru a lăsa lumina să pătrundă 
In interiorul răsadnițelor.

condiționată într-o măsură însem
nată de încheierea la timp a con
tractelor, urmărindu-se valorifica
rea, ritmică de la prima .pînă la ul
tima recoltă. Ținîndu-se seama’ de 
lucrul acesta, după întocmirea pla
nurilor de producție au fost trimiși 
în gospodăriile colective delegați ai 
organizațiilor comerciale. Ei au în
cheiat contracte pentru livrarea le
gumelor, pe soiuri și la date dife
rite, eșalonînd preluarea lor și adu
cerea pe piață, mai ales a legumelor 
timpurii. S-a urmărit în mod special 
obținerea mai devreme a legumelor 
timpurii pentru a se prelungi pe
rioada în care consumatorii să gă
sească legume proaspete pe piață.

încă de ia 1 februarie, cantitățile 
de legume contractate depășesc cu 
mult realizările anilor trecuți, pre
cum și planul de aprovizionare în
tocmit pentru anul acesta. Dar la 
unele sortimente încă nu s-au în
cheiat contracte pe măsura po
sibilităților. Multe gospodării co
lective vor dispune de mari cantități 
de legume pe care vor să le con
tracteze. Astfel, gospodăria colec
tivă din Vărăști poate livra peste 
500 tone. La gospodăria colectivă 
din comuna Mihăilești, raionul Dră- 
gănești-Vlașca, planul de producție 
a fost stabilit încă de acum o lună 
de zile. Dar reprezentanții coopera
ției de consum — care potrivit zo
nării făcute este aici unul din con
tractant — se lasă încă așteptați.

Alte gospodării vor să suplimen
teze contractele întrucît și-au dat 
seama ce venituri le aduce legumi
cultura și au luat toate măsurile 
pentru a asigura o producție sporită.'

Este necesar ca organele comer
ciale să treacă de urgență la defi-

--------- . -------

mlsi 34 tone o- 
țel, prin extinde
rea metodei de 
forjare In matriță.

Peste 500 de muncitori, ingineri și tehnicieni de la 
fabrica de ciment din Medgidia s-au adunat zilele tre
cute în sala clubului întreprinderii. Ținînd seamă de 
prevederile Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii ' socialiste — și în 
urma discuțiilor care au avut loc — colectivul fabri
cii din Medgidia și-a luat următoarele angajamente :

— să lupte continuu pentru Îmbunătățirea calității 
cimentului produs, să realizeze o cantitate sporită de 
ciment cu rezistențe inițiale mari, să obțină noi sorti
mente superioare de ciment ;

— să se realizeze planul de producție pe anul 1962 
cu 8 zile înainte de termen la toți indicatorii ;

— să producă 12.000 tone ciment șl 10.000 tone 
klinker peste plan ;

— să sporească productivitatea muncii cu 1 la sută 
față de plan ;

— sâ realizeze 1.000.000 lei beneficii peste plan ;
— prin reducerea prețului de cost să se realizeze 

500.000 lei econo
mii peste plan.

Pentru realiza, 
rea acestor obiec
tive se vor lua 
noi măsuri tehni- 
co-organizatorice. 

Astfel pentru redu
cerea reziduurilor 
la măcinarea bru- 
fă sub 2 la sută 
și a procentului de 
apă în pastă la 
34 Ia sută se vor

Scărișoreanu se forează puțuri și se 
fac lucrări de aducțiune și de dis
tribuire a apei in fermele zooteh
nice. Pînă la sfîrșitul acestui an, 
asemenea lucrări se vor executa în 
70 de gospodării colective.

RAID- 
ANCHETĂ

LA VINIȚA (U.R.S.S.) ESTE IN CURS 
DE TERMINARE MONTAREA CELEI 
MAI ÎNALTE ANTENE DE TELEVI
ZIUNE DIN EUROPA. înălțimea va fi 
de 350 metri. Prin această stație de 
releu se va face schimb de progra
me de televiziune între Moscova și 
țările de democrație populară.

„PARTIDUL CONSERVATOR, CARE 
GUVERNEAZĂ ANGLIA DE PESTE 10 
ANI, SE AFLA ACUM IN FAȚA U- 
NS3 DIFICULTĂȚI POLITICE SERIOA
SE" — scrie „Nevr York Times", rela- 
tînd despre atmosfera politică din 
Anglia unde, după cum relevă 
presa londoneză, membri Influenți 
ai acestui partid l-au acuzat pe

Mase plastice în locul metalului
In industria constructoare de mașini se extinde fo

losirea maselor plastice ca înlocuitoare ale metalului. 
La construcția de vagoane au fost introduse în ulti
mul timp 12 piese noi din mase plastice, iar pentru 
mașinile-unelte circa 20. S-a început de asemenea 
confecționarea din mase plastice a diferite roți din
țate, lagăre, bucșe pentru mașinile agricole, iar pen
tru motoarele termice — instalații de alimentare cu 
carburanți.

Potrivit datelor primite de la Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini la fabricarea diferitelor 
mașini și utilaje se vor folosi anul acesta cu 60 la 

sută mai mul
te mase plas. 
tic® decît anul 
trecut.

(Agerpres)

premierul Macmillan că duce o po
litică „confuză, mai ales în proble
mele de politică externă" ; guvernul 
este acuzat că nu formulează pro
puneri realiste și concrete.

PESTE 4.000 DE DELEGAȚI din în
treaga Italie au sosit la Roma pen
tru a participa la adunarea națio
nală consacrată problemelor refor
mei agrare. în cadrul adunării, ei 
și-au reafirmat hotărîrea de a lupta 
ferm pentru schimbarea actualei 
structuri a agriculturii italiene. (A- 
mănunte în pag. IlI-a).

O VICTORIE A LUPTEI OAMENI
LOR MUNCII DIN OKINAWA a fost 
obținută prin anularea unei ordo-

Metalurgiștii de la „Timpuri Noi" și-au luat, între 
altele, următoarele angajamente :

— vom produce peste plan 120 motoare și compre- 
soare ;

— vom asimila noi produse peste plan prin înlocui
rea tipurilor de compresoare mici — cu debite pînă 
la 300 litri pe minut — cu un singur țip de compresor 
unificat, cu o greutate redusă cu 25 la sută și un 
randament sporit ;

— vom moderniza motocompresorul de 4 m.c. pe 
minut prin îmbunătățirea sistemului de cuplaj elastic, 
precum șl motorul Diesel de 6 C.P. prin înlocuirea re
gulatorului și a filtrului de combustibil ;

— vom adapta noul motor de 60 C.P. la motocom
presorul de 4 m.c. pe minut, realizindu-se o sporire a 
debitului cu 12 Ia sută ;

— se va introduce prelucrarea găurii de bolț prin 
extruziune în limita elastică, pentru asigurarea preci
ziei de prelucrare la cuplul piston bolț ;

— se va introduce tehnologia pe grupuri de piese

• lip
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PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Din experiența Comitetului 
orâțcncsc (ic partid București

Suta de elevi, muncitori, oa
meni ai muncii din Bacău iși 
petrec adesea orele libere în 
sala de lectură a bibliotecii cen
trale regionale. Fondul de cărți 
numără 80.000 de volume ; 
numai în primele sâptămînl ale 
acestui an s-au înscris la bi
bliotecă peste 3.000 de cititori.

70 de garnituri de mobilă
...s-au vîndut în prima lună din 

acest an la magazinele din Boc
șa, raionul Reșița. Printre cei 
care și-au împodobit căminele 
cu mobilă nouă se numără și 
muncitorii Dumitru Guță, Lință 
Octavian, Ion Scridon de la uzi
nele de construcții metalice și 
mașini agricole din localitate. 
(De la Ion Hotăreșcu — munci
tor).

de transformare),'iar gos
podăria trebuia să se în
grijească de executarea 
în continuare a lucrărilor 
de instalajii de joasă 
tensiune și apoi de in
troducerea energiei e- 
lectrice la această fermă. 
Dar aici totul s-a împot
molit. Recepția nu s-a 
făcut și nu se poate face 
din cauza unei fîntîni cu 
cumpănă, peste care trec 
firele de înaltă tensiune. 
Prățlna cumpănii ajunge 
aproape de fire, așa că 
există un permanent pe
ricol de accidente. Cum 
era și firesc, întreprinde
rea constructoare a ce
rut conducerii gospodă
riei de stat să renunțe la 
această fîntînă sau să

La cererea gospodăriei 
de stat Romanești, șanti
erul de construcții și mon
taje energetice din Craio
va aparfinind I.C.M.E. 
nr. S-Si.biu a executat 
încă din vara anului tre
cut un racord electric de 
6 kv, și un post de trans
formare. Scopul acestei 
construcții : alimentarea 
cu energie electrică a u- 
nei ferme zootehnice a 
gospodăriei, aflată la 
marginea Craiovei.

Beneficiarul a achitat 
conștiincios costul lucră
rii, iar constructorul a e- 
xecufaf lucrarea. Pînă aici 
toate bune. Urma să aibă 
loc recepționarea lucră
rii (punerea In funcțiune 
a racordului și postului

Dis-de-dimineață, îna
intea începerii schim
bului, în stațiile de o- 
prire a autobuzelor 
Întreprinderii de tran
sporturi Ploiești aș
teaptă mulți cetățeni. 
Este un lucru firesc. In 
oraș și în jurul orașu
lui sînt numeroase fa
brici, uzine, rafinării — 
și oamenii se grăbesc 
să ajungă la timp la 
locul de muncă. Nu
mai că, de cele mai 
multe ori, autobuzele 
se lasă așteptate.

în foaie atelierele... N
...fabricilor do cherestea din r 

cadrul întreprinderii forestiere 8 
Vatra Dornei a fost introdusă re- S 
cent încălzirea cu aburi. Totoda- j] 
tă, în secții, în halele gaterelor V 
și la rămpile de sortare s-au « 
terminat lucrările de introducere jj 
a luminii fluorescente. Iluminatul h 
fluorescent va fi extins și la a 
rampa de expediție a chereste- i' 
lei. (De la N. Ionescu, • inginer). S

Stația de radioficare J 
din orașul Fetești j!

...funcționează cu multe în- 0 
treruperi. De cele mai multe țj 
ori posesorii difuzoarelor nu ij 
pot urmări emisiunile pentru i, 
sate transmise de posturile de 
radio. Ï

Emisiunile locale au loc foar- S 
te rar și ■ nici atunci, din cauza J 
defecțiunilor, nu pot fi ascultate ( 
în întregime. J

Oficiul P.T.T.R. precum și Sfa
tul popular al orașului Fetești I 
ar trebui să ia măsuri pentru a >, 
înlătura aceste neajunsuri. (De la J 
un grup de colectiviști din Fe- j 
tești). j

Familia colectivistului !
...Săndor Hegedils din Avră- i 

mești, raionul Odorhei, s-a în
scris în gospodăria colectivă nu- j 
mai de doi ani. Muncind cu hăr- ; 
nicie, în fiecare an a efectuat ) 
8—900 zile-muncă pentru care a ( 
primit cantități mari de produse i 
și bani. In timpul acesta scurt, 
cu banii realizați pe zilele-mun- ) 
că făcute în gospodărie, Săndor j 
Hegedils și-a terminat casa în 
care de curînd a introdus lumi
nă electrică, și-a cumpărat apa
rat de radio și alte lucruri de 
trebuință. (De la Aron Szöcs — 
colectivist).’

a luat fiin- 
Colaborarea 

Numai în 
scurs din a-

— orele. 14,15 — II • Cine știe, clștigă
— orele 14.30 — II o La șezătoare .— orele 
15,30 — Ie Ciută orchestra de studio a 
■Radiotelevlziunii — orele 16,10 — Io Mu-1. 
zică instrumentală — orele 17,00 — L
o Scene din operete — orele 17,25 — II 
o Intcrpreți de frunte ai muzicii popu
lare romînești — orele 18,45 — I o Sim
pozion : Un continent în mișcare : Ame
rica Latină — orele 19,00 — II o Teatru : 
Actorul Miluță Gheorghiu portret radio
fonic de Florian Potra — orele 19,30 — 
I • Almanah muzical — orele 20,30 — II 
o Seară de romanțe — orele 21,30 — II 
• Serenada în ré major pentru flaut, 
vioară și violă de Beethoven — orele 
22,35 — II.

