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Luni 22 ianuarie 1962UNELE PROBLEME PRIVINDCREȘTEREA PĂSĂRILOR (i)în Chemarea Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști se arată că, așa cum nu există curte de țăran fără păsări, să nu existe gospodărie colectivă fără crescătorie de păsări din cele mai bune rase. Chemarea înflăcărată a Consfătuirii a stîrnit un larg ecou în rindurile colecti- vi&tilor. Acum cînd definitivează anurile de producție, ei anali- .......................  Penuzează multilateral posibilitățile care le au pentru a crește un inăr cît mai mare de păsări.
Ce foîoase na aduc 

păsărileȚara noastră are condiții din cele mai prielnice pentru o largă dezvoltare a acestui important sector de producție. Sporirea producției de cereale, existența unor însemnate suprafețe de ape pentru creșterea rațelor și gîștelor, constituie tot atîtéa posibilități pentru ca sectorul avicol . să devină un mare izvor de bogăție. ..în ultimii ani multe gospodării de stat și gospodării colective au acumulat o prețioasă experiență în organizarea unor Lmari, aducătoare 500-600  păsăride însemnate venituri. Organele și organizațiile de partid folosesc și trebuie să folosească tot mai mult experiența a- cestor unități în munca politică pe care o desfășoară în rîndul colectiviștilor pentru creșterea- u- nui număr cît mai mare de păsări, convingîndu-i de avantajele îndeletniciri. La gospodăria tivă din Săveni, regiunea

LA SUTA DE HECTARE

acestei colec- Bucu- rești, anul trecut au fost crescute 23.750 păsări, din care s-au oprit peste 5.000 găini matcă. Gospodăria a obținut din sectorul avicol un venit bănesc de peste 500.000 lei. în planul de producție pe acest an gospodăria a prevăzut să crească 30.000 păsări, din care 8.000 matcă.Experiența gospodăriilor fruntașe dovedește că realizarea sarcinii trasate de partid privind creșterea numărului de păsări și a producției acestora este întru totul posibilă. Trebuie subliniat că obținerea unor producții mari de ouă și carne de pasăre la un preț de cost cît mai redus are o mare însemnătate pentru îmbunătățirea continuă a alimentației oamenilor muncii. Aceste produse au o valoare alimentară ridicată și intră în hrana oamenilor sub cele mai diverse forme. Ouăle pot fi folosite în peste 1.000 de rețete de mîncăruri și prăjituri. Ele sînt alimente complete, deoarece conțin toate substanțele nutritive necesare în hrana omului și îndeosebi proteine, săruri minerale și vitamine, în proporții optime pentru organism. De asemenea, digesti- bilitatea gălbenușului din ou este de 100 la sută, iar a albușului de 97 la sută. Și cine nu știe că păsările dau o carne foarte gustoasă, fină și suculentă ? Totodată randamentul la tăiere al păsărilor este foarte mare ajungînd pînă la 80 la sută. O mare valoare economică au produsele secundare ale păsărilor, cum sînt penele și puful, care sînt foarte căutate.Unul dintre avantajele mari ale creșterii păsărilor îl constituie faptul că se înmulțesc ușor, ajung în- 
tr-un timp scurt la maturitate, au 
o putere mare de aclimatizare și 
pot da producții ridicate. în gospodăriile fruntașe o găină de rasă bună ouătoare, în greutate de 1,750 kg., dă anual 180—200 ouă, cu o greutate totală de 10—12 kg. masă- ou, adică de 6—7 ori greutatea ei.Un mare avantaj îl constituie faptul că păsările consumă cantități mici de furaje pentru obținerea unui kilogram de creștere în greutate. Astfel, cu numai 3,5 kg. furaje combinate (amestec de diferite sortimente de furaje, săruri minerale etc. cu o valoare.nutritivă completă) se poate obține 1 carne de pasăre.

creeze un sector avicol puternic, să crească cel puțin 500—600 păsări la suta de hectare. în unitățile situate în imediata apropiere a orașelor și centrelor muncitorești trebuie să se dezvolte creșterea industrială a păsărilor pentru ouă și carne, să se organizeze crescătorii cu cel puțin 10—15.000 păsări din cele mai bune rase specializate pentru producția de ouă.Pentru înfăptuirea acestei sarcini, de cea mai mare însemnătate este cunoașterea și răspîndirea largă a experienței gospodăriilor fruntașe care cresc cu bune rezultate un număr mare de păsări.Cine se abate în aceste zile pe la gospodăria colectivă din satul Dumbrăvița din apropierea Timișoarei poate afla multe lucruri interesante privitoare la creșterea păsărilor. A intrat în obișnuința colectiviștilor să socotească numărul de păsări la suta de hectare, în anul trecut membrii gospodăriei au sporit numărul păsărilor la 6.900, revenind 766 la suta de hectare. Venitul bănesc realizat din valorificarea păsărilor a ajuns la 91.000 lei. După ce au citit din ziare Chemarea Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști de a se crește tot mai multe păsări, colectiviștii Dumbrăvița prevăzut în planul de producție pe acest an să crească 11.600 găini, gîște și curci, adică 1.300 păsări 
la suta de hecta
re. Ei au hotărît să valorifice în a- cest an un mare 9.000 de găini, gîște și curci, precum și mari cantități de pene.Cu rezultate ca la Dumbrăvița și chiar mai bune se pot mîndri și alte gospodării colective din regiu-, nile Banat, Dobrogea, Galați etc.Dar obișnuința de a socoti numărul de păsări la suta de hectare n-o au multe consilii de conducere ale gospodăriilor colective, iar altele încă nu au ce socoti deoarece nici n-au înființat crescătorii de păsări. în multe gospodării maj domnește încă părerea greșită că nu este rentabilă creșterea păsărilor. Creșterea păsărilor și mai ales’ a găinilor nu rentabilă doar care nu asigură condiții bune de hrană, îngrijire și adăpostire, acolo unde nu se iau măsurile cuvenite pentru prevenirea și combaterea bolilor. Bolile „fug“ de gospodăria de stat Giarmata, regiunea Banat, sau de gospodăria colectivă din Să- veni, regiunea București, și de multe altele, care aplică metode înaintate de hrănire și îngrijire a păsărilor, unde păsările se află pe mîna unor
C. BORDEIANU 
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Sintngarul

La uzinele 
talurgice 
puri Noi" 
pitală funcționea
ză o școală pro
fesională de uce
nici. Uiemiștii din 
uzină se 
cu toată 
tea de 
muncitori, 
un ajutor 
nent. In 
fie :
Anghel Filip veri
fică piesele lucra
te la strung de e- 
ievii Gheorghe 
Mihăiță și Sebas
tian Chișcop.

(Foto : Agerpres)

Să calctfăm ia suta 
de hectare !■Așa cum se arată în cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej la Consfătuirea pe țară a colectiviștilor, toate gospodăriile de stat și colective trebuie să-și

LA ..AVICOLA" - BACĂU

Prima serie de pui
BAC AU (coresp. „Scînteii"). — Zi

lele trecute din incubatoarele gos
podăriei de stat „Avicola" din Ba
cău au teșii primii 11.500 put din 
acest an. Toți acești pui au fost tre- 
cuți în halele de creștere încălzite 
cu raze infraroșii. Peste cîteva zile 
gospodăria va mai scoate 32.000 pui.

In 1962 gospodăria va crește 
144.000 pui. Alți 500.000 pui vor fi 
livrați gospodăriilor de stat și gos
podăriilor colective.

© Postul de corespondenți vo
luntari are cuvîntul : Cei de la 
O. M .(pag. 2-a).