INSULA
(10; 
ORB 
gheru (10; 12; 15 do - ....
FRUMOASA 
11,45;
(8,45; 
21,30) 
reștl (9; 10,30; 12; 15; 
Doja (10; 12; 15; 17; 19;
(10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 21), 23 Au
gust (10; 12; 15; 17; 19; 21). PROFESORUL 
MAMLOCK : 16 Februarie (11; 16; 18; 20), 
Drumul serii (11; 16; 18,15; 20,30). BALA
DA SIBERIEI rulează la cinematograful 
V. Alecsandrl (15; 17; 19; 21). FĂCLII — 
cinemascop : Lumina (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). MARINARUL ÎNDRĂGOS
TIT rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
DRUMUL SPRE ÎNALTA SOCIETATE : 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
POVESTE DESPRE O FATĂ : Victoria 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). ALEKSANDR 
NEVSKI : Tineretului (11; 10; 18,15; 20,30). 
COADA PRIVIGHETORII — ANIMA
LELE 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; 
16; 18,15; 20,30), Flacăra (14,30; 16,45; 19; 
21,15). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Cultural (10,30; 15; 16,50; 
18,40; 20,30), Munca (12; 15; 17; 19; 21).
TOM DEGEȚELUL rulează la cinemato
grafele Alex. Popov (9,30; 11.45; 14,05;
16,30; 18,55; 21), Arta (11; 15: 17; 19; ?1), 
Volga (9,45: 12; .14,15; 16,30: 18.45: 21).
CINTECUL PORUMBIȚEI CENUȘII : 
8 Martie (11; 15.30; 18; 20,30). FATA CU 
CHITARA : Grivița (10,15; 12; 15,15; 17; 
18,45:. 20,30). PRIMELE ÎNCERCĂRI — 
ambele serii : V. Roaită (10; 13,15; 16,45;

nici un autobuz, pen
tru ca în următoarele 
10 minute să vină altă 
coloană de 6.

Aceasta dovedește 
slaba organizare a 
transporturilor în co
mun la Ploiești. Comi
tetul executiv al sfa
tului popular orășe
nesc și conducerea în
treprinderii de tran
sporturi ar trebui să 
ia măsuri pentru re
glementarea curselor 
de autobuze.

DUMINICA 11 FEBRUARIE • Ghid 
muzical — orele 8,50 — I » co
ruri de copil din țări socialiste — oréle 
9,00 — II o Teatru la microfon pentru 
copii: „Floricica purpurie" — orele
9,30 — Ie Arii din opere în interpre
tarea unor soliști romîni — orele 10,00
— II e Program do muzică ușoară romî- 
nească — orele 10,30 — Ie Succese peste 
hotare ale interpreților noștri. Program 
prezentat de orchestra simfonică a Fi
larmonicii de stat „George Enescu“ (în
registrări primite din partea Radiotele- 
viziuriii franceze) — orele 10,50 — IJ 
e Formații fruntașe de artiști amatori
— orele 11,00 — Ie Mic recital inter
pretat de violoncelistul Leonid Kogan

cinemascop : Republica
12; 15; 17; 19; 21). MUZICANTUL 
: Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21), Ma- 

", '3; 17; 19; 21), Elena Pavel 
11,45; 13,30; 15,15 17; 18,45; 20,30).

LURETTE: Patria (10;
13,30; 15,15; 17; 19; 21), I. C. Frimu 
10,30; 12,15; 14; 15,45; 17,30; 19,30;

X. FURAT O BOMBA : Bucu- 
10,30; 12; 15; 17; 19; 21), Gh.
" 15; 17; 19; 21), Alex. Sahia
13,30; 15,15; 17; 19

In ziarul „Scînteia" din 7 
ianuarie 1962 a apărut artico
lul intitulat „Despre materiale
le de tapiserie“. Autorul ară
ta necesitatea armonizării sto
felor de tapiserie cu mobilie
rul. După apariția articolului, 
am primit cîteva răspunsuri de 
la ministerele direct interesate, 
lată ce ne scrie Ministerul 
Industriei Ușoare : ,,Articolul 
apărut ne este folositor. Pen
tru îmbunătățirea sortimente
lor și calității stofelor de mo
bilă, industria ușoară a luat 
o serie de măsuri. Au fost 
realizate 26 noi modele de 
stofe care sînt expuse în Io-.

Unități specializate 
de alimentație publică
Organizațiile comerciale locale 

din regiunea București se preocupă 
de crearea unor tipuri noi de ma
gazine solicitate de populație. 
In trimestrul I al acestui an 
se va înființa cîte o secție „Gos
podina" în orașele Giurgiu, Călă
rași, Roșiori și Alexandria. Aceste 
unități vor fi aprovizionate cu semi- 
prepatate culinare de către labora
toarele sectoarelor de alimentație 
publică locală.

Se vor deschide de asemenea în 
orașele Roșiori și Giurgiu ospătării 
populare.

Despre un alt lucru „mărunt“, 
ne-a scris și I. Murgescu din Brașov.

Grija pentru prezentarea cît mai 
corespunzătoare a produselor se 
face simțită și în industria de me
dicamente. Multe din ambalajele noi 
ușurează folosirea medicamentelor. 
Nu însă toate. Este vorba despre 
produsul denumit „Fedrocaină“, un 
medicament bine cunoscut și apre
ciat. Pe sticlă scrie clar : picături 
pentru nas. Dar cum să scoți aceste 
picături din sticlă, s-au gîndlt cei 
care au acceptat noile sticluțe cu 
capac înșurubat ? Gîtul este atît de 
strîmt, îneît nu intră nici o pipetă.

„E plăcut să al în- 
tr-un apartament nou 
o asemenea lustră", 
ne-a spus Florioa Ma
tei, una dintre monta- 
toarele de la între
prinderea de industrie 
locală „Răsăritul”.

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AI 
R. P. ROMINE : TRUBADURUL — (orelE 
11); RIGOLETTO - (orele 19,30).
. TEATRUL DE STAT DE OPERETA 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — (orele 10,30) 
LYSISTRATA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL 
GIALE" ------ -------
NINA • 
NĂPASTA ■ 
SICILIANA 
(orele 15,30) ;

TEATRUL 
LANDRA" 
nr. 1) : RUSTICA _____
TEA UNUI COMIS VOIAJOR 
îs). t.--------------
(Sala Studio _____ ________
UN STRUGURE IN SOARE - 
MENAJERIA DE STICLA
19.30) .

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA 
— (orele 10); PYGMALION — (orele
15.30) ; VLAICU VODĂ — (orele 49,90). 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLËE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 10,30); BĂIE
ȚII VESELI — (orele 16 șl orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 11); DE 
PRETORE VINCENZO — (orele 20). (Sala 
pentru copil) : DOI LA ARITMETICĂ —

Un mare număr de cumpă
rători constată cu satisfacție 
apariția în magazine a unor 
lustre care se remarcă prin 
bunul gust cu care sînt exe
cutate, prin finisajul lor în
grijit.

Să vizităm întreprinderea 
de industrie locală „Răsări
tul", una din fabricile unde 
se produc asemenea lustre.

Pe Tudor lorgu, unul din
tre creatorii de modele, l-am 
găsit aplecat peste masa de 
lucru. De plafonul secției 
erau fixate zeci de lustre.

— O adevărată expoziție 
— remarcăm noi.

— Totuși, avem încă prea 
puține modele — ni s-a răs
puns. Cumpărătorii sînt me
reu mai exigenți. Cît despre 
lustre ? Preferințele sînt foar
te variate. Omul își alege 
lustra în funcție de stilul 
mobilei pe care o are, de 
culoarea ei, de mărimea ca
merelor.

Pentru a cunoaște gustul 
cumpărătorilor, delegați al 
întreprinderii vizitează peri
odic magazinele, stau de 
vorbă cu vînzători și cu 'ce
tățenii care cumpără aceste 
produse, notează sugestiile 
lor. Aceste sugestii sînt apoi 
discutate în colectivul de 
conducere al fabricii.

Preocuparea pentru fru
mos este evidentă la mulți 
muncitori de la „Răsăritul". 
Mai întîi, ideile pentru noi 
modele de lustre au fost in
dividuale. Apoi 
ță un colectiv, 
a dat roade, 
timpul care s-a 
cest an au fost create aproa
pe 15 modele noi.

Alături de o mobilă bună 
| e, desigur, plăcut să ai și o 
y lustră nouă, modernă. Deo- 
i camdată îqșă, unele din noile

20,15), Libertății (10; 13,15; 16,30; 19,45). 
SECERIȘUL VERDE : Unirea (11; 16; 
18,15; 20,30), G. Bacovia (11,30; 16; 18; 20). 
ROSEMARIE : T. Vladimirescu (10; 12; 
15; 17; 19; 20,45). SALT SPRE GLORIE : 
Popular (10; 12; 16; 18,15; 20,30), B. Dela- 
vrancea (11; 14; 16; 18; 20). PORTO-
FRANCO : Moșilor (11; 16; 18,15; 20,30). 
ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT rulează la 
cinematograful Donca Simo (16; 18; 20). 
CĂLĂTORIE PESTE TREI MARȚ .taine- 
mascop — ambele serii) : M. u
(11,30; 16,30; 19,30). CER SES?.// K
Plntllie (16; 18,15; 20,30). PRIMĂ'. Ă 
FETELOR : 8 Mai (15; 17; 19; 21). DuN 
GIOVANNI • Floreasca (15; 17; 19).

TELEVIZIUNE. Orele 9,00 — EMISIU
NEA PENTRU COPII. 10,30 — EMISIU
NEA PENTRU SATE. Transmisiune de 
la Casa de cultură a tineretului din 
raionul Nicolae Bălcescu. 18,00 — VA
RIETĂȚI (Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radiotelevizlunil). 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Partea a 
n-a a emisiunii de varietăți. 20,15 — 
Transmisiune de la Patinoarul artificial 
„23 August" a meciului de hochei dintre 
echipele București I — Torpedo Gorki, 
în cadrul Cupei orașului București. In 
pauze : Filmele documentare : „Un cro3 
neobișnuit" — o producție a studiourilor 
sovietice șl „Drumul către longevitate" 
— primit din partea Studioului central 
de televiziune di:. Moscova. în jurul 
orei 22,00 — Țeâtru în studio : „O CO
MOARĂ DE BĂIAT" Comedie de E. 
Rîjov și V. Vocikbva. In încheiere : ulti
mele știri și rezultatele sportive.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 șl 14 februarie : Vreme în general 
umedă șl liniștită, cu cerul noros. Tem
porar lapoviță șl ninsoare. Temperatura 
staționară. Minimele vor fl cuprinse 
între 0 grade șl minus 10 grade, Iar ma
ximele între minus 4 șl plus 6 grade. 
Lopal ceață.

Mămnțișuri ♦♦♦ ?
In comerț a apărut, îndeosebi pen

tru copii, multă încălțăminte viu colo
rată. Noi, cumpărătorii, am primit-o 
cu bucurie. Dar, după ce s-au rupt 
șireturile, destul de greu se găsesc 
rezerve pentru ele. Mai ales pentru 
șireturile bleu, roz sau albe. Oare 
este atît de greu ca organele co
merțului să asigure existența per
manentă în magazine a acestui 
...mărunțiș ? (De la Elena Ciobotaru, 
gospodină, București).

Se întîmplă și alt- autobuze „în coloană", 
fel. Timp de un sfert Intre 6.45 și 7.05 iarăși 
pînă Ia jumătate de 
oră nu trece nici lin 
autobuz, pentru ca a- 
poi, să vină, unul du
pă altul, cîte 3—4. In- 
tr-una din zile, ci
neva a făcut o statis
tică. La capătul liniei 
1 de la Institutul „Pe- 
trochim", a cronome
trat orele de la sosire a 
mașinilor. Iată rezul
tatul: orele 6—6.30 
nici un autobuz; orele 
6,30 — la orizont apar 3

Uzinele „Electromagnetica" din Capitală. Brigada condusă de Vaslle 
Sanda este cunoscută în întreprindere pentru lucrul de calitate pe care-1 
execută. Membrii brigăzii — avînd flecare o calificare înaltă — lu
crează cu o productivitate ridicată, realizînd totodată însomnate econo
mii de materiale. In fotografie — o parte din membrii brigăzii : Dumitru 
Dobre, Vasile Sanda, Au'el Boboc, Aurică Constantin g^ton Ancăr.

(orele 11); EMIL ȘI DETECTIVII — 
(orele 17).

ATENEUL R. P. ROMINE : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : Mlrcea Basarab — 
(orele 20).

SALA MICA A PALATULUI R. P. RO
MINE : CONCERT SCHUBERT pentru 
elevi șl studențl — (orele 17); CONCERT 
DAT DE ORCHESTRA „BARBU LAU- 
TARU" — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C. F. R.- 
GIULEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII - 
(orele 10); FATA CU PISTRUI - (orele
15.30) ; OAMENI ȘI UMBRE — (orele
19.30) .

TEATRUL DE COMEDIE ! PRIETENA 
MEA PIX — (orele 11); CELEBRUL 702 
— (orele 15,30); MI SE PARE ROMAN
TIC — (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : LO
ZUL CEL MARE — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT - (orele 
11); MICUL PRINȚ - (orele 19). (Sala 
Orteu) : ALBĂ CA ZĂPADA — (orele 
11); MINA CU CINCI DEGETE ~ (orele
20.30) .

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE" (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei) : CONCERT 
IN RE HAZLIU — (orele 20). (Sala Dal
les) : ȘAPTE NOTE POTCOVITE — 
(orele 20).

CIRCUL DE STAT : BERLINER CIR
CUS — (orele 16 și orele 20).

schimbe sistemul de scoa
tere a apei, folosind roar 
fa cu lanț, ori să pună 
în funcțiune un motor și 
o mofopompă care stau 
nefolosite lîngă fîntînă 
Deși sesizată în repetate 
rînduri, gospodăria nu 
și-a însușit încă vreuna 
din sugestiile constructo
rului, continuînd să stea 
„în cumpănă“. Trustul 
gostat cunoaște această 
situație, dar stă șl el li
niștit.

Oare cît timp tovară
șii de la gospodăria de 
stat Romanești (director 
Constantin Glăvan) mâl 
au de gînd să stea „în 
cumpănă“ In fața flntînei 
cu pricina?

actuale. Bunăoară conferința des
pre „Creșterea continuă și în ritm 
susținut a productivității muncii, 
factor hotărîtor al victoriei orîn- 
duirii socialiste“, ținută la între
prinderea de prospecțiuni geologi
ce și geofizice din raionul Grivița 
Roșie, a avut aspectul unei lecții 
prezentate la un curs de calificare 
tehnică. Mai sînt lectori care nu se 
documentează suficient, nu fac efor
tul necesar pentru a-și îmbogăți ex
punerile cu fapte din viață, apro
piate celor cărora li se adresează.

Odată cu extinderea propagandei 
prin conferințe, va trebui, așadar, 
să acordăm o atenție deosebită îm
bunătățirii conținutului ei. Așa cum 
a arătat tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej în cuvîntarea sa la conferința 
organizației orășenești de partid 
București, „accentul principal în 
munca de propagandă trebuie pus 
pa continua ei îmbunătățire CALI
TATIVĂ, pe ridicarea nivelului teo
retic și a eficacității sale practice“.

Propria noastră experiență ne-a 
arătat că pentru a avea conferințe 
interesante, trebuie să avem lectori 
buni. De aceea la propaganda prin 
conferințe au fost antrenați și tre
buie antrenați în măsură și mai 
mare activiști de partid și ca
dre cu o bună pregătire din diferi
te domenii de activitate, numeroși 
intelectuali cu renume. Pe lîngă ca
binetul orășenesc de partid și pe 
lîngă cabinetele raionale au fost 
create grupe permanente de lec
tori specializați pe anumite dis
cipline — istorie, filozofie, eco
nomie politică etc. Ei au fost eli
berați de alte sarcini obștești, 
pentru a se putea pregăti cît mai 
bine.

Roadele acestor măsuri au și în
ceput să se vadă. Dar spre a fi cu 
adevărat eficace ele trebuie com
pletate printr-ùn ajutor concret și 
permanent dat lectorilor. Ne-am 
gîndit, spre exemplu, să organizăm 
sistematic dezbateri asupra unor 
probleme privind metodica elabo
rării conferințelor, să punem în dis
cuția lectorilor, pe specialități, une
le conferințe, pentru a fi analizate 
din punct de vedere al conținutului, 
al modului de expunere. Socotim că 
vor da bune rezultate și schimbu
rile de experiență, în cadrul cărora 
lectorii cei mai buni să arate cum 
elaborează conferințele, cum se do
cumentează și cum utilizează mate
rialul concret de viață, literatura, 
presa, revistele de specialitate pen
tru a realiza expuneri interesante.

Va trebui, de asemenea, întărită 
munca de îndrumare și control din 
partea comitetului orășenesc și co
mitetelor raionale de partid pentru 
îmbunătățirea conținutului confe
rințelor și justa lor orientare. Pen
tru aceasta vom analiza mai siste
matic decît pînă acum diferitele ex
puneri. O metodă bună, pe care va 
trebui Să o folosim mai mult, este 
analizarea mai ihultor conferințe: 
pe aceeași temă — alegînd desigur 
temele cele mai importante ; aceas
ta dă posibilitate să se tragă con
cluzii în ceea ce privește felul cum 
sînt prezentate problemele, să se 
intervină pentru lămurirea con
fuziilor.

Preocupîndu-ne permanent de ri
dicarea nivelului propagandei prin 
conferințe, de legarea ei de viață, 
vom face ca ea să devină cu ade
vărat o armă puternică de educare 
comunistă a oamenilor muncii, de 
mobilizare a lor la opera de desă- 
vîrșire a construcției socialiste.

GHEORGHE PANA 
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid — București

Despre materialele de tapiserie“ 
clnta ministerului, fiind invl- 
tați să-și spună părerea spe
cialiști de la Ministerul Eco
nomiei Forestiere, din comerț 
;l arhiteefii de la „Proiect“- 
București“.

Ministerul Economiei Fores
tiere ne-a răspuns : „Sintern 
înfrufotul de acord cu cele 
sesizate. In prezent, stofele 
de tapiserie pentru mobilă 
sînt alese din modelele oferi
te de Ministerul Industriei 
Ușoare. S-au stabilit modelele 
de stofă pentru fiecare sorti
ment de mobilă contractat cu 
Ministerul Comerfulul pe pri
mul semestru al anului 1962“.

în ultimii ani, pe baza indicații
lor date de conducerea partidului, 
propaganda prin conferințe, a că
pătat o tot mai mare extindere, și-a 
îmbogățit conținutul. Comitetul 
orășenesc de partid acordă' acestei 
forme a propagandei b deosebită 
atenție, întrucît ea dă posibilitatea 
influențării unor mase largi de oa
meni ai muncii, explicării în mod 
operativ a politicii și hofărîrilor 
partidului, a problemelor interna
ționale actuale.

Una din preocupările noastre 
principale în îndrumarea propagan
dei prin conferințe a fost aceea de 
a imprima acestei activități un ca
racter diferențiat, îneît să răspundă 
cît mai bine preocupărilor și cerin
țelor celor cărora li se adresează.

în acest scop comitetul orășe
nesc de partid a organizat, în a- 
fara cercurilor și cursurilor de par
tid, cicluri de conferințe pentru di
ferite categorii "de oameni ai mun
cii : cadre conducătoare din econo
mie, ingineri și tehnicieni, cadre de 
partid și sindicale din întreprinderi, 
cercetători științifici, oameni _ de 
artă și literatură. Aceasta, pe lîngă 
faptul că ne-a dat posibilitatea des
fășurării propagandei prin confe
rințe în mod diferențiat, a asigurat 
și o stabilitate mai mare a audito
riului.

în prezent, în ciclurile de confe
rințe sînt cuprinși aproape 34.000 
de oameni. Un număr de 1.000 in
gineri audiază un ciclu de expu
neri la cabinetul orășenesc de 
partid, iar mai mult de 2.200—con
ferințele care se țin la cabinetele ra
ionale de partid. Un ciclu de expu
neri este destinat cadrelor de con
ducere din întreprinderile de cons
trucții, altul cadrelor din comerț. 
Există cicluri de conferințe în în
treprinderi pentru muncitori frun
tași, maiștri și alți tehnicieni; în 
toate aceste cicluri sînt tratate, în 
principal, probleme ale economiei 
politice și ale economiei de ramură.

Conferințele organizate pentru lu
crătorii Academiei R. P. Romîne; 
pentru oamenii de artă, precum și 
pentru alți intelectuali cum sînt 
medicii, farmaciștii, avocații tra
tează probleme ale politicii partidu
lui, ale învățăturii marxist-leniniste, 
în strînsă legătură cu sarcinile spe- 
cifiçe și preocupările fiecăreia din 
aceste categorii.

Ceea ce a urmărit în primul rînd 
comitetul orășenesc de partid prin 
organizarea ciclurilor de conferințe 
este înarmarea oamenilor muncii 
cu cunoașterea temeinică a politi
cii partidului, a bazelor ei științi
fice, a aprecierilor partidului asu
pra problemelor vieții interne și 
internaționale. Astfel, un loc central 
în toate tematicile îl ocupă pro
blemele și sarcinile puse de Con
gresul al III-lea al partidului, de 
{ilenarele C.C. Amintim conferințe- 
e despre „Politica P.M.R. de indus

trializare socialistă a țării noastre", 
„Progresul tehnic în economia R.P. 
Romîne", „Construirea bazei econo
mice a socialismului în țara noastră 
și trecerea la desăvîrșirea construc
ției socialiste", „Statul democrat- 
popular, instrument principal al 
construcției socialismului în R. P. 
Romînă".

Un șir de conferințe au fost con
sacrate unor probleme ale istoriei 
Îiartidului nostru, altele probleme- 
or de mare importanță teoretică și 

practică cuprinse în documentele 
Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
și în darea de seamă prezentată de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la ple
nara C.C. al P.M.R. din 30 noiem
brie—5 decembrie 1961.

Pentru informarea oamenilor 
muncii asupra problemelor situației 
internaționale au fost incluse în di
feritele cicluri conferințe ca „Ce 
este nou pe arena internațională", 
„U.R.S.S. în fruntea luptei pentru 
pace și coexistență pașnică", „Lu
mea socialistă — strajă fermă a 
securității internaționale“. Meri
tă relevată inițiativa care s-a 
născut în unele raioane de a se 
organiza seri-de întrebări și răs
punsuri pe anumite probleme ale

situației internaționale, în cadrul 
cărora lectori dintre cei mai buni, 
trimiși de comitetul raional, dau 
răspunsuri întrebărilor puse din 
sală sau adunate dinainte de birou
rile organizațiilor de bază.

Alături de temele cu caracter 
mai general privind probleme ale 
politicii interne și internaționale, în 
toaLe ciclurile au fost incluse teme 
în funcție de specificul audito
riului. Astfel, potrivit dorinței 
exprimate de numeroși muncitori, 
ciclurile ținute în întreprinderi pre
văd conferințe despre introducerea 
tehnicii noi și a tehnologiei avan
sate, căile creșterii continue a pro
ductivității muncii, ridicarea cali
tății.

După cum se știe, în Capitală 
sînt numeroase întreprinderi cu 
un mare număr de muncitori. 
Aici este greu ca masa munci
torilor să ia parte deodată la con
ferințele care se țin. De aceea, co
mitetul orășenesc a îndrumat co
mitetele raionale, organizațiile de 
partid din marile întreprinderi să 
organizeze conferințele nu numai 
la nivelul întreprinderii, ci și al 
secțiilor, sectoarelor, ceea ce dă 
posibilitatea lărgirii considerabile 
a sferei de cuprindere a propagan
dei prin conferințe. Așa se proce
dează la uzinele „23 August", „Se
mănătoarea“ etc.

în cadrul ciclului pentru arhitecți 
și inginçri constructori, sînt prevă
zute teme ca „Dezvoltarea fondului 
de locuințe în lumina Directivelor 
Congresului al III-lea al P.M.R.“, 
„Tehnica nouă și tehnologia îna
intată, factor principal pentru 
creșterea productivității muncii 
în construcții". între conferin
țele ținute în fața medicilor 
din raionul V.I. Lenin au fost : 
„învățătura pavlovistă — expresie 
a aplicării materialismului dialectic 
în științele medicale", „Materia
lismul dialectic despre interdepen
dența dintre fenomene și însemnă
tatea ei pentru teoria și practica 
medicală".

Ciclul destinat cadrelor de condu
cere din comerț cuprinde între al
tele conferințe ca „Circulația măr
furilor în socialism. Formele și or
ganizarea comerțului socialist. Dez
voltarea comerțului socialist în 
R. P. Romînă", „Planificarea comer
țului socialist, dezvoltarea și orga
nizarea rețelei comerciale".

Cu toate progresele realizate în 
acest domeniu mai există tendințe 
de șablonizare a tematicilor, de ig
norare a preocupărilor celor cărora 
li se adresează. Astfel, în cîteva 
raioane ciclurile de conferințe des
tinate cadrelor medicale nu conți
neau inițial nici o temă privitoare 
la aplicarea concepției marxist-leni
niste la științele medicale, la poli
tica partidului și guvernului nostru 
în domeniul ocrotirii sănătății oa
menilor muncii. La fel unele cicluri 
destinate actorilor nu tratau pro
bleme ale artei, vieții artistice.