• Din poșta săptămînii (pag. 2-a).
• Carnet cultural (pag. 2-a).• Sport (pag. 3-a).

o A XX-a aniversare a Par
tidului Muncitoresc Polonez 
— Raportul prezentat de W. 
Gomulka la ședința festivă de 
la Varșovia (pag. 3-a).

o Jos mîinile de pe Cuba liberă ! (pag. 4-a).

Turîa a fost 
în picioare

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii). — Zi
lele acestea, s-a terminat montajul in
stalației la sonda 21 Călineșfi, in ve
derea forajului. Brigada de montaj de 
la sectorul de foraj Liliești a trans
portat turla în picioare, fără să o de
monteze, pe o distanță de aproape 
1.000 metri.

în felul acesta, durata de montaj a 
fost redusă cu 4 zile și s-au realizat în
semnate economii. Turlistul Grecu Ma- 
nole, mecanicul Grigore lacob, sudo
rul lorgu Prună și ceilalți membri ai 
brigăzii de montaj au asigurat o ca
litate superioară a lucrului.

Pe ulița ce duce spre Sfatul popular al co
munei Boiu, 
stînd 
Francise.

— Nu pot să înțeleg de ce unii întovărășiți 
mat stau deoparte — se adresă Szăsz Fran
cise celuilalt. Au vizitat și colectiva din Data 
și pe cea din Archita. Au fost și la Șoard, și 
în alte locuri. Spune și tu, Zaltario, după ce 
vez.i ce-au realizat cei din colectiva de la 
Laslea, cum trăiesc oamenii, nu ajungi la 
ghidul că trebuie să le urmezi exemplul, să 
poprieștî și tu pe drumul gospodăriei colec
tive ? Noi în întovărășire am avut rezultate 
bune, nu zic ba. Dar nu le putem compara 
cu cele ale colectiviștilor din Laslea și din 
alte părți. Ei obțin recolte mai bogate decit 
noi, venituri mai mart.

— Tu uiți un lucru, îi răspunse Zaharia. 
Nu toți înțeleg de la bun început avantajele 
pe care le vor avea dacă se vor înscrie în 
gospodăria colectivă. Tocmai de aceea noi, 
comuniștii, precum și ceilalți care au depus 
de acum cereri pentru gospodărie colectivă 
avem datoria să le arătăm, pe bază de exem
ple concrete, ce au de făcut.

Comitetul raional de partid Sighișoara, cît 
șt comuniștii din comună știau că in co
muna Boiu mai e nevoie de muncă susți
nută, răbdătoare, de lămurire a celor șovă
ielnici. întîi au făcut cerere pentru gospo
dăria colectivă cei 19 membri și candidați 
de partid. Ei au devenit apoi înflăcărați agi
tatori pentru înființarea unei gospodării co
lective șt în comuna lor,la Boiu. Szăsz Fran
cise a lămurit, cu răbdare, în primul rînd, 
pe tatăl lui, apoi pe Ana Covaci, Pali Vilma 
șt alți cunoscuțt. Ca el au procedat mulți 
alții.

tntovărășiții din comuna Boiu au avut

raionul Sighișoara, mergeau 
de vorbă Zaharia Fiscu și Szăsz

Azi se deschide Conferința pe țară 
a scriitorilor din R. P. Romînă

Azi încep în Capitală lucrările 
Conferinței pe țară a scriitorilor 
din R. P. Romînă.

Conferința va discuta sarcinile 
actuale ale literaturii noastre în 
lumina programului desăvîrșirii 
construcției socialismului, elabo
rat de Congresul al III-lea al par
tidului.

Conferința va aduce îmbunătă

țiri statutului Uniunii Scriitorilor 
și va alege noile organe de con
ducere.

Urăm Conferinței pe țară a 
scriitorilor deplin succes în lucră
rile sale, în dezbaterea probleme
lor dezvoltării continue a creației 
literare la nivelul înaltelor exi
gențe ideologice și artistice ale 
partidului și poporului.

------------------- •------------ T—---------------------------- ----------------------

Metal economisit prin laminare 
la toleranfe minime

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— Laminatorii de la uzinele „Otelul 
roșu“, care în anul trecut au eco
nomisit aproape 3.000 tone de metal 
prin laminare la tolerante mini
me, continuă întrecerea în noul an 
cu hotărîrea de a munci în așa fel 
încît și de acum înainte să lamineze

Parchete forestiere

în exploatare

Anul acesta se deschid în întrea
ga {ară noi exploatări forestiere. 
Numai în regiunea Dobrogea au 
fost date în exploatare 16 parchete 
din care este prevăzut să se scoată 
circa 24.500 m.c. masă lemnoasă. 
Astfel, din parchetul Țiganca al 
ocolului silvic Cerna se vor scoate 
4.560 m.c. stejar, din parchetul Pîr- 
lita al ocolului silvic Nicolițel 1.560 
m.c. lemn de diferite specii etc.

In regiunea Hunedoara, I. F. 
Sebeș a dat în exploatare noi par
chete. Din parchetele Cercului și 
Glăjerie se prevede a se obține în 
total circa 15.000 m.c. lemn de 
fag.

la tolerante minime cantități sporite 
de produse.

Pe această linie laminatorii $1 
prim-laminaiorii au fost instruit! asu
pra felului cum trebuie să conducă 
agregatele ; s-au luat măsuri ca lin
gourile să fie încălzite la tempe
raturi optinje, s-au făcut reparații de 
bună calitate la agregate etc. Toa
te acestea, ca și buna orqanizare a 
muncii, permit economisirea în con
tinuare a unor însemnate cantități 
de metal.

Printre fruntașii în întrecerea din 
cadrul secției laminoare de platine 
care economisesc prin laminarea la 
tolerante minime cantităti însemna
te de metal se află membrii echi
pei conduse de prim-laminatorul 
Engelbert Pribil.

1 Bieaz.
Vlnțilă)

Pe lacul defost de lată membri ai amba- 
Uniunii Sovietice Ia București.

mutată CONCURSUL ARTIȘTILOR
AMATORI

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — în z.iua de 21 
ianuarie a început în regiunea Dobrogea faza inter- 
comunală a celui de-al 3-lea festival bienal de teatru 
„1. L. Caragiale". în prima zi concursul s-a desfășu
rat în numeroase, centre din regiune, printre care co
munele Somova, Saraiu, Topraisar, Topologii, Isac- 
cea și altele.

Amil acesta, în regiunea Dobrogea iau parte la cel 
de-al ,3-lea festival bienal de teatru. „L. L. Caragiale" 
un număr de peste 300 ,de formații de amatori ale 
căminelor culturale, cluburilor muncitorești și ale 

colțurilor roșii. 
Formațiile tea
trale de amatori 
prezintă un re
pertoriu cuprin- 
zînd circa 50 de 
titluri de piese 
cu tematică con
temporană.

A fost lansat 
ia apă un nou 

cargou

GALAȚI (coresp. 
„Scînteii"). — 
Sîmbătă, pe caia 
de lansare a vase
lor de Ia. Șantierul 
naval . din Galați 
se adunaseră mulți 
oameni. Se pregă
tea lansarea la 
apă a unui nou 
cargou de 4.500. 
tone. O comandă 
scurtă și lansato
rii din echipa mai
strului Dumitru 
Cazacu au tăiat 
parîmele, slobozind 
vasul din îneîngă- 
tori. Acesta este 
al 8-lea vas de a- 
cest fel construit 
în șantier și pri
mul lansat la apă 
în acest an.