Alcătuirea unei tematici bune 
constituie o treaptă cu adevărat 
foarte importantă, dar totuși nu
mai o treaptă în procesul de rea
lizare a unei propagande vii, inte
resante, eficace. Esențial după ce 
tematica a fost stabilită este grija 
pentru elaborarea conferințelor, ast
fel ca ele să aibă un conținut bo
gat în idei, strîns legat de sarcinile 
actuale, o formă vie, atrăgătoare.

în ultima vreme sînt tot mai 
multe conferințe care atrag un nu
meros auditoriu tocmai pentru că 
sînt interesante, pentru că ascul- 
tîndu-le oamenii învață lucruri noi, 
înțeleg mai, bine evenimentele con
temporane, trag concluzii pentru ac
tivitatea practică. Este semnifica
tivă în acest sens afluența partici- 
panților la conferințe la uzinele „23 
August“, „Republica" etc.

Se mai-țin însă ■ destule.-conferin
țe care nu sînt la nivelul cerințelor

CARA- 
(Sala Comedia) : ANNA KARE- 

■ (orele 10); CIDUL - (orele 15);
(ovele 19,30). (Sala Studio) : 

- (orele 10); TARTUFFE — 
FIICELE — (orele 19,30).
„LUCIA STURDZA BU- 

(Sala Sqhltu Mflgureanu 
------ (orele 10); MOAR- 

-------- ---------- - (orele 
ÎNTOARCEREA — (orele 19,30). 
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— (oreleDE
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In secția de montai general a uzinelor de autocamioane „Steagul 
Roșu" din Brașov. Se execută montarea motoarelor pe sașiu.
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Să fie pus în libertate Antoine Gizenga!
Un miting al studenfllor romînl șl de peste hotare

toria. Ne alăturăm glasul nostru 
plin de mînie celor care cer elibe
rarea imediată a lui Gizenga.

A luat apoi cuvîntul studentul 
sudanez Abdel Rahman Suleiman, 
care, după ce à subliniat că popoa
rele africane care luptă pentru in
dependență națională au primit și 
primesc un prețios sprijin din pâr- 
tea tuturor popoarelor iubitoare de 
pace, din partea țărilor socialiste, 
și-a exprimat încrederea că forțele 
progresului vor infringe rezistența 
colonialiștilor, că poporul congolez 
va învinge.

Vorbind în numele studenților ro- 
mîni, participant la adunare, Lau- 
rențiu Stoic», de la Universitatea 
„Al. I. Cuza" din Iași, a arătat că 
întreaga omenire progresistă cere 
cu fermitate ca Gizenga să fie eli
berat din ghearele temnicerilor lui 
Mobutu.

Exprimînd sentimentele tineretu
lui muncitor, Gheorghe Oiaru, de la 
uzinele metalurgice-Sinaia, a spus : 
După asasinarea lui Lumumba, 
acum e primejduită viața lui 
Gizenga, urmașul și continuatorul 
cauzei acestuia. Forțele O.N.U., de
parte de a duce la îndeplinire rezo
luțiile O.N.U,, pactizează cu impe
rialiștii și slugile acestora împotriva 
intereselor naționale ale Congöulüi. 
Lui Antoine Gizenga trebuie să i se 
redea libertatea ! Ne alăturăm aces
tei cereri care țîșnește din conștiin
ța întregii omeniri înaintate.

Participanții la miting au trimis 
pe adresa secretarului general pro
vizoriu al O.N.U., U Thant, o tele
gramă în care se cere O.N.U. să ia 
măsuri urgente pentru eliberarea și 
asigurarea securității vieții lui An
toine Gizenga, să întreprindă ac
țiuni imediate și energice pentru 
îndeplinirea hotărîrllor și rezoluții
lor O.N.U. privind asigurarea inde
pendenței și unității tinerei repu
blici africane. (Agerpres)

Sub lozinca „Să fie pus în liber
tate Antoine Gizenga !“, sîmbătă 
după-amiază a avut loc, la Casa de 
cultură din Sinaia, un impresionant 
miting la care au luat parte peste 
500 de tineri',— studenți romîni și 
străini care își petrec vacanța în 
această stațiune și muncitori din 
localitate. Mitingul a fost organizat 
de Liga romînă de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, de C.C. 
al U.T.M. și Uniunea Asociațiilor 
Studenților din R.P. Romînă.

Pentru a-și menține dominația în 
Congo, în scopul exploatării bogă
țiilor acestei țări, colonialiștii folo
sesc cele mai perfide și mîrșave 
metode, urzesc noi comploturi și 
manevre' împotriva luptătorilor con
golezi pentru libertatea și unitatea 
națională a patriei — a spus Vasile 
Popa, secretar al Comitetului regio
nal U.T.M. Ploiești.

Conducătorul forțelor patriotice 
din Congo, Antoine Gizenga, conti
nuatorul fidel al luptei duse de 
eroul național al poporului congolez, 
Patrice Lumumba, a fost predat în 
mîinile clicii lui Mobutu. Tineretul 
împreună cu întregul nostru popor 
protestează cu vehemență împotriva 
acestor acte de samavolnicie și cere 
încetarea prigoanei la care este su
pus Antoine Gizenga.

în numele studenților algerieni 
care învață în țara noastră a vorbit 
studentul Ould Rouis Amine. Noi, 
algerienii.—„.a._SRys.. el — „care de 
mai bine de 7 ani luptăm pentru 
cucerirea independenței patriei noa
stre, împotriva unor imperialiști și 
colonialiști tot atît de barbari ca și 
cei care oprimă poporul congolez, 
înțelegem idealurile și îrialtele aspi
rații ale patrioților din Congo. Cei 
care poartă răspunderea pentru e- 
venimentele tragice din această țară 
trebuie să știe că în zilele noastre 
nici un fel de fărădelegi nu pot 
salva sistemul robiei Coloniale de 
sfîrșitul la care l-a condamnat ls-
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© Sîmbătă dimineața a părăsit Ca- 
! pitala plecînd spre Republica Arabă 

Unită, acad. Geo Bogza, membru al 
Comitetului de conducere al Uniunii 
Scriitorilor, care va participa ca ob
servator la Conferința scriitorilor 
afro-aslatici ce-și va deschide lucră
rile la 12 februarie, la Cairo.

• Un numeros public a asistat sîm
bătă seara la premiera noului specta
col al Teatrului de Operă și Balet, al
cătuit din baletele ; „Simfonia fantas-

M A T I I
tică* pe muzica lui Hector Berlioz, 
„Vals* și „Bolero* pe muzică de 
Maurice Ravel și „Seherezada* pe mu
zica lui Rimski Korsakov. Conducerea 
muzicală a întregului spectacol a a- 
parținut dirijorului Emanoil Elenescu.

• In cadrul „Cupei orașului Bucu
rești". aseară s-au jucat următoarele 
meciuri : București I—București (tine
ret) 17—0 (7-0 ; 3—0 ; 7-r-0> și Torpedo 
Gorki—Einheit Berlin 11—1 (5—0 ;
4—1 ; 2—0). (Agerpres)
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(Urmare din pag. I-a)

lective au început să simtă lipsa ra
melor pentru răsadnițe, a semințe
lor etc.

Ținînd seama de dezvoltarea pro
ducției de legume în zona de apro
vizionare a Capitalei, sfaturile popu
lare ale orașului și regiunii Bucu
rești, împreună cu Ministerul Agri
culturii și Ministerul Economiei Fo
restiere au, analizat din timp pro
blema aprovizionării gospodăriilor 
cu material lemnos, stabilindu-se 
cantitățile necesare precum și ter
menele de livrare.

Ministerul Economiei Forestiere 
s-a angajat să livreze întreaga can
titate de. materiale. Intr-o mare mă
sură acest angajament a fost înde
plinit. Trebuie spus însă că datorită 
unor deficiențe în repartizarea 
cantit. ir de cherestea, unor gos- 
podăr lective producătoare de le
gume — G.A.C. Crețești, Vidra, 
Domnești, Copăceni etc. — nu li s-au 
asigurat toate materialele necesare, 
ceea ce provoacă întîrzierea confec
ționării răsadnițelor. De asemenea, 
unor gospodării colective li se li
vrează material necoreșpunzător, 
care nu poate fi folosit. Așa, de pil
dă, G.AC.. „Sabarul“ din comiina 
Slobozia a primit cherestea putredă 
care nu se poate întrebuința.

Unul din materialele de bază ne
cesare în legumicultură este gunoiul 
de grajd care asigură căldura nece
sară dezvoltării răsadurilor. Pentru 
satisfacerea necesarului, unele gos
podării colective au luat masuri de 
dublare sau chiar triplarea așter
nutului în grajdurile de vite. Pe 
această cale gospodăriile Colective 
din Vărăști, Dobreni, Adunații-Co- 
păceni și altele, deși cultivă supra
fețe mari £e legume, și-aii asigurat 
întreaga cantitate de gunoi de 
gro.id necesar. Desigur că dacă sfa- , 
turile populare ar fi organizat apli
carea pe scară largă a acestei me
tode, nu s-ar fi simțit acum în

unele gospodării lipsa gunoiului. 
Pentru aprovizionarea cu gunoi de 
grajd, sfatul popular regional a în
drumat gospodăriile colective din 
zonă legumicolă a Capitalei spre 
raioanele din afara acestei zone. 
Sfatul popular regional nu urmăreș
te însă cum se desfășoară această 
acțiune,, nu controlează felul cum 
sfaturile populare din raioanele mai 
îndepărtate sprijină pe delegații din 
gospodăriile colective în procurarea 
gunoiului de grajd.

Producția de legume este hotărîtă 
în mare măsură și de asigurarea 
din timp a semințelor. întreprinde
rea de aprovizionare cû semințe a 
Ministerului Agriculturii — „Agro- 
sem“ — a asigurat cea mai mare 
parte din cantitățile necesare. în 
unele gospodării nu se găsesc însă 
semințe de castraveți, roșii timpu
rii, cartofi timpurii, gogoșari, fasole 
de grădină etc. De ce oare? Cu 
toate că există cantități suficiente de 
semințe de legume, „Agrosem“-ul 
nu s-a îngrijit ca acestea să fie tri
mise în gospodăriile care au nevoie 
de ele.

W
Pentru asigurarea unor producții 

abundente de legume în. tot cursul 
anului este necesar ca toate lucrările 
să se facă la timpul optim. De a- 
ceea, în aceste zile organele și orga
nizațiile de partid, sfaturile populare 
și specialiștii din zona de aprovizio
nare a Capitalei trebuie să ia toate 
măsurile pentru grăbirea lucră
rilor de amenajare a răsadnițe
lor și însămînțare a legumelor. In 
acest scop, trebuie desfășurată o 
muncă concretă, pe teren, urmărin- 
dù-se ca prevederile planurilor în
tocmite să fie traduse în viață în
tocmai. Totodată este necesar ca Mi
nisterul Agriculturii să ia măsuri o- 
perative pentru înlăturarea deficien
țelor în ce privește aprovizionarea 
cu semințe, îngrășăminte și mate
riale, îmbunătățirea asistenței teh
nice etc.

S C ! N T E I A

TELEGRAME EXTERNE

și colaborare cu toate statele, pe 
baza egalității și a respectului reci
proc, consideră că dezvoltarea rela
țiilor dintre Republica Populară Ro
mînă și Statele Unite ale Americii 
servește atît intereselor ambelor po
poare cît și cauzei păcii. In aceas
tă privință, domnule ministru, vă 
veți bucura de sprijinul Consiliului 
de Stat și al guvernului R. P. Ro
mine’. '

După înmînarea scrisorilor de a- 
creditare, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe

Ouvîntâriie rostite
La prezentarea scrisorilor de acre

ditare s-au rostit cuvîntări.
în cuvîntul său, ministrul S.U.A. 

și-a exprimat hotărîrea „de a de-, 
pune toate eforturile pentru promo
varea pe mai departe a relațiilor 
rodnice dintre Romînia și Statele 
Unite care au înregistrat un anumit 
progres în ultimul timp" și și-a ma
nifestat dorința „de a cunoaște cît 
mai bine această țară frumoasă și 
poporul ei ospitalier. Sînt încredin
țat, a spus el, că pentru aceste țe
luri voi avea sprijinul dv. deplin
și al guvernului“. în încheiere, mi- Gheorghiu-Dej, a avut o convorbire 
nistrul S.U.A. a exprimat poporului cu ministrul S.U.A., 
romîn, din partea poporului ameri
can, calde urări și speranța că efor
turile reciproce pentru înțelegere 
vor ajuta atît la întărirea relațiilor 
dintre cele două țări cît și la cauza 
păcii.