David Oistrah 
a sosit în Capitală
Ieri la amiază a sosit în Capitală 

violonistul David Oistrah, 
Poporului al U.R.S.S. La 
oaspetele sovietic a lost 
cu căldură de numeroase 
tă/i ale vieții muzicale .din 
tră, de reprezentanți ai Ministerului 
învălăminlului și Culturii și ai Oii- 
ciului de spectacole și turnee artis
tice (O.S.T.A.), de numeroși bucu- 
reșteni.

Au 
sadei

Artist al 
aeroport 

inlimpinat 
personali-

desfășurat faza raio
nală a concursului cultural-artis
tic al elevilor din Capitală. în 
fotografie : Echipa de dansuri a 
Școlii elementare de 8 ani nr. 5.

(Foto : M. Andreescu)

ifftwmim colective

ocazia să viziteze gospodăriile colective din 
împrejurimi, să cerceteze cu atenție panou
rile care arătau comparativ cît a ctștigat un 
colectivist în 1961 și cît un întovărășit, să 
asculte ce rezultate obțin colectiviștii, ce 
le-a adus acestora gospodăria colectivă. 
Toate acestea au convins pe multi întovă
rășiți să facă cereri pentru gospodăria co
lectivă. Mai rămăseseră însă vreo 200 de 
familii care mai stăteau în cumpănă.

Dar a venit Consfătuirea pe țară a țărani
lor colectiviști, de la București. în peste 400 
de case din comuna Boiu se auzea în fie
care seară vocea crainicului, care aducea 
vești despre lucrările consfătuirii. Cu maré 
atenție au ascultat întovărășiții cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej rostită 
la încheierea, lucrărilor. Cuvîntarea a fost 
citită apoi de ei și în ziare. Lucrările cons
fătuirii de la București au reprezentat un 
nou imbold pentru întovărășiții din Boiu. 
După consfătuire munca de lămurire a în- 
tovărășiților asupra avantajelor pe care le 
prezintă gospodăria colectivă a dat roade și 
mat bune, spune tov. Lucaci Carol, instruc
tor al comitetului raional de partid. Au fă
cut cereri de înscriere zeci șt zeci de 
întovărășiți. Au venit și Gh. Badeu cu soția, 
Nagy Domintc și Stito Dionisie și mulți alții. 
„N-am fost noi primii care am făcut cerere 
de înscriere în gospodăria colectivă, spuneau 
ei, dar am fost primii care am făcut acest 
lucru după consfătuirea țăranilor colec
tiviști".

La 20 ianuarie în comuna Boiu a fost inau
gurată gospodăria colectivă „24 Ianuarie", în 
care au intrat 374 familii cu 1.480 ha. pămînt.

C. CAPRARU 
coresp. „Scînteii“

Lau convms rezuitateie
PLOIEȘTI (coresp. „Scîn

teii"). în ultima vreme în
tovărășiții din comuna O- 
gretin, raionul Teleajen, 
au vizitat numeroase gos
podării colective din îm
prejurimi. Multe lucruri 
au avut ei de învățat cu 
acest prilej ! La Glodea- 
mi-Sărat, ei au constatat 
că gospodăria a 
în 1961 cu 400 kg. 
900 kg. porumb la 
mai mult decît ei. 
trîni, au aflat că
viștii și-au construit și re
novat în ultimii ani peste 
100 case, și-au cumpărat 
mobilă nouă, aragaz etc.

obținut 
grîu și 
hectar 
La Bă- 
colecti-

Agitatorii din comună 
au vorbit oamenilor des
pre marile avantaje pe 
care le vor avea dacă vor 
munci și ei în gospodăria 
colectivă. Un puternic e- 
cou au avut în rindurile 
înlovărășifilor de aici do
cumentele Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colecti
viști, care au fost popu
larizate la punctele de 
convorbiri, la căminul cul
tural și la casele de citit.

Ieri, cei 250 de întovă
rășiți din comuna Ogre- 
tin au transformat întovă
rășirea in. gospodărie co
lectivă.

La un fapt divers, se 
ivesc reacții diverse.

Acum cîfeva zile, spre 
prînz, aproape de între
tăierea dintre Clopotarii 
Vechi și strada Grigore 
Alexandrescu, in lafa spi
talului de copii. O gos
podină trece în dreptul 
stafiei de tramvai, gesti- 
culînd cu mișcări largi. 
Parcă ar vorbi singură.

— Ce mă fac cu bă
bufa aceea ? 4 căzut,
cred că și-a frînt picio
rul. Nimeni nu mă ajută, 
caut un taxi s-o duc a- 
casă.

Nu știa gospodina că a 
dat peste un reporter. Se 
plîngea. Reporterul 
lost o leacă 
auzi, a căzut o bătrînă 
și nimeni n-o ajută...

— Nu-i nevoie de taxi, 
spune autoritar reporterul. 
S-ar putea să fie vorba 
de o fractură ; dar chiar 
dacă nu-i decîl o entor
să, mai bine e să che
măm Salvarea.

Traversează amîndoi 
strada, la „Alimentara" e 
un telefon. Gospodina e 
vizibil ușurată că s-a gă
sit cineva s-o aiute. 06, 
Salvarea... O voce calmă 
de femeie răspunde de 
la celălalt capăt al fi
rului :

mulțumim, dar 
primit doua le- 

Da, Clopotarii 
mașina e pe

a- 
se

a
înfrisfaf :

— Vă 
am mai 
lefoane. 
Vechi, 
drum.

— Totuși, se scuză 
poi gospodina care 
simte prost că a exagerat, 
să știfi că nu m-am alar
mat degeaba. Am oprit o 
mașină, dar șoferul a zis 
că n-are vreme s-o ducă. 
Iar cei de la spitalul de 
copii au zis că băbufa

nu-i copil, să chemăm 
„Urgența".

Ajungem în dreptul bă- 
trînei. Vreo zece oameni 
s-au strînș in jurul ei. 
Unul o fine de braf, s-o 
sprijine, 
oprit, șoferul își 
serviciile.

— Nu-i nevoie, 
punde o femeie mai 
vîrstă, am telefonat 
Salvare de la postul 
lifianului.

Unul însă, neîncrezător, 
repetă mereu că ce-i în 
mină nu-i minciună, cine 
știe cînd vine Salvarea ; 
un vatman de pe 26 sună 
de zor, mașina i-a blocat

O mașină s-a 
oferă

răs- 
in 
la 

mi-

linia. Peste drum se des
chide brusc o fereastră, 
apare o femeie in capot 
care strigă :

— Ce s-a întimplat ? 
Am telefon, să chem 
poate Salvarea ?

Alaiul omenesc îi răs
punde că-i totul în re
gulă, mulțumim, dar tre
buie să sosească. O func
ționară se plînge că la 
12 trebuia să fie îndărăt 
fa minister, ,,dar poți să 
lași așa băbu/a în stra
dă ?"

A sosit mașina Salvării. 
O doctorița tînără ia pri
mele măsuri. In timp ce 
băbufa e urcată în ma
șină, reporterul se apro
pie de ea și o întreabă 
cum o cheamă și cîfi ani 
are.

— Mărioara, răspunde 
ea și' parcă a roșit. Lă- 
safi-mă, zău, ce atîta te
vatura, mă fac eu bine.

Mașina a plecat, 
menii se răspîndesc 
grabă la treburile lor. 
porterul pleacă și el, 
fin zgribulit de frig :
văzut cîfi oameni au sărit 
în ajutor ? Nu, nu mai e 
vremea cînd cineva poate 
să zacă în mijlocul stră
zii fără ca nimeni să-i 
dea atenție...