Mulțumind pentru caldele urări 
adresate poporului romîn, președin
tele Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a rugat pe ministrul 
S.U.A. să transmită poporului ame
rican urări de pace și prosperitate. 
„Guvernul Republicii Populare Ro
mîne, a spus președintele Consi
liului de Stat, care promovează, 
consecvent o politică. de -înțelegere

William A.
Crawford.

... La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, precum și la 
convorbire/ au asistat Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Externe, 
și Grigore Geamănu, .secretarul 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne.

Ministrul S.U.A. a fost însoțit de 
Frederick T. Merrill, consilier, col. 
Joseph T. Mozley, atașat militar, lt. 
col. Emil W. Polivka, atașat al ae
rului, George R. Kaplan, Owen B. 
Lee și Albert H. Kline jr., secre
tari II, membri ai legației S.U.A, 
la București.'

(Agerpres)

0 delegație a Ministerului Co
merțului din R. P. Romînă a dus 
discuții la Colombo, între 30 ianua
rie și 7 februarie, cu reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului al Cey
lonului. în urma acestor discuții, 
care s-au purtat într-un spirit, de 
înțelegere reciprocă și de prietenie, 
a avut loc un schimb de scrisori 
prin care se exprimă dorința celor 
două părți de a intensifica schim-

comerciale reciproce. Con- 
înțelegerii, menționată în 
scrisori, se prevede că, în 
acordului comercial în vi- 

R. P. Romînă va achiziționa

Se intensifică schimburile comerciale 
între R. P< Romînă și Ceylon

burile 
form 
aceste 
cadrul 
goare,
cauciuc, ulei de palmier, boabe de 
cacao și alte produse, iar Ceylonul 
va cumpăra, printre alte • mărfuri 
romînești, produse petroliere și 
zahăr.

(Agerpres)
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Distincții acordate unor sportivi fruntași
Sîmbătă la amiază a avut loc la 

sediul U.C.F.S. festivitatea decernă
rii titlului de maestru emerit al 
sportului și a titlului de maestru al 
sportului 'unor sportivi care au ob
ținut performanțe de valoare în 
campionatele țării și în competițiile 
internaționale. ‘Cunoscuții jucători 
de rugbi Alexandru Penciu'și Viorel 
Moraru au primit titlul de maestru 
emerit al sportului. Printre cei 94 
de sportivi distinși cu titlul de maes-

tru al sportului se numără cicliștii 
A. Șelaru, Șt. Poreceanu, boxerii 
N. Mîndreanu, A. Olteanu, fotbaliș
tii E. Jenei, Gh. Cacoveanu, Al. Ca- 
ricaș, N. Oaidă’, înotătoarea Maria 
Both, atletul D. Gîrleanu, gimnastul 
Fr. Qrendi, hocheistul St... Ionescu, 
voleibalistul E. Derszi ș.a.

Sportivii au fost călduros felicitați 
de tov. Ion Balaș, vicepreședinte al 
U.C.F.S.

Declarația Comitetului 
„Pentru eliberarea 

lui Oskar Neumann“
BERLIN 10 (Agerpres). — La 

februarie la Berlin s-a dat9 
publicității o declarație a Comite
tului „Pentru eliberarea lui Oskar 
Neumann" în care se arată că peste 
900.000 de cetățeni din R.D.G. au 
adresat proteste președintelui R.F.G. 
împotriva întemnițării, .ilegale a a- 
oestui luptă tor pentru pace vest-ger- 
man. ■ .

în timp ce pretutindeni se desfă
șoară o luptă activă pentru Tratatul 
de pace german, se subliniază în de
clarație, în statul de la Bonn sînt a- 
runcați între zidurile închisorii lup
tătorii curajoși pentru pace, împo
triva militarismului șl înarmării a- 
tomice a țării. în același timp crimi
nalul de război Heusinger, nu numai 
că se află în libertate, dar deține și 
un post cheie în N.A.T.O.

Declarația comitetului se încheie 
cu următoarea chemare adresată po
porului german : „Cereți ca Oskar 
Neumann și toți luptătorii pentru 
pace întemnițați în închisorile vest- 
germăne să fie puși în libertate ! 
Cereți încetarea persecutării luptă
torilor pentru pace și democrație 
din Germania occidentală !“.

■—o®o-----

Un- protest formai
TOKIO 10 (Agerpres). — Deși guver

nul japonez a afirmat în mai multe rîn- 
duri că nu va permite avioanelor olan
deze care transportă trupe în Irianul 
de vest să facă escală în Japonia, la 
10 februarie a aterizat pe aeroportul 
Haneda din Tokio un avion al socie
tății aeriene olandeze „Kim". Avionul 
transporta 45 de militari olandezi îm- 
brăcați în civil. Ministerul de Externe 
japonez a „protestat", chipurile, împo
triva transportului de trupe olandeze 
prin Tokio, deși sosirea avionului a fost 
anunțată cu o zi înainte. Autoritățile ja
poneze s-au limitat să verifice inferio
rul avionului, fără însă a controla iden
titatea călătorilor.

Opinia publică democratică din Ja
ponia condamnă poziția guvernului 
Ikeda de sprijinire a Olandei în efortu
rile ei de a-și menține dominația asu
pra Irianului de vest.

încetarea din vla|â 
a omului da știință sovietic 

Vasili iurev
MOSCOVA 10 (Agerpres). TASS. 

A încetat din viață marele om de 
știință sovietic, Vasili Iurev, în 
vîrstă de 83 de ani.

El a fost unul din inițiatorii me
todelor sovietice de selecție și și-a 
consacrat mulți ani din viață cerce
tării celor mai actuale probleme 
ale științei biologice.

Necrologul este semnat de Nikita 
Hrușciov, Nikolai Podgornîi, Trofim 
Lîsenko, Mihail Olșanski și alții.

Din țările socialiste
«/V» '• ZVxSz’

Dezvoltarea economiei in 1361
în ultimele zile s-au dat publicității comunicatele cu privire la îndeplinirea 

planului de dezvoltare a economiei nationale pe anul 1961 în R. P. Polonă, 
R. S. Cehoslovacă și R. P. Ungară.

R. P. Polonă
In comunicatul Direc

ției Centrale de Statis
tics a R. P. Polone, 
transmis de P.A.P., se a- 
rafS că în anul 1961 va
loarea producfiei indus
triale globale a crescut 
în prefuri comparabile 
cü 10,5 la sută tafă de 
anul 1960.

Sarcinile trasate 
planul economic al 
loniei pe anul 1961

R.

de 
Po-
au

s.
După cum transmite 

agenfia Ceteka, Direc
ția centrală a controlu
lui de stat și statisticii 
din R. S. Cehoslovacă 
comunică următoarele :

Volumul producfiei a 
crescut în toate ramu
rile economiei, în unele 
ramuri depășind indicii 
prevăzu)i pentru sfîrșitul 
celui de-al treilea cinci
nal. Venitul national a 
crescut cu 7 la sută. Vo. 
lumul producției indus
triale a crescut în com
parație cu anul 1960 cu

R
In comunicatul Direc

ției Centrale de Statis
tică a R. P. Ungare, 
privind rezultatele în
deplinirii planului pe 
anul 1961, primul an al 
celui de-al doilea plan 
cincinal, se arată :

In 1961, industria so
cialistă a țării a depășit 
cu 12 la sută nivelul a- 
nului precedent și cu 
3,5 la sută prevederile 
de plan. Ritmul cel mai 
rapid de dezvoltare a 
test atins de industriile

fost îndeplinite în pro
porție de 102,7 la sută. 
Toate ramurile industria
le șl-au depășit planül. 
Astfel, producția de e- 
nergie electrică a cres
cut cu 9,9 la sută, vo
lumul producției indus
triei constructoare de 
mașini și al industriei 
metalurgice — cu 11 la 
sută etc. '

8,9 la sută (în Slovacia 
cu 12,2 la sută). Planul 
producției industriale pe 
anul 1961 a fost înde
plinit în proporție de 
99,8 la sută. Producția 
în industria chimică a 
crescut cu aproape 13 
la sută, în industria con
structoare de mașini — 
cu 12,2 la sută, în in
dustria constructoare de 
mașini grele — cu 11,5 
la sută, producția de e- 
nergie electrică — cu 
peste 10 la sută.

în agricultură au 
obfinula succese.

Și 
fost .
Producția agricolă gio- 
bală a sporit cu '10 ia 
sută, depășind cu șase 
la sută prevederile de 
plan.

Potrivit calculelor pre
liminare, venitul națio
nal a crescut cu circă 8 
la sută față de 5 la sută 
cît prevedea planul.

In agricultură au fost 
investite 7,3 miliarde 
coroane. In comparație 
cu anul 1960, parcul de 
tractoare a crescut 
peste 30 la sută, 
riile muncitorilor 
crescut cu 3,1 la 
Au fost construite 
meroase locuințe, : 
instituții medicale, 
turale și de învățămînt.

La sfîrșitul anului 1961 
populația R. S. Ceho
slovace era de 13 mili
oane 822.000 oameni.

P. Ungară
consfrucfoare de mașini 
și chimică.

în 1961, s-au extras 
28,2 milioane tone de 
cărbune, s-au produs 
8,4 miliarde kWh de e- 
nergie electrică, 2,1 mi
lioane tone de o|el, 
51,1 mii tone de alumi
niu, s-au extras 1,4 mi
lioane tone de bauxită.

în comunicat se spu
ne că la sfîrșitul anului 
1961, 95,6 la sută din 
toată suprafafa arabilă 
a făriî aparfinea secto
rului socialist.

Ca urmare a daune-
o»o

Lupta țăranilor italieni
ROMA 10 (Agerpres). — Peste 

4000 delegați ai muncitorilor agri
coli au sosit din toate provinciile 
Italiei la Roma pentru a participa 
la Adunarea Națională consacrată 
problemelor reformei agrare.

Giuseppe Calefi, secretar general 
al Federației italiene a muncitori
lor agricoli, a prezentat un raport 
în fața participanților la adunare,

pentru

CULTURA- STI1NTA-ARTA
Cum evoluează scoarța terestră n

H

pe coasta de răsărit

societate

venit din 
distruge 

amenința 
nobilului

colonialis- 
Africa 

cunoștințe, 
a căpătat

Eu- 
promis 

n-a

sud, cuprlnzlnd teritoriile Estoniei, Letoniei, 
parțial ale Lituaniei, Blelorusiel șl teritoriile 
regiunilor apusene ale Ucrainei. în această 
zonei, viteza cu care se ridică scoarța 
este de 5—10 mm. pe an.

Cunoașterea acestor mișcări ale scoar
ței are o mare însemnătate practică' și de 
ele..trebuie să se țină seamă la proiecta
rea .construcțiilor mari cum sînt porturile, 
hidrocentralele, canalele, sistemele de.iri
gație. Mișcările scoarței interesează și pe 
geologi, întrUcît se presupune că, în zo- 

. nete unde aceste fenomene sînt intensive, 
se formează fisuri în. care s-ar putea acu-

22 Atmosfera, apele, se află într-o contl- 
<< nuă mișcare-; suprafața Pămîntului însă 
% ne pare încremenită. Totuși, scoarța te- 
22 restră se mișcă și ea. încet, imperdeptibii, 
« ea se înalță și coboară, ca și cum Păr 
SS mîntul ar respira.
<< Ignorarea acestui fenomen a produs de 
SS altfel mari pierderi une.1 întreprinderi ă- 
22 mericane. Construind șantiere navale pe 
<< țărmul Californiei, pe un teren care co- 
SS boară cu o viteză pînă la-30 cm. pe an, 
>> foarte curînd șantierele au fost amenințate 
« de inundații. Pentru a salva cei 170 mi
ss lioane dolari investiți a fost nevoie să se 
2? construiască mari diguri de protecție.
>> • XUIUXÖUÜQ. IX'bUll IU. UU1U Ö-U.X
SS Cercetările științifice au dus la consta- mula mei și gaze nahnaie.
>> tarea că nu există nici un sector ai scoar-' 
<< țel care s-ar afla în : stare de repaus. O 
SS mărturie interesantă sînt semnele ' din se
ll colul al XVIII-lea de pé unele stînci de 
« pe țărmul Mării Baltice. Aceste Semne, fă- 
» cute pe atunci la nivelul apel, se află 
2 astăzi la 1,5—2 metri deasupra apei. Par- 
S tea de nord a Finlandei se ridică de ase- 
2 menea cu un centimetru pe țin. Drept ur-- 
S mare, suprafața țării crește într-o sută 
> de ani cu apro- 
? ximativ 700 de 
/ kilometri pătrați.
? Procesul opus — 

coborîrea terenu
lui — se observă 
în Olanda — ceea 
ce a determinat 
construirea unui 
sistem complicat 
de baraje și di
guri.