N. SCUTARU

oa- 
in

Re
pe

al

Noi membri
MIERCUREA CIUC (co- 

resp. „Scînteii"). — Co
lectivistul György Lajôs 
din Cozmeni, raionul 
Miercurea Ciuc, și cumna
tul său, întovărășitul Ta
măs Ferenc, au discutat 
în multe rînduri despre 
gospodăria colectivă din 
comuna lor. De fiecare 
dată, Tamăs Ferenc ii 
spunea cumnatului : „Da
că voi vedea că treburile 
merg mai bine în gospo
dăria voastră, voi intra și 
eu“.

Și el s-a putut convinge 
că în gospodăria colecti
vă recoltele șînt mai bo
gate, cîștigul membrilor 
=i mai mare. Anul Irecut, 
junăoară, în gospodă
rie s-au obținut 2.748 kg.

la hectar, 2.483 kg.
2.202 kg. ovăz e'c. —

în G. A. C
grîu 
orz,
cu mult mai mult decît în 
întovărășire. György La
jos, care a lucrat în gos
podărie cu 3 membri ai 
familiei sale, a primit a- 
proape 7.000 lei, precum 
și produse în valoare de 
20.000 
trecut 
lecît 

ani.
Toate acestea l-au în

demnat pe Tamăs 
să facă cerere de 
re în gospodăria 
vă. Nu a fost 
rul. în ziua de 19
rie, adunarea generală a 
colectiviștilor din Coz- 
meni a aprobat cererile 
altor aproape 240 întovă
rășiți.

lei, realizînd anul 
venituri mai mari 

cumnatul lui în doi

Ferenc 
înscrie- 
colecti- 
singu- 
ianua-

Spro Piatra Craiului,



în fotografie : colectivista Costea Pena, harnică și 
(Foto : GH. Vinfilă)
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ÎN ORGANIZAȚIA 
DE PARTID

...din secția B

In regiunea 
Banat

i x.’W w«®

a 
uzinelor chimice „Vic- 
toria"-Florești s-a dis
cutat de curînd des
pre posibilitățile de 
reducere a consumu
lui specific de textile 
gumate. Comuniștii 
au fost ds păre
re că toleranța de 
5 mm. în plus admisă 
la tăierea textilelor 
gumate nu este nece
sară. Cele trei mașini 
de tăiat în diagonala 
pot fi reglate astfel în- 
cît să asigure tăierea 
la lungimea exactă. 
Procedînd astfel, mun
citorii Dumitru Cristu, 
Alexandru Stancu, Con
stanța Dumitrache și 
alții reușesc să asi
gure tăierea textilelor 
gumate la dimensiu
nea exactă. Pe aceas
tă bază în secție 
realizează 
economie
6.000 lei. (De la 
Ioniță, muncitor).
LA FABRICA DE 
CONFECȚII

...de pe insula Ada 
Kaleh au fost înlocuite 
recent toate mașinile 
de cusut vechi ; s-au 
adus mașini noi, mo
derne. Cu ajuto
rul lor, muncitorii, 
printre care se remar
că Maria Dragomir, 
Holit Semsi și alții, 
au putut produce în 
plus, în prima jumă
tate a lunii ianuarie, 
însemnate cantități de 
confecții. (De la Pe
tru Dîrpeș, muncitor.

vel Văcărescu și alții. 
(De la Alex. Bodnar, 
pensionar).
LZf S.M.T. CUZA

VODĂ
...raionul Călărași, 

reparațiile tractoare
lor și mașinilor a- 
gricole sînt pe termi
nate. Gata pentru a 
ieși în cîmp sînt pînă 
acum cele 121 semă- școli 
nători, 101 tractoare 
din 104 intrate în re
parații, 130 grape 
din 240 etc. Va
loarea 
realizate prin 
diționarea unui 
mâr mare de 
depășește suma 
21.000 lei. (De 
Gh. Petrovici, șef 
lier mecanic).
PENTRU AGITATORII

...din întreprinderea 
forestieră „Steaua Ro
șie" Piatra Neamț, co
mitetul de partid a 
organizat un ciclu de 
5 expuneri cu privire 
la creșterea producti
vității muncii, reduce
rea prețului de cost, 
îmbunătățirea calită
ții produselor, răspîn- 
direa metodelor înain
tate și altele. (De la 
Const. Cazacu, mun
citor).
CA REZULTAT

...al dezvoltării 
torului zootehnic, 
lectiviștii din Codlea, 
regiunea Brașov, au 
contractat anul acos
ta pentru a vinde sta
tului 800.000 litri lapte 
de vacă, 2000 kg. lînă, 
150 miei și alte pro
duse. Gospodăria a 
mai contractat mari 
cantități de produse 
vegeiale. (De la Gheor
ghe Ciolan, președinte 
G.A.C.).

130
240 etc. 

economiilor 
recon- 

nu- 
piese 

de 
la 

ate-

Tn planul de producție pe acest an colectiviștii din Dudești-Cioplea din apropierea Capitalei au pre
văzut să crească cîte 740 păsări la suta de hectare, .....r‘—-*
pricepută îngrijitoare de păsări.

Unele probleme privind 
creșterea păsărilor

(Urmare din pag. I-a) carne mai fragedă și mai gustoasă, în unele gospodării se risipesc însă cantități însemnate de furaje hră- nindu-se cocoșii pînă ce aceștia ajung la vîrsta cînd dau carne de calitate slabă.Totodată ■ trebuie subliniat că pentru ameliorarea păsărilor este necesar ca gospodăriile care produc ouă pentru incubație să acorde o mare grijă asigurării numărului necesar de cocoși din cele mai bune rase și linii.
Gîște, rațe șs cuteiUna din posibilitățile mari sporire a producției de carne

îngrijitoare pricepute și cu dragoste de meserie.Unele gospodării de stat și colective din regiuni ca București, Galați, Banat și altele, cu suprafețe întinse și venituri mari, cresc doar cîte o mie, două de găini, care fiind puține, dau bineînțeles venituri mici în comparație cu alte sectoare de producție mai dezvoltate. în unele gospodării din aceste regiuni și din altele revin numai cîteva găini la 100 ha., iar altele nu cresc nici o pasăre. Cine n-a auzit dc"'rezul latele bune obținute de G.A.S. Grabăț, regiunea Banat, în creșterea producției de cereale, lapte și alte produse ? Totuși anul trecut, această gospo- „ . _ . . . .dărie n-a crescut nici o găină. ,aP? se cresc ușor, smt mai r zis- Cine trage vreun.', folos. din/ asta ? -- ----- -- •.Nici, gospodăria de stat și' .nici Pe ijtigă carne produc și cantități buna aprovizionare a oamenilor mari de grăsime. De la o singura muncii. în astfel de gospodării .^^^^J^king^e obțin pej>^ trebuie dată çea mai mare atenție sporirii efectivului de găini matcă. Pentru aceasta trebuie opriți în primul rînd puii scoși în lunile de iarnă și primăvară, care pot fi crescuți mai ușor și pot ajunge să producă ouă în vara aceluiași an. Experiența arată că este mai rentabil ca găinile ce ajung la vîrsta de circa 18 luni să fie livrate pentru carne și înlocuite cu găini tinere. Astfel se pot obține producții mari de ouă și carne de cca mai bună calitate.

de_____  ________ de bună calitate o constituie dezvoltarea creșterii curcilor și păsărilor de apă — gîște și rațe. Păsările de, : tentela boli, se îngrașă ’lesne •• și :

Mai muhe găini ouăfcoare!

O mare însemnătate are și pro
filarea speciilor de păsări în func
ție de condițiile fiecărei gospodării 
colective. Pentru realizarea sarcinii trasate de cel de-al IlI-lea Congres al P.M.R. de a ajunge la o producție de 4,5—5 miliarde ouă pînă în 1965 principala atenție trebuie dată sporirii numărului de găini ouătoare. Este de subliniat că găinile produc ouă mult mai economic decît celelalte specii de păsări.O importanță deosebită pentru creșterea rentabilității fermelor avicole are extinderea raselor de găini, care dau producții mai mari de ouă. Iată de ce este necesar ca în cele mai bune gospodării de stat și stațiuni experimentale să se creeze ferme de selecție a păsărilor care șă producă ouă pentru incubație. Cît de importantă este munca pentru selecționarea păsărilor din cele mai bune rase și a- plicarea întregului complex de metode înaintate o demonstrează experiența gospodăriei de stat Șan- dra din regiunea Banat. La această gospodărie găinile sînt hrănite cu rații calculate pînă la gram, sînt întreținute pe așternut permanent, în adăposturi bine aerisite, iar în timpul verii se țin mai multe luni în cotețe mobile. Ca urmare, anul trecut s-au obținut de la găini din rasa Rhode Island în medie cîte 168 ouă. La fiecare 1.000 
lei cheltuiți pentru creșterea găini
lor gospodăria a realizat cîte 550 
lei beneficii.

O rezervă însemnată pentru creș
terea producției de ouă. o consti
tuie mărirea procentului de găini 
ouătoare. Experiența arată că e mai rentabil ca în gospodăriile care nu produc ouă pentru incubație, ci numai pentru consum, să nu se mai țină cocoșii decît pînă atunci cînd au crescut suficient pentru a fi livrați pentru carne. Este important acest lucru? Un simplu calcul ne arătă că, cu aceleași cheltuieli, într-o crescătorie cu 10.000 păsări care nu produce ouă pentru incubație, în locul a 1.000 cocoși, se pot crește 1.000 găini, care la o producție medie de numai 160 ouă pe an dau în total peste 160.000 ouă. în același timp se obține de la cocoșii tineri și o

30 de boboci, care la vîrsta de 2 luni ajung la o greutate de 2 kg. fiecare, rezultînd deci în total 60 kg. carne, adică de 20 ori greutatea corporală a raței.Gospodăria colectivă din satul Radu Vodă, regiunea București, a amenajat 3eleștee cu o suprafață totală de 50 ha. pe un teren neproductiv. Anul trecut gospodăria a obținut 900 kg. pește^ la hectarul de luciu de apă, obținînd un venit clin piscicultură de 280.000 Ici. Cheltuielile n-au depășit suma de 25.000 lei. Totodată colectiviștii au crescut și un număr de 2.000 rațe cu cheltuieli foarte reduse. Convingîndu-se ele avantajele creșterii păsărilor de apă, colectiviștii 
au hotărît ca în acest an să crească 
15.000 rațe și gîște.Experiența gospodăriilor fruntașe arată că rentabilitatea este cu 
atît mai mare cu cît se cresc mai 
mulți produși de la fiecare pasăre (avîndu-se în vedere și consumul de hrană al măteii). Dacă de la o rață se scot numai 5 boboci care ajung la o greutate de 12 kg. se consumă pentru obținerea fiecărui kg. de carne 10 kg. concentrate, iar dacă se scot 40 produși, care ajung la 100 kg. greutate totală, consumul de concentrate scade în medie la5.4 kg.De asemenea, creșterea gîștelor este cu atît mai rentabilă cu cît se folosește mai mult pășunea. Potrivit calculelor făcute de specialiști pentru producerea și creșterea unui boboc de gîscă pînă la vîrsta de 6 luni sînt necesare circa 20 kg. nutrețuri concentrate atunci cînd nu se folosește pășunea, față de5.5 kg. la creșterea pe pășune.Trebuie subliniat că există mari posibilități nefolosite pentru creșterea gîștelor în toate regiunile țării. Numai gospodăriile colective situate în raionul Fetești pot crește zeci de mii de gîște și rațe folosind resursele naturale de hrană ale bălții Feteștilor și pășunea de baltăTotodată este necesar ca organele Ministerului Agriculturii și îndeosebi specialiștii care lucreajă în cadrul Institutului de cercetări zootehnice să dea mai multă atenție ameliorării raselor existente. Multe gospodării cresc gîște din rasa comună care produc abia 13-15 ouă pe an, din care cauză se obțin un număr redus de boboci pentru ' creștere și îngrășare, în timp ce sînt cunoscute rase care produc de cîteva ori mai multe ouă pe an.în țara noastră sînt posibilități însemnate și pentru creșterea unui număr mai mare de curci, care dau o carne cu fibre fine, fragedă și gustoasă. Pentru folosirea condițiilor prielnice dc creștere a curcilor, una din principalele probleme care trebuie rezolvate o constituie asigurarea unei mătei numeroase și creșterea în cele mai

bune condiții a puilor pînă vîrsta de circa 45în rezolvarea acestei ‘probleme deosebit de valoroasă este experiența dobîndită de unele gospodării de stat fruntașe cum este G.A.S. Giarmata care anul trecut a crescut fără pierderi 20.000 pui de curcă. După ce puii au crescut mari și au devenit mai rezistenți, ' au fost în cea mai mare parte livrați altor gospodării de stat din regiune care i-au crescut foarte ușor.Ar fi bine dacă Departamentul Gostat din Ministerul Agriculturii ar organiza într-un număr din cele mai bune gospodării de stat creșterea, puilor de curcă, care să fie livrați altor unități agricole socialiste atît pentru sporirea efectivului matcă sau pentru carne.Obținerea unei producții mari de ouă și carne de pasăre, depinde de măsurile practice care se iau de pe acum pentru înfăptuirea angajamentelor concretizate în planurile de producție ale G.A.C. și G.A.S. De aceea, organele de partid, sfaturile populare, trebuie să îndrume gospodăriile colective și îndeosebi pe cele care acum trec la organizarea sectorului avicol, în rezolvarea problemelor privind calificarea cadrelor, completarea necesarului de furaje, amenajarea adăposturilor etc.îndrumate de organele de partid, sfaturile populare, în grija cărora stă aprovizionarea orașelor și centrelor muncitorești, să ia toate măsurile pentru ca în gospodăriile colective din jurul acestora, creșterea păsărilor și îndeosebi a găinilor să devină un sector de bază. Aceste gospodării trebuie să primească un puternic sprijin în organizarea creșterii industriale a găinilor, pe baza unei tehnologii înaintate, astfel ca să obțină producții mari de ouă și carne pentru aprovizionarea populației, la un preț de cost scăzut.

de zile.

rat. Construcția, ridi
cată prin contribuția 
voluntară a cetățeni
lor a costat, datorită 
unei judicioase 
siri a resurselor 
cale, cu 56.000 
mai puțin decît fuse
se prevăzut initial. 
Economii însemnate 
s-au obținut și Ia re
novarea unei alte 

din comună. ’ 
(De la Const. Cioba- J 
nu, activist de partid) « 
LA CĂMINUL [

CULTURAL ;
...din comuna Dobro- '' 

văț, raionul Iași, s-au ? 
organizat în ultima I 
vreme mai multe ac- > 
țiuni culturale în spri- f 
jinul muncii de trans- î 
formare socialistă a 
agriculturii. între al- ■’ 
tele, s-au finul 10 ț 
conferințe, numsroa- 
se seri de calcul. S 
Echipa de teatru a i! 
comunei a prezentat j 
spectacole cu piesele [ 
„Milionarii", „Cum se- > 
meni așa culegi“, ins- E 
pirate din viața nouă fi 
a colectiviștilor. Dato- V 
rită rezultatelor bune [, 
obținute de go-spodă- S 
ria colectivă din co- ț1 
mună, cît și muncii 
politice duse de către / 