Colaboratorii
Institutului cen
tral de cercetări 
științifice în dome
niul geodeziei, ae- 
rofotogrammetriel 

și cartografiei și 
Institutului de geo
grafie al Acade
miei de Științe a 
U.R.S.S. au alcă
tuit, pe baza unor 
lucrări geodezice 
precise, o hartă 
care reflectă a- 
ceste mișcări ale 
scoarței în partea 
apuseană a teri
toriului european 
al Uniunii Sovie
tice. S-a constatat 
astfel că, ridica
rea scoarței de pe 
teritoriul Peninsu
lei Scandinavice 
se continuă spre |

DNA DINTRE CELE MAI MONSTRUOASE 
CRIME DIN ISTORIA OMENIRII

I cu 
Sala- 

au 
sută, 

nu- 
școli, 

cul-

lor pricinuite de secetă, 
producția globală a a- 
griculturii nu a atins ni
velul planificat, rămî- 
nînd ia nivelul anului 
1960.

în comerful exterior 
al Ungariei, importul a 
crescut cu 5 la sută, iar 
exportul cu 18 la sută.

în 1961 prin mijloa
cele statului au fost 
construite cu 28 la sută 
mai multe locuințe de- 
cît în 1960 și cu 13 la 
sută mai multe decît 
prevedea planul.

J Specialiștii consideră de asemenea că 
urmărirea atentă a ..mișcărilor lente ar 
putea contribui la descoperirea zonelor 
unor viitoare cutremure de pămînt

Problemele mișcării scoarței terestre fac 
parte din preocupările Uniunii interna
ționale de geodezie și geofizică, din care 
fac .parte 26 de țări, printre acestea șl 
R. P. Romînă.

Dwight L. Dumond, profe
sor de istorie la universitatea 
din Michigan (S. U. A.) pu
blică în „NEW YORK TIMES 
BOOK REVIEW" o recenzie 
la cartea „Mama neagră : 
Anii negoțului cu sclavi afri
cani" de Basil Davidson, pu
blicist englez, specialist în 
problemele Africii și care a 
publicat numeroase însemnări 
de călătorie în revista labu
ristă „New Statesman", pre
cum și studii despre diferite 
colonii din Africa. Spicuim 
din recenzie :

„Această carte este istoria 
relațiilor africano-europene, 
într-o perioadă de 400 de 
ani — de la 1450 la 1850 —, 
referindu-se în special la 
Congo și coasta Guineei și, 
înfr-o măsură mai mică, la 
înrobirea, jafurile și ridicarea 
tributului de Ia statele-ce-

O OPERETĂ — 
COPRODUCȚIE 

CEHO-SOVIETICĂ

Compozitorii K. Macourek
(Cehoslovacia) ș/ M. Blantei 
(Uniunea Sovietică), lucrează 
la prima operetă coproduc
ție cehoslovaco-sovietică „La 
revedere, la Moscova". Li
bretul operetei este semnat 
de J. R. Pick și J. Koenigs
mark.

Opereta va fi prezentată 
în premieră în toamna anului 
viitor, concomitent, la . Mos. 
cova și la Praga. La Moscova 
spectacolul va ti dirijat de 
compozitorul K. Macourek, 
Iar la Praga de compozitorul 
M. Blanter.

CÎNTECE DE LUPTĂ
Trei oameni de litere Ita

lieni — S. Liberovici, 
Straniero și M, 
Garrone — au vizitat 
Spania franchistă cu 
de a culege cîntece 
lare închinate luptei 
triva dictaturii lui Franco. Pe 
baza vastului material cules, 
ei au scris un studiu intere
sant — „Cîntecele rezisten
tei spaniole între anii

Fragment al monumentului din Parma Închinat partizanilor din acest 
oraș. Monumentul este opera sculptorului italian Marino Mazacurati.

sugestiv în cuvintele unuia 
dintre ele.: „Toate mîinile 
sînt gata să se ridice și să se 
strîngă Intr-un pumn pu
ternic".

SPECTACOLELE 
TEATRULUI „DERYNE"
Teatrul de stat „Deryné" 

din R. P. Ungară, numit și 
teatrul sătesc, își desfășoa
ră activitatea în special în

M. 
Galante- 

recent 
scopul 
popu- 
fmpo-

1940—1961". Lucrarea, așa 
curh, arată ziarul „L'Unitâ", 
cuprinde multe cîntece care 
au apărut în timpul războiu
lui pentru libertatea Repu
blicii Spaniole, precum și 
altele create în anii postbe
lici — inclusiv în ultimii ani. 
Sînt cîntece care exprimă un 
protest fierbinte împotriva 
asupririi, cîntece pătrunse de 
speranța eliberării, Sentimen
tele care străbat toate aceste 'ațele tării. Cutreierlnd fara, 
cîntece de luptă sînt redate artiștii teatrului, folosind sce-

nele cluburilor sătești, duc 
arta lor pînă în cele mai în
depărtate coifuri ale R. P. 
Ungare. Anul trecut, colecti
vul teatrului sătesc ,,Dery
né" a prezentat In fața locui
torilor de la sate peste 2.200 
spectacole.

Teatrul sătesc „Deryné“ 
care anul trecut și-a sărbăto
rit cea de-a 10-a aniversare, 
a prezentat 20.000 de spec
tacole In perioada care a 
trecut de la înființarea sa.

tăfi de 
a Africii.

Toți colonialiștii erau im
plicați în triunghiul : mărfuri 
în Africa, sclavi spre America, 
minereuri și produse alimen
tare spre Europa. Feudalii- 
neguțători, monarhiile, căpi
tanii de vase și plantatorii 
— cu toții storceau imense 
profituri de pe urma mîinii 
ucigașe care a ’ 
Europa pentru a 
instituțiile și a 
însăși existența 
popor african.

Africa poseda o 
tribală destul de stabilă ce 
putea fi comparată din mul
te puncte de vedere cu 
aceea existentă în Europa 
în ultima perioadă a evului 
mediu.

Continentul avea nevoie de 
comerț, cunoș
tințe și vase de 
transport, dar a 
căpătat moarte 
și distrugere și 
în cele din ur
mă, 
mul. 
voia 
dar 
tunuri și băuturi 
alcoolice.
ropa a 
mult dar 
dat nimic. 

Numărul 
soanelor 
din Africa 
cursul celor pa
tru secole a fost 
de 15 milioane, 
iar totalul vieți
lor pierdute s-a 
ridicat la 50 mi
lioane; Davidson 
consideră însă 
că aceste cifre 
sînt mult micșo
rate.

Citiți această 
carte, apoi 
citiți-o — 
recenzentul 
încheiere, 
istoria uneia din
tre cele mai 
monstruoase cri
me din întreaga 
istorie a ome
nirii“.

în care a arătat că în condițiile dez
voltării capitalismului la sate, me
canizarea treptată a agriculturii 
este urmată nu de îmbunătățirea 
ci de agravarea situației muncitori
lor agricoli. Exploatarea muncii 
argaților a devenit și mat brutală, 
iar condițiile luptei lor se agravea* 
ză datorită creșterii primejdiei șo
majului.

în încheiere, raportorul a subli
niat că un milion șl jumătate de 
muncitori agricoli, laolaltă cu în
treaga țărănime muncitoare, vor 
continua lupta pentru o reformă 
agrară generală.

Salutînd pe participanții la adu
nare, senatorul Emilio Sereni, pre
ședintele Uniunii naționale a țăra
nilor, a vorbit despre rezultatele 
primului congres al acestei uniuni, 
care a avut loc recent la Roma, 
congres la care s-a trasat progra
mul de luptă pentru drepturile vi
tale ale muncitorilor agricoli.

Luînd cuvîntul la Adunarea na- ■ 
țională consacrată problemelor a- 
grare,
general al Confederației Generale a 
Muncii din Italia, a încredințat pe 
solii proletariatului agricol și pe 
toți muncitorii agricoli de solidari
tatea frățească a clasei muncitoare 
din Italia.

Agostino Novella, secretar
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Noi amănunte 
despre cauzele mor(ii 
lui D« Hammarskfoeld
NDOLA 10 (Agerpres). — Comisia 

guvernamentală a Federației Rho- 
desiei și Nyassalandului — anunță 
corespondentul agenției United 
Press International — și-a încheiat 
ancheta în legătură cu circumstan
țele morții lui Dag Hammarskjoeld. 
După cum se știe, avionul în care 
fostul secretar general al O.N.U. se 
îndrepta spre Ndola (Rhodesia de • 
nord) pentru a se întîlni cu Chombe,' 
s-a prăbușit la 17 septembrie în 
împrejurări misterioase, în apropie
rea acestei localități.

Avînd în vedere faptul că nume
roase organe de presă și pături largi 
ale opiniei publice mondiale și-au 
exprimat fățiș părerea că guvernul 
acestei federații și autoritățile ' colo-• 
niale engleze n-ar fi cu totul străine, 
de „accident“, nu era de așteptat 
ca rezultatele anchetei să fie edifi
catoare.

în raportul dat publicității la 9 
februarie de către comisie este ex
clusă categoric posibilitatea ca avio
nul lui Hammarskjoeld să fi fost 
doborît. Catastrofa, se spune în ra
port, s-a datorat unei „greșeli de 
pilotaj".

Intre timp, după cum anunță 
agențiile de presă, la Ndola își con
tinuă lucrările Comisia O.N.U. care 
se ocupă cu anchetarea aceluiași' 
caz. La 9 februarie, F. Mazibisa., 
președintele unei uniuni sindicale 
din Rhodesia de nord, a comunicat 
Comisiei O.N.U. o serie de date noi, 
extrem de semnificative.

Mazibisa a declarat comisiei 
„Am văzut farurile de recunoaștere 
a două avioane. Un avion zbura în ' 
urma celui din față. S-au auzit îm
pușcături O flacără puternică a lu
minat jungla".

Fiind întrebat de ce nu a adus 
mai devreme la cunoștința comisiei ' 
aceste date, Mazibisa a răspuns : 
„Mă temeam că dacă voi face acestg 
depoziții, .voi fi ucis“.
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Alături de poporul cuban! O victorie a oamenilor muncii
din insula Okinawa

,Poziția Braziliei rămîne neschimbată“>5-
Declarația purtătorului de cuvînt
RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția France 
Presse, reafirmîndu-și poziția în 
privința relațiilor cu Cuba, guvernul 
Braziliei, printr-un purtător de cu
vînt al Ministerului Afacerilor Exter
ne, a declarat : „Brazilia nu întreve
de absolut de loc o rupere a rela
țiilor diplomatice cu Cuba". „Decla-

Proteste vehemente in întreaga Argentina împotriva 
ruperii relațiilor diplomatice cu Cuba

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 
în noaptea de 9 spre 10 februarie, 
anunță agenția United Press Inter
national, grupuri de demonstranți au 
protestat împotriva ruperii relațiilor 
diplomatice cu Cuba de către Ar
gentina, manifestînd în fața clădiri
lor a mai multejșocietăți comerciale 
nord-americane și ambasadei S.U.A. 
din Buenos Aires.

Demonstranții scandau : „Afară cu 
yankeii !“, „Trăiască Fidel Castro !“.

Intre demonstranți și poliție s-au
-----------o® o-----------

Miting pentru pace, dezarmare 
și libertăți cetățenești la New York

egali-

Lene, 
a sfa- 
nece-

NEW YORK 10 (Agerpres). — La 8 
februarie a avut loc la New York un 
miting la care au participat aproxima
tiv 1.000 de americani, care luptă pen. 
tru pace, libertăți cetățenești și 
täte între rase.

La miting a luat cuvîntul M. 
membru al Adunării legislative 
fului New York, care a subliniat 
sitatea de a transforma mișcarea par
tizanilor păcii din Statele Unite într-o 
forță politică eficientă.

„Trebuie să ne unim cu milioanele 
de americani care cer transformări, a 
declarat Lane, cu negrii șl cu porto- 
rlcanll care cer egalitate In drepturi“.

Livingstone, președintele Organiza
ției sindicale a lucrătorilor din comerț, 
a declarat că sindicatul său „respinge 
cu indignare ideea inevitabilității răz
boiului. Noi sintern pentru dezarmare 
generală".