1

• Astă seară, are loc în sala Dal
les recitalul mezzosopranei Valeria 
Savu, al tenorului Ion Fălculete și 
al basului Gabriel Gheorghiu. In 
program : arii și lieduri de Beetho
ven, Schubert, Donizzetti, Verdi, 
Puccini, Glinka, Enescu ș.a.

e Miercuri 24 ianuarie, la orele 
20, va avea loc în sala Ateneului 
R. P. Romîne un recital de orgă 
dat de Helmut Plattner. Programul 
cuprinde lucrări de Lübeck, Bach, 
Reger, Kusnariov, Dupré, Tudor 
Ciortea.

o Concertul săptămânal al Or
chestrei simfonice a Radiolelevizi- 
unii de joi 25 ianuarie va fi dirijat

saptaminu
de Emanotl Elenescu. In program.' 
Preludiu simfonic de Ion Dumi
trescu, Concertul nr. 1 pentru pian 
și orchestră de Rachmaninov, — 
solist: Nicolae Brîndtiș ; Suita 
„Bacchus șt Ariana" de Rousse', și 
Dansuri fantastice de Ttirina.

& în ciclul „Muzica de-a lungul 
veacurilor", vineri 26 ianuarie va 
avea loc în sala mică a Palatului 
R.P. Romîne un concert Schubert, 
își dau concursul : Arta Florescu, 
Radu Aldulescu, Nicolae Gafton, 
Maria Cardaș ș.a.

Pentru elevi și studenți, în cadrul 
aceluiași ciclu și în aceeași sală, va 
fi prezentat duminică, 28 ianuarie, 
medalionul Beethoven.

350.000 spectatori la Festivalul 
filmului pentru sate

T1MIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— Tradiționala acțiune culturală de 
masă „Festivalul filmului pentru 
sate" se bucură de o largă partici
pare din partea țărănimii bănățene.

In programul celor 250 de cine
matografe sătești participante pînă 
acum la festival, ca și în progra
mul celor 6 caravane cinematogra
fice au figurat producții ale cine
matografiei romînești, sovietice și 
din alte, țări socialiste, .filme artis
tice și documentare.

Spectatorii de la sate au apreciat 
foarte mult, printre altele, filmele 
documentare „In vizită la Comloșic., 
Mare", „Mecanizarea agriculturii",■ 
„Cultura cerealelor", „Asigurarea 
bazei furajere" etc.

In comunele Fibiș, Păuliș, Greoni, 
Obre ja, Săvîrșin, filmele au fost vi
zionate de cîte 600—700 țărani mun
citori. în perioada î decembrie 1961 
— 15 ianuarie 1962 la festivalul fil
mului din regiunea Banat au par- ■ 
ticipat circa 350.000 de oameni' ai 
muncii de la sate.

■090—

Schimb de experiență între
SATU MARE (coresp. „Scîn

teii”). La casa agronomului din 
Petin, raionul Satu Mare, a avut 
loc zilele trecute un schimb de 
experiență între legumicultorii din 
gospodăriile agricole colective din 
regiunea Maramureș.

legumicultori
prilej au fost dezbătute 
probleme privind dez-

Cu acest 
un șir de _ 
voltarea bazei legumicole a regiu
nii și în mod deosebit extinderea 
suprafețelor cultivate cu legume 
timpurii.

i t

108 APARTAMENTE
...au fost date re

cent în folosința oa
menilor muncii din lo
calitatea Oțelul Roșu, 
raionul Caransebeș. 
Printre cei care s-au 
mutat în noile aparta
mente se ailă muncito
rii Nicolae Nan, Fran
cise Cerna, Gheor
ghe Baboni, inginerii 
Pavel Munieanu, Pa-

comuniști, 30 familii 
de țărani au făcut, în 
ultimul timp, cerere 
de înscriere în gospo
dărie. (De la Nicolae 
Donose, președintele 
sfatului - popular co
munal).
AUTOBUZELE 
BRAȘOV

...care transportă la 
locul de muncă mun
citorii din. comunele 
Tărlungeni, Zizin 
Purcăreni, raionul 
Gheorghe sosesc
stații cu mare întîrzie-, 
re. Conducerea IRTA- 
Brașov trebuie să ia 
măsuri pentru înlătu
rarea acestei stări de 
lucruri. (De la M. 
Prosan, economist).

I.R.T.Ä.

și 
Si.
în

O nouă secție a bibliotecii regionale
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii" ).

— De curînd, în cadrul bibliotecii 
regionale din Tg, Mureș a luat 
ființă o nouă, secție în care se gă
sesc peste 12.000 cărți agrozooteh
nice. Pentru a veni în ajutorul ace
lora care vor să studieze literatura 
de specialitate, colectivul bibliote
cii a întocmit liste bibliografice în 
care sînt cuprinse cele mai noi Iu-

crări apărute și care se află în-sec-' 
ția de agricultură și zootehnie a 
bibliotecii. Materialul stă la dispo
ziția gospodăriilor colective, ingine
rilor agronomi și tehnicienilor din 
unitățile agricole socialiste. Noua 
secție a bibliotecii expediază prin 
poștă lucrările solicitate de cititorii 
de la sate.

Pe ecranele Capitalei

O ȘCOALĂ NOUĂ
...d© opt ani au a- 

cum la dispoziție co
piii din comuna Ji- 
deni, raionul Rm. Să-

J

începînd de azi pe ecrane ale ci
nematografelor din Capitală ru
lează filmul romînesc „S-a furat o bombă“, realizare a studioului 
cinematografic „București". Scena
riul și regia sînt semnate de Ion 
Popescu-Gopo. Imaginea este reali
zată de Ștefan Horvath iar muzica 
de Dumitru Capoianu. în rolurile 
principale apar actorii Eugenia Ba- 
laure, Liliana Tom eseu, Iurie Darie, 
Haralambie Boroș și alții.

In Capitală vor rula de asemenea 
în această săptămînă filmele : „Primele încercări“, producție a stu
dioului „Bielorusfilm" ; „în noaptea spre 13“, film de spionaj realizat de 
studiourile din R. P. Bulgaria ; „Cîntecul porumbiței cenușii“ (cu- 
prinzînd 6 povestiri cinematogra
fice) și meni“ „Pretutindeni trăiesc oa-

— producții ale studiourilor 
din R.S. Cehoslovacă.

Alegeri în grupele

sindical®’PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").— La uzinele constructoare de utilaj petrolier „1 Mai“-Ploiești au avut loc alegeri în mai mult de jumătate din numărul grupelor sindicale. La acestea au participat un număr de peste 3.000 de membri de sindicat. Cei aproape 1.200 muncitori, ingineri și tehnicieni care au luat cuvîntul s-au referit la felul cum s-au ocupat organele sindicale de organizarea întrecerii socialiste, a consfătuirilor de producție, de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale muncitorilor etc.Cu această ocazie au fost făcute peste 500 propuneri privind îmbunătățirea calității produselor și creșterea continuă a productivității muncii.

=x.-i-,-.—z • , :.l.

Ulii

Eugenia Balaure șl Iurie Darie într-o scenă din noul film romînesc 
„S-a furat o bombă".

Lingă vechea uzină de pe malul Cernei, în anii 
noștri, au apărut furnale și oțelării noi. Pe dealul 
din stingă rîului s-a înălțat un oraș cu mii de 
apartamente, cu teatru, magazine mari, străzi ilu
minate fluorescent ; este ceea ce denumim în mod 
curent O.M. — prescurtare la oraș muncitoresc.