La miting au luat cuvîntul, de ase
menea, William Ryan, membru al Con
gresului S.U.A., care a votat recent îm
potriva menținerii Comisiei Camerei 
Reprezentanților pentru cercetarea aefi-

S.U.A. au efectuat 
o-nouă explozie nucleară
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

TAiSS. ' După cum anunță agenția 
United Press International, Comisia, 
americană pentru energie atomică 
a anunțat că la 9 februarie, la poli
gonul experimental din statul, Ne
vada a avut loc o nouă explozie 
nucleară subterariă. Aceasta este a 
13-a explozie nucleară subterană 
efectuată pînă în prezent de Statele 
Unite, în 'cursul actualei serii de 
experiențe.

■o«o

HAMBURG (R.F.G.). O demonstrație a tineretului din oraș pentru 
dezarmare și tratative. Inscripțiile de pe pancarte îndemnau populația 
nu mimai sä se gîndească la pace, ci să facă ceva pentru pace. De
monstranții au fost împrăștiați cu forța de poliție, iar mulțl participant! 
arestați.

al Ministerului Afacerilor Externe
rațiile ministrului nostru al Afaceri
lor Externe, Santiago Dantas, atît 
în cursul conferinței de la Punta del 
Este cit și după această conferință, 
exclud în mod limpede o asemenea 
ipoteză. Poziția noastră nu s-a 
schimbat", a declarat purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Braziliei.

o «o----------

produs puternice ciocniri. „Poliția a 
folosit gaze lacrimogene și pătrun
dea în mulțime, lovind cu bastoa
nele“, anunță agenția.

După cum anunță agenția Uni
ted Press International, în ciuda 
faptului că poliția păzea toate prin
cipalele clădiri nord-americane, de
monstranții au atacat simultan nu
meroase dintre ele, între care clă
direa unei filiale din Buenos Aires 
a Băncii de construcție din Boston, 
Oficiul internațional de vinzare a 
mașinilor etc.

vifăfilor aniiamericane, Mary Charmaf, 
președinta Organizației de femei „Ac
țiuni directe"" care luptă pentru pace, 
reprezentanți ai organizației „Ameri
canii — partizani ai acțiunilor demo
cratice", și ai Comitetului național de 
luptă pentru o politică nucleară sănă
toasă.

Apropiatele alegeri din Malta 
îngrijorează pe colonialiști

LA VALLETTA 10 (Agerpres). — 
Problema evoluției viitoare a colo
niei britanice Malta a fost discutată 
în ultima vreme pe larg de nume
roase ziare engleze și occidentale. 
După cum se știe, în Malta — unde 
constituția a fost suspendată încă 
din 1959 — au avut loc în ultima 
vreme o' serie de manifestații în 
sprijinul independenței insulei, iar 
la mijlocul lunii februarie urmează 
să aibă loc alegeri pentru desemna
rea unui guvern care ar avea ca 
sarcină și elaborarea unei noi consti
tuții.

Intr-un articol intitulat „Se pre
văd greutăți pentru Malta”, ziarul 
american „New York Herald Tri
bune” lasă să se înțeleagă că autori
tățile britanice au căutat să inter-, 
vină în aceste alegeri prin diferite 
manevre de culise. în acest, sens au 
luat ființă sau au fost activate în 
ultima vreme cîteva partide sau gru
puri politice care și-au propus ca 
program menținerea Maltei- în ca
drul Commonwealthului britanic, 
sau chiar cu statutul de colonie ' a 
Angliei cu o teoretică participare a 
unor deputați maltezi în parlamen
tul britanic. Ziarùl american nu

REDACTIA SI ADMINISTRAȚIA București, Plata „Scînteii“. Tel. 17.60.10, 17,60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorlt voluntari din întreprinderi și Instituții Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

Hotărîrile luate Ia Conferința 
O.S.A. de la Punta del Este au stir
nit vii proteste în întreaga Ameri
că Latină. în fotografie: o puterni
că demonstrație care a avut loc în 
capitala Republicii Chile.

■o*o

O.N.U. trebuie să se pronunțe împotriva 
amestecului S.U.A. în treburile interne ale Cubei

Dezbaterile în Comitetul Politic

NEW YORK 10 (Agerpres). TASS 
transmite : De la începutul acestei 
săptămîni Comitetul Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. dis
cută una din cele mai importante 
probleme de pe ordinea de zi — 
protestul Cubei împotriva primej
diei pentru pacea și securitatea 
internațională, primejdie creată de’ 
noile planuri ale S.Ù.A. de agresi
une și intervenție împotriva Cubei.

La dezbaterile din Comitetul Po
litic au vorbit reprezentanții Bra
ziliei și Republicii Chile care au 
lăsat să se înțeleagă clar că nu 
sînt de acord cu amestecul în tre
burile interne ale Cubei și au sub
liniat necesitatea unei reglementări 
pașnice.

Deși delegatul Republicii Chile 
a afirmat că S.U.A. „nu pregătesc 
nici un fel de intervenție" împo
triva Cubei și că Repùblica Chile 
nu este de acord cu „multe as
pecte“ ale revoluției cubane, el a 
subliniat totuși că nu poate fi di
minuată importanța acestei revo
luții, învățămintele ei în domeniul 
politic și social, deoarece în multe 
țări din America Latină mai dăi
nuie mizeria, ignoranța, înapoie
rea. Vorbitorul a declarat că Re
publica Chile se pronunță împotri
va măsurilor care, sub pretextul 

poate ascunde însă că, după toate 
probabilitățile — ținînd seama mai 
ales și de victoria obținută în prece
dentele alegeri, în 1955 — Partidul 
laburist condus de Dom Mintoff, ad
versarul hotărît al menținerii Maltei 
în Commonwealth, va cîștiga și de 
data aceasta victoria în alegeri.

Pentru Anglia, însă — și de ase
menea și pentru partenerii ei din a- 
lianța atlantică — Malta este impor
tantă „deoarece — explică „New 
York Herald Tribune” — ea este una 
dintre cele patru baze ale pactului 
Atlantic care pot adăposti bombar
diere înzestrate cu bomba cu 
drogen”.

luat împotriva agenților O.A.S. aflați 
în Italia și împotriva ocrotitorilor lor".

ADDIS-ABEBA. La 9 februarie îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie, a or
ganizat o conferință de presă pentru 
ziariștii etiopieni și străini. împăra
tul Etiopiei a subliniat că în prezent 
sarcina principală a Africii o consti
tuie lupta împotriva colonialismului și

PRAGA. După cum anunță agenția 
Ceteka, A. Novotny, președintele R.S. 
Cehoslovace, a eliberat din funcția de 
ministru al Construcțiilor pe O. Be
ran la cererea acestuia- din- cauză - de 
boală. J. Pilier a fost numit vicepre
ședinte al guvernului, J. Korcak — 
ministru al Construcțiilor. Președin
tele R. S. Cehoslovace a demis pe R. 
Barak din funcția de vicepreședinte 
al guvernului.

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S;S. a ratificat Acor
dul sovieto-tunisian cu privire la co
laborarea în domeniul economic și 
tehnic, semnat la Tunis la 30 august 
1961. Potrivit prevederilor acestui 
acord, Uniunea Sovietică va acorda 
Tunisiei un credit de 25 de milioane 
de ruble pentru construcții de hidro
centrale precum și pentru construirea 
unui Institut tehnic național.

BERLIN. La ambasada R. P. Romîne 
la Berlin, a avut loc un cocteil în -cin
stea pictorului romîn Alexandru Ciucu- 
rencu, a cărui expoziție a fost deschisă 
recent în capitala R. D. Germane.

BONN. La 9 februarie în diferite 
orașe ale R.F. Germane au avut Ioc 
numeroase greve la care au participat 
peste 11.500 de persoane. In ultimele 
trei zile au avut loc greve la 44 de 
întreprinderi din 16 orașe din Bavaria. 
La aceste greve au participat în to
tal peste 61.500 de muncitori.

ROMA. Deputății socialiști Ber- 
linguer, Luzzatto, Basso și Pinna au 
prezentat în parlament o interpelare 
în legătură cu activitatea agențiilor 
O.A.S. în Italia, relatează ziarul „Uni
ta". Deputății cer președintelui Con
siliului de Miniștri și ministrului Afa- 
oerilor Interne să arate „oe măsuri au

TOKIO 10 (Agerpres). — După 
o luptă susținută și îndelungată 
pentru drepturile lor, oamenii mun
cii din insula Okinawa au obținut o 
importantă victorie. La 8 -februarie 
s-a anulat ordonanța Nr.145 a admi
nistrației americane care îi lipsea 
de fapt pe locuitorii Okinawei de 
principalele drepturi sindicale.

Conform acestei ordonanțe în vi
goare din august 1955, nici o orga
nizație sindicală a oamenilor mun-

Declarația Consiliului ' 
de solidaritate al tarilor 

Asiei și Africii
CAIRO 10 (Agerpres). TASS trans

mite : Consiliul de solidaritate al 
țărilor Asiei și Africii a dat publi
cității o declarație în care atrage 
atenția parlamentarilor tuturor ță
rilor lumii asupra încălcării brutale 
și inadmisibile de către guvernul 
central al Congoului a imunității 
parlamentare, lucru care își găsește 
expresia în arestarea ilegală a lui 
Antoine Gizenga. Consiliul de soli
daritate al țărilor Asiei și Africii 
cheamă parlamentarii țărilor mem
bre ale Consiliului să adreseze neîn- 
tîrziat proteste parlamentului și gu
vernului central al Congoului, pre
cum și O.N.U.

al Adunării Generale a ON.U.

luptei împotriva comunismului, ar 
putea fi folosite pentru înăbuși
rea progresului social.

In cuvîntarea sa din 9 februarie 
reprezentantul R. S. S. Bieloruse, 
P. E. Astapenko, a arătat că eșecul 
intervenției din ^aprilie împotriva 
Cubei, care a demonstrat dorința 
fierbinte a poporului cuban de 
a-și apăra cuceririle revoluționare, 
libertatea și independența patriei, 
nu a trezit la realitate cercurile 
imperialiste ale S. U. A. Guvernul 
S. U. A. continuă să meargă pe 
calea provocărilor îndreptate îm
potriva poporului cuban iubitor de 
pace, continuă pregătirea unei noi 
agresiuni armate împotriva Re
publicii Cuba.

Reprezentantul R. S. S. Bielo
ruse a subliniat că pentru Organi
zația Națiunilor Unite este impe
rios necesar să se pronunțe în a- 
părarea păcii și securității inter
naționale, în apărarea libertății și 
independenței unui stat mic mem
bru al O.N.U. — Republica Cuba, 
să o apere de amestecul și de 
provocările unui alt membru al 
O.N.U. — marea putere S.U.A.

Vorbitorul a cerut 
să sprijine proiectul 
al R. P. Romîne și 
lovace.

delegațiilor 
de rezoluție 

R. S. Cehos-

»

2 milioane muncitori 
agricoli șomeri in Turcia

ISTAMBUL10 (Agerpres).—TASS: 
Nerezolvarea problemei agrare în 
Turcia înrăutățește cu fiecare an 
situația maselor țărănești. In pre
zent, a declarat Ciumarl, deputat în 
Medjilis, în țară se numără 89.000 
de familii țărănești fără pămînt. In 
același timp există oameni care 
dețin latifundii uriașe. In prezent, în 
Turcia sînt două milioane munci
tori agricoli șomeri.

In satele vilaietului Karsk, scrie 
ziarul „Hur Vatan", bîntuie mizeria 
și foametea. Țăranii trăiesc în bor
deie sau în grote săpate în stînci. 
Foametea, subliniază ziarul, a luat 
în regiunile de răsărit ale Turciei, 
caracterul unei calamități naturale.

9

arestat de poliție, 
să-și divulge nu-

a acordat un spri-

pentru acordarea imediată a libertă
ții și independenței popoarelor afri
cane.

PARIS. Guvernul francez a hotărât 
să interzică partidele comuniste din 
insulele Antile franceze, relatează 
săptămânalul „Candide". In urma a- 
cestei hotărâri au fost interzise Par
tidul Comunist din Martinica și Par
tidul Comunist din Guadelupa.

SAO PAULO. In seara zilei de 
februarie s-a întreprins un atentat la 
viața generalului Nelson Mello, co
mandantul Armatei a II-a braziliene. 
Atentatorul a fost 
însă el a refuzat 
mele.

Generalul Mello 
jin activ actualului președinte al Bra
ziliei, Joao Goulart, în perioada care 
a urmat demisiei fostului președinte 
Quadros, cînd elemente reacționare 
au încercat să se opună preluării 
funcției de președinte de către 
Goulart.

TOKIO. Epidemia de gripă asiatică 
care a izbucnit la Tokio și în subur
biile sale s-a întins cu repeziciune și 
în alte regiuni ale țării. In urma îm
bolnăvirii în masă a copiilor, numai 
la Tokio s-au suspendat cursurile la 
530 de școli. Organele sanitare arată 
că Ia sfîrșitul săptămînii numărul to
tal al cazurilor de gripă în rindurile 
copiilor de vîrstă școlară s-a ridicat 
Ia peste 150.000.

ULTIMELE ȘTIRI

cit din Okinawa nu putea fi recu
noscută ca legală, dacă înaltul co
misar al Statelor Unite considera 
că ea „ar submina securitatea" re
gimului american de ocupație de pe 
insulă. Această ordonanță ridica 
numeroase obstacole în calea creă
rii sindicatelor, alegerii conducăto
rilor sindicali și activității organi
zațiilor sindicale.

Din cauza acestei ordonanțe nu
meroase sindicate erau nevoite să 
activeze aproape ilegal.

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

(Un act de bunăvoință 
|' ai U. R. S. S.
GRAȚIEREA PILOTULUI AMERICAN] 

F. G. POWERS

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. examinînd demersul rude
lor pilotului american Francis Ga
rry Powers, condamnat în Uniunea 
Sovietică, și ținînd seama că el a re
cunoscut crima gravă săvîrșită, pre
cum și călăuzindu-se de năzuința 
spre îmbunătățirea relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A., a hotă- 
rît să grațieze pe Francis Garry Po
wers și să-l predea autorităților a- 
mericane.

*
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : Știrea despre ho- 
tărîrea Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. de a-1 grația pë 
Francis Powers în interesul îmbu
nătățirii relațiilor sovieto-americane, 
a fost înserată în ultimele ediții ale 
ziarelor americane de dimineață 
care o publică sub titluri uriașe pe 
Întreaga pagină. Corespondentul a- 
genției Associated Press transmite 
din Moscova că Powers a părăsit 
locul de detențiune rostind urmă
toarele cuvinte : „Nu voi mai zbura 
niciodată deasupra Rusiei sovietice“.

r—

Pentru a cinsti memoria victimelor represiunii polițienești din 8 februarie

Greve, ••mitinguri și demonstrații / 
antifasciste în Franța l

zeci de fabrici.

PARIS 10 — corespondentul A- 
gerpres transmite : La 9 februarie, 
oamenii muncii din Paris au cinstit 
printr-o grevă de o oră și prin de
monstrații pe străzile orașului me
moria victimelor represiunii poli
țienești din 8 februarie. La oaa 3 
după-amiază au încetat să lucreze 
mașinile de la 
S-au oprit metroul și sute de auto
buze care deservesc populația Pa
risului. Au declarat grevă lucrătorii 
de la serviciile tehnice ale radiou
lui francez, iar serviciul telegrafic 
al Secției internaționale și interne 
a agenției France Presse și-a înce
tat activitatea. Aproape toate ofi
ciile poștale și-au închis ușile între 
orele 16 și 17. S-au închis, de ase
menea, numeroase alte instituții din 
capitala Franței. La ora 16 străzile 
din apropierea Bursei de valori au 
fost umplute de sute de manifes
tant care scandau lozincile „Ru
șine asasinilor", „Rușine poliției", 
„Fascismul nu va trece 1“ Coloana 
de manifestant își continuă drumul 
spre centrul orașului.

Printre cei care au cinstit la 9 
februarie memoria victimelor poli-

Aspect de Ia o demonstrație a forțelor progresiste din Paris împoAspect de la o demonstrație a forțelor progresiste din Paris împo
triva bandelor O.A.S.triva bandelor O.A.S.
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Descoperirea 
în Guyana

GEORGETOWN 10 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse, la 9 februarie în capitala 
Guyanei britanice, Georgetown, s-a 
anunțat oficial descoperirea unui com
plot, care urmărea asasinarea primu- 

. lui ministru Cheddi Jagan și a mai 
multor membri ai guvernului.

Luînd cuvîntul în fața Adunării 
legislative, primul ministru Jagan a 
declarat că anumite elemente, acțio- 
nînd la ordinele unei minorități, au 
intenționat să preia puterea pe calea 
unei lovituri de stat. Complotiștii — a 
spus Jagan — care urmăreau să men
țină anumite privelegii intenționau

Ședința C. C.
BUDAPESTA 10 (Agerpres). - 

Nepszabadsag", organul central al 
P.M.S.U., anunță că la 9 februarie
Comitetul Central al P.M.S.U. a ți
nut o ședință la care Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a 
prezentat o propunere a Biroului 
Politic privind convocarea următo
rului Congres al partidului.

Comitetul Central a hotărît să

Plenara C. C. al P. C. Francez
PARIS 10 (Agerpres). — La 

februarie în suburbia ț 
Choisy-le-Roi și-a început lucrările 
plenara C.C. al Partidului Comunist

Plenara C. C. al P. C. din Australia
CANBERRA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Sydney a avut 
loc plenara C.C. al Partidului Comu
nist din Australia.

în raportul său consacrat situa
ției internaționale și sarcinilor par
tidului, secretarul general al P.C. 
din Australia, Shorkey, a de
clarat că în prezent una din princi
palele sarcini ale partidului este in
tensificarea luptei pentru pace și de
mascarea ațîțătorilor la război. Tre
buie să intensificăm și mai mult 
lupta pentru interzicerea armei nu
cleare, pentru dezarmarea generală 
și totală, pentru coexistența pașnică 

țărilor cu sisteme sociale diferite, 
subliniat Sharkey.
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VARȘOVIA 10 (Agerpres)..— 
După cum transmite agenția P.A.P., 
la 9 februarie au început la Varșo
via lucrările celui de-al III-lea Con
gres al cooperativelor agricole de 
producție din Polonia. Delegații la 
congres fac bilanțul succeselor ob
ținute de cooperativele agricole de 
producție în ultimii ani, examinea
ză metodele de muncă care permit 
accelerarea dezvoltării cooperației 
de producție și crearea condițiilor 
ca toate cooperativele să devină

' ' -B»»»— ",..........—

rămas goale. Mii de tineri 
s-au adunat în fața Uni- 
pentru a-și exprima in-

ției din „joia sîngeroasă" au fost 
și studenții din Paris. La orele 16 
toate amfiteatrele facultăților Sor- 
bonei au 
și tinere 
versității 
dignarea provocată de acțiunile 
autorităților polițienești, scandînd 
„O.A.S. asasini*.

Greve, mitinguri de protest, de
monstrații antifasciste au avut loc 
în numeroase alte regiuni ale țării.

PARIS 10 (Agerpres).,— TASS : După 
ședința care a avut loc în ziua de 9 
februarie sub președinția lui Maurice 
Thorez, secretarul general al Partidului 
Comunist Francez, Biroul Politic al P.C. 
Francez a dat publicității o declarație.

Sălbaticele acțiuni represive ale poli
ției, se spune în declarație,'- au făcui 
să curgă sîngeie antifasciștilor. Tole- 
rînd aceasta, guvernul a dat pe față a- 
devăratul caracter al politicii sale. în
curajați din nou de interzicerea demon
strației republicanilor și de reprimarea 
ei sîngeroasă de către polițiști, fas
ciștii au săvîrșif imediat zece noi aten
tate criminale. Aruncînd împotriva po
porului Parisului cele mai agresive forțe

unui complot 
britanica.

să creeze în Guyana Britanică 
o situație tulbure asemănătoare ace
leia care există în Congo". Primul 
ministru a lăsat să se înțeleagă că 
organizatorii complotului ,,se bizuiau 
pe ajutorul unor puteri străine", pen
tru a duce la îndeplinire planul lor.

După cum se știe, în urma alegeri
lor, care au avut loc anul trecut în 
Guyana Britanică, majoritatea locuri
lor în parlament a revenit membri
lor Partidului popular progresist con
dus de Cheddi Jagan, care promo
vează o politică anticolonialistă și 
cere acordarea independenței depline 
acestei colonii.

convoace cel de-al VIII-lea Congres 
al partidului în cursul ultim'?1 û 
trimestru al anului curent.

Pe baza raportului p:
Aprö Antal, Comitetul 
dezbătut probleme legate de

e 
ia

irezentat
Central Ja 

—, ,, rm““ nie- 
dernizarea structurii și organizării 
industriei, de orientare a economiei 
naționale și a adoptat rezoluții co
respunzătoare.

10 Francez. Pe ordinea de zi a plenarei 
figurează problema luptei antifas
ciste și a frontului unic de acțiune.

Secretarul general al P.C. din Aus
tralia s-a ocupat pe larg de proble
ma Irianului de vest. Partidul nos
tru, a spus el, a sprijinit întotdeau
na retrocedarea pașnică a Irianului 
de vest Republicii Indonezia și lichi
darea colonialismului în Noua 
Guinee în ansamblu.

Raportorul a chemat pe memb ii 
de partid și pe toți oamenii muheii 
să nu-și precupețească eforturile în 
lupta pentru asigurarea păcii.

Aarons, secretar al C.C. al P.C. din 
Australia, a prezentat la plenară ra
portul cu privire la situația politică 
a Australiei după alegerile fede
rale.

gospodării model și un exemplu 
pentru toți țăranii din R. P. Polonă.

In cuvîntarea rostită în fața par- 
ticipanților la Congres, E. Ochab, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.U.P., a arătat că principala 
sarcină a partidului în domeniul 
agriculturii este asigurarea creșterii 
continue a producției agricole și 
crearea condițiilor materiale și so
ciale pentru transformarea satului 
pe baze socialiste.

î
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polițienești, guvernul nu face decît să 
sprijine activitatea ultracolonialiștilor. 

încercînd să justifice complicitatea 
sa efectivă cu O.A.S., se arată în decla
rația Biroului Politic, guvernul a pus la 
cale o diversiune anticomunistă bru
tală. Mai mult decît afît, la fel ca și 
călăii de la Versailles al Comunei din 
Paris, el își calomniază propriile vic
time. El numește „dușmani ai repu
blicii" pe cei care, cu forțele întregului 
popor, au vrut să bareze cu hotărîre 
calea pericolului fascist.

Oamenii muncii de toate convin
gerile, comuniștii, socialiștii și ceilalți 
republicani care acționează împreună, 
în mod organizat, și care s-au adunat 
în Piața Bastiliei, participanții la rezis
tență, uniți prin același avînf patriotic, 
nu sînt „dușmani ai Republicii". Ei vor 
să unească toate forțele sănătoase ale 
țării, să-i izoleze și să-i zdrobească pe 
fasciști, să salveze Franța de rușine, 
dezonoare și feroare.

★
PARIS 10 (Agerpres). — în Alge

ria continuă atentate cu bombe să- 
vîrșite de teroriștii din O.A.S. Po
trivit relatărilor corespondentului 
din Alger al agenției France Presse, 
în noaptea de vineri spre sîmbătă, 
pe întreg teritoriul algerian au ex
plodat 32 de bombe, care au pro
vocat, moartea a 13 persoane și ră
nirea altor 13.

k

Președintele Italiei 
a încheiat consultările 

în vederea formării 
noului guvern

ROMA 10 corespondentul Ager
pres transmite : Vineri seara pre
ședintele Italiei, Giovanni Gronchi, 
a încheiat consultările cu diferiți 
conducători de partide și grupuri 
parlamentare în vederea formării 
noului guvern.

în cercurile politice din capitala 
Italiei se afirmă că în mod sigur 
Amintore Fanfani, președintele gu
vernului demisionat, va fi din nou 
însărcinat cu formarea viitorului 
guvern.

în cadrul consultărilor, pre
ședintele Gronchi a primit pe re
prezentanții grupurilor ^.^ria'pen- 
tare ale Partidului Cc q,/" A To
gliatti și Secchia. ' y

După convorbirea avută cu pre
ședintele, Togliatti a declarat zia
riștilor : „Urmărim cu atenție nu 
numai dezbaterile și hotărîrile Con
gresului democrat-creștinilor, dar 
și formarea de noi curente în sînul 
altor partide. La Neapole la Con
gresul democrat-creștinilor s-a vor
bit despre necesitatea schimbării 
liniei politice, și unele partide îm
părtășesc această părere. Noi ne 
exprimăm satisfacția în legătură cu 
aceasta, deoarece cerem de mult o 
cotitură spre s.tînga în politica na
țională. Și dacă în această direcție 
se va face primul pas, el va fi în
tru totul util. în prezent, așteptăm 
să vorbească faptele ; întrucît se 
declară că se urmărește o nouă li
nie politică, noi cerem ca ea să fie 
schimbată spre mai bine, pentru a 
corespunde nevoilor maselor mun
citoare“.