Piatra de temelie a primului furnal de mare ca
pacitate, a primei baterii de cocsificare, a primu
lui bloc de locuințe a fost pusă de brigadieri veniți 
aici din toate colțurile țării. Erau pe șantier și 
tineri veniți de la șes și ciobani de ia munte și 
tineri de la orașe ; fiecare cu felul lui de a fi, cu 
obiceiurile de-acasă. Oamenii au crescut. Pe bri
gadierii de ieri îi intîlnești azi în combinat ca 
oțelari, furnaliști, laminatori, cocsari. îi îniîlnești 
în sălile de spectacol ale Hunedoarei, în școlile 
și magazinele din O.M. Ei sînt locuitorii noului oraș 
muncitoresc.

Trandafir Voicu e sudor. Locuiește pe strada 
Brîncuș, intr-un blcc cu 4 apartamente. Cînd a ve
nit aici, împreună cu fra
tele său. Vaier, locuiau în 
barăci, mîncau ca vai de 
lume (făceau economii), 
dar munceau cu dragos
te, fără să se plînqă de 
greutăți... Cînd s-a însurat 
cu o fată de pe șantier, 
n-avea nici casă, nici pat sau masă. Azi, în apar
tamentul lui vezi mobilă de nuc.

Pe aceeași stradă, ceva mai încolo, locuiește 
fraiele său. Cînd treci prin fața casei lui se aude 
rîsul zglobiu al copiilor. EI, tot pe șantier s-a 
căsătorit : a luat de nevastă o brigadieră. Acum 
are două fetițe.

în fiecare bloc, pe fiecare stradă din O.M. poți 
găsi asemenea exemple. Brigadierii nu s-au îndu
rat să părăsească Hunedoara, au rămas aici, au 
devenit siderurgiști.

Tehnica nouă, mașinile moderne cer cunoștințe 
multilaterale și temeinice. Oamenii învață și se 
ajută unul pe altul. Vaier Voicu e elev la școala 
de maiștri, împreună cu oțelarul Mihai Drăgan. 
Sînt în anul III amîndoi. Drăgan e mai bine pre
gătit și își ajută tovarășul. Nicolae Popa e și el 
elev la școala de maiștri. Vrea să ajungă inginer. 
Victor Mihăilescu, macaragiul, se străduiește să-i 
ajungă din urmă pe toți trei.

învață și soțiile siderurgîștilor. Ele nu vor să 
rămînă în urma bărbaților lor. Comisiile de femei 
din O.M. acordă un interes deosebit ridicării nive
lului lor cultural. Acasă la Elena Moga, Otiiia Ra
dovici sau Valeria Ilie se țin ședințele cercului 
de citit. împreună, ele merg și la universitatea 
populară de la clubul siderurgîștilor.

-o o o-

Atmosfera de studiu în nndurile celor mari, în- 
tr-ajutorarea là învățătură sînt un bun exemplu 
pentru copii. Ei nu numai că învață bine, dar a 

■devenit un lucru firesc ca atunci cînd vreunul din 
colegi are dificultăți la vreun obiect, el să fie aju
tat să se îndrepte. Fetița lui loan Andronache de 
la furnale era slabă Ia învățătură. Lucia, fiica Oti- 
lsei Radovici, s-a ocupat de ea. Andronache are 
de ce să se bucure. Fata lui aduce acum acasă 
note de 8 și 9. La fel s-au petrecut lucrurile cu 
băieții lui Toader Irina. Au învățat o vreme cu 
Sandu Suruceanu, un coleg de-al lor. Acum se 
descurcă bine și singuri.

Cu aceeași dragoste cu care muncesc și învață, 
locuitorii O.M.-ului își gospodăresc orașul, își în
frumusețează strada și blocul în care locuiesc. Pe 
treptele scărilor interioare ale blocurilor vezi ghi
vece cu flori. Din răzoarele, acum acoperite cu 
zăpadă, ce se află în fața fiecărei case, din pri
măvară și pînă toamna tîrziu îți zîmbesc florile. 

Apartamentele sînt bine 
îngrijite. Străzile sînt cu
rate. Locuitorii cartieru
lui sînt buni gospodari. 
Strada Brîncuș, de exem
plu. a primit din partea 
sfatului popular orășenesc 
un premiu de zece mii

de lei pentru economiile aduse ia buget prin 
muncă patriotică. Banii au fost folosiți pentru dife
rite lucrări de înfrumusețare a cartierului.

Serile sau duminicile se fac vizite reciproce. Oa
menii au totdeauna multe să-și spună ; ca între 
vechi tovarăși de muncă, prieteni și vecini. De
seori se întîlnosc mai mulți acasă la vreunul din
tre ei. Se îniîlnesc la inginerul Nicolae Sîniim- 
breanu sau ta maistrul oțelar Dumitru Brînzei, la 
cîte un pahar de vin, joacă șah sau table, discută 
despre un meci, un film sau o carte. Cîte unul își mai 
deapănă amintirile. Ne privim atunci unii pe alții 
și căutăm să descoperim sub trăsăturile maturi
zate chipul brigadierului, cu mustața abia mijind 
și cu cascheta trasă pe-o ureche. S-au schimbat 
mult constructorii Hunedoarei. Și s-au schimbat în 
bine. Mulți pot ti văzuți pe panourile de pe aleea 
fruntașilor din curtea combinatului. Ei sînt cunos- 
cu’i nu numai ca furnaliști sau oțelari buni ci și 
ca cetățeni respectați ai cartierulisi.

cores pondent
~ vohmtari

GHEORGHE POPESCU, membru în co
mitetul de partid, ȘTEFAN TRÎPȘA, 
maistru oțelar, Erou al Muncii Socialiste, 
și EUGEN DAMÏANOIÜ, maistru oțelar ; 
din postul de corespondenți voluntari ai 
„Scînteii" de la Combinatul Siderurgic 

din Hunedoara.

RADIO, luni 22 ianuarie o Muzică simfo
nică — orele 9,20 —- 1 • Muzică corală ro- 
mînească — orele 10,08 — I q Fragmenta 
din opera „Aida" de Verdi — orele 11,03 — 
I o Din viafa de concert a Capitalei — orele 
13,25 — II o De la fluier, la marile ansam
bluri — orele 14,00 — Io Muzică de ca
meră de Schubert — orele 15,10 — Z o Pre
lucrări corale — orele 16,15 — II o Vor
bește Moscova — orele 16,30 — II o Con
certi grossi de Locatelli — orele 17,00 — ZI 
o Program de cîntcce închinate Bucureștiu- 
lui — orele 17,15 — Io Muzică de compo-

zitori din R. P. Polonă — orelo 18,40 — I 
o Almanah științific — orele 19,00 — Ie Cro
nica economică — orelo 19,30 -- II o Chid 
muzical — orele 19,40 — II • Tribuna ra
dio — orelo 
orele 21,00 - 
cuiul — orele 21,30 
ascultătorilor — orele 21,30 
muzicale inspirate de tablourile unor pictori 
— orele 22,50 — lo Opera „Castelul lui 
Barbă Albastră“ de Béla Bartok — orelo 
23,15 -

20,50 — 1 0 Actualitatea — 
II o Pagini din istoria dis- 

l o Lecturi la cererea
11 o Lucrări

S-A FURAT O BOMBA : Patria — seara 
(Bd. Magheru 12—14). SALT SPRE GLORIE : 
Patria — dimineața și după amiază, I. C. 
Frimu (Bd. 6 Martie 16), Volga (Șos. Ilie 
Pintilie Gl). TOM DEGEȚELUL : Republica 
(Bd._ Magheru 2), București (Bd. 6 Martie 6), 
înlrăliroa între popoare (Bd. Bucureștii-Noi), 
Miorița (Cal. Moșilor 127). ÎN NOAPTEA 
SPRE 13 ; Magheru (Bd. Magheru 29), Gh. 
Doja 'Cal. Grivițci 80). NU E LOC PEN
TRU ANIMALE SĂLBATICE rulează la ci
nematografele : V. Alecsandri (Str. N. Gri- 
gorescu 24), Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14), 
Unirea (Bd. 1 Mai 143). AGENTUL X 25 - 
cinemascop : Lumina (Bd. 6 Martie 12), Alex. 
Sabia (Cal. Văcărești 21), 23 August (Bd. 
Dimitrov 118). PRETUTINDENI TRĂIESC 
OAMENI • Maxim Gorki (Cal. Victoriei 48), 
V. Roaită (Bd. I Mai 57), Libertății (Str. II 
Iunie 75), CAIDUL : Central (Bd. 6 Martie 
2), Popular (Str. Mătăsari 31). DIN NOU 
DIMINEAȚA : Victoria (Bd. 6 Martie 7). 
CERUL BALTICEI — ambele scrii : Tine
retului (13 decembrie 5—7). UNDE INVIZI
BILE - MAEȘTRII GIMNASTICII ARTIS
TICE - IEDUL - ÎN TIMPUL CARNA
VALULUI - SPORT NR 6/1961 : Timpuri 
noi (Bd. 6 Martie 18). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII — dimineața : 13 Septem
brie (Str. Doamnei 9). CÎNTECUL PORUM
BIȚEI CENUȘII — după-amiază ; 13 Sep
tembrie (Str Doamnei 9). SONATE : Cultu
ral (Cal Griviței 196). FLĂCĂRI IN TAIGA : 
Alox. Popov (Cal. Grivițci 137), Olga Bancic 
(Cal. 13 Septembrie 196). CINCI ZILE ȘI 
CINCI NOPȚI : 8 Martio (Str.. Buzești 9—11), 
Arta (Cal. Călărași 153), Floreasca (Str. G. 
Bizet). COPILUL TRUPEI Grivița (P-ța I. 
Pintilie 2). SOSEȘTE CIRCUL rulează la 
cinematografele ; C-tin David (Șos. Crîițgași 
42), Donca Simo (Str. Avrig 1). POVESTE 
DESPRE O FATA : Flacăra (Cal. Dudești 
22). PÎNZE PURPURII : T. Vladimirescu 
(Cal. Dudești 97). ULTIMUL MEU TANGO : 
Munca (Șos. Mihai Bravu 221). RAIDUL 
VARGAT : Moșilor (Cal. Moșilor 221). IN-

TÏLNIRE PE CABLU : 16 Februarie (Bd. 
30 Decembrie SO), N. Bălcescu (Cal. Raho- 
vei 151) VIKINGII — cinemascop rulează 
la cinematograful M. Eminescu (Str. M. Emi- 
nescu ’27;. EVDOCHIA : Ilie Pintilie (Șos. 
Colentina 84). MARINARUL ÎNDRĂGOS
TIT : 8 Mai (Str. Lizeanu 19). BUFONUL' 
REGEI.UI rulează la cinematograful G. 
Cosbuc (Cal. RahoVei 118); PORTO-FRAN; 
CO : G Bacovia (Șos Giurgiului 3), 30 De
cembrie (Cal Ferentari 86). AUSTERLITZ 
— cinemascop : Drumul Serii (Str. Drumul 
Serii 30). VINTUL S-A OPRIT IN ZORI : 
Aurel Vlaicu (Șos 
CUL CONDUCEA 
cea (Bd Libertății

TELEVIZIUNE, 
televiziunii 19,20 
20,00 - Din lumea fabulelor. 20.15 
talul sopranei Kalia Popova 
ria. 20,30 
Szabo Béla. 20,55 
grafică. 21,15 
Telespoit. In

Cotroceni I)). MECANI- 
TRENUL : B. Delavran- 
70-72).
Orele 19,00 — furnalul 

- Emisiune pentru copii. 
Reci. 

R. P. Bulga- 
Emisiune de artă plastică : Gy. 

Actualitatea cineinato- 
- Muzica distractivă. 21,40 — 
încheiere : ultimele știri.

sonin în Cîmpia Dunării și 
regiuni, unde 

Vînt slab

Timpul probabil pentru zilele de 23. 24 
și 25 ianuarie : vreme schimbătoare, cu ce
rul mai mult 
temporar noros în celelalte 
local voi cădea precipitații slabe 
piuă la moderat din vest. Temperatura în 
scădere ușoară în nordul tării și staționară 
tn rest. Minimele vor fi cuprinse între 0 și 
minus 10 grade, iar maximele între minus 
2 și plus 8 grade. Seara și dimineața ceață.
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»Cupa orașului București“
Miî de specfatori au umplut ieri sala 

Floreasca din Capitală, pentru a asista 
la competiția internațională de 
bal masculin „Cupa orașului 
rești“ ediția a IV-a.

Prezente la întrecere, alături 
ichipele orașului București (juniori și se
niori),— selecționatele orașelor Magde
burg (R.D. Germană), Skoplje (R.P.F. 
Iugoslavia) și Budapesta (o adevărată 
fechipă reprezentativă a R.P. Ungare). 
. Ora 18. Arbitrul cehoslovac Jan Do- 
fezal fluieră începutul primei partide 
tare opune experimentatei selecționate 
maghiare echipa juniorilor bucureșfeni. 
Animați de dorința de a se prezenta 
cîf mai bine în acest important tur
neu, juniorii bucureșfeni pornesc de la 
tncepuf la atac și înscriu de două ori 
prin Pali (din lovitură de la 7 metri) 
și Costache I. Drobnitsch (din echipa 
Bud^phstei) reduce scorul (2—1) dar 
același Pali pătrunde spectaculos pe 
sen cerc și înscrie 3—1. Din acest mo
ment, echipa maghiară își revine în
cetul cu încetul, echilibrează jocul și, 
ca urmare, scorul arătat pe tabela de 
marcaj se modifică în favoarea ei. Re
priza ia 
favoarea 
jucătorii 
mai pot
din ultimele minute a echipei romînă 
care nu poate decît să reducă propor
țiile scorului. Rezultat final 20—16 
pentru echipa Budapestei.

Jocul ai doilea, dintre echipele ora
șului Magdeburg și București (seniori) 
începe în nota de dominare a jucă
torilor germani, foarte preciși în pase 
și în aruncările la poartă. După pri
mele opt minute de joc, ei conduc cu 
3—1. La acest scor, în

hand- 
Bucu-

de e-

mînă se produce o schimbare. Intră pe 
teren Hnat. Schimbarea a fost inspira
tă întrucît în numai patru minute Ivă- 
nescu, Moser, Covaci și Hnat (de frei 
ori) înscriu prin puternice șuturi de la 
distanță. Echipa romînă și-a căpătat 
cadenja. Asistăm . la un adevărat iureș 
al echipei noastre care se soldează 
cu numeroase goluri. Scorul se modi
fică aproape numai în favoarea echi
pei romîne. 5—4, 6—4, 7—4... 11—4, 
11—5, 12—5, repriza încheindu-se cu 
scorul de 14—7. în repriza a doua cei 
care afacă sînt tot jucătorii romîni, din
tre care se remarcă Moser, Ivănescu și 
Coman. Ei înscriu în această repriză 
încă 12 goluri la capătul unor faze pe 
cîf de dinamice și spectaculoase pe 
afîf de eficace. Meciul se încheie cu 
scorul de 26—16 pentru echipa orașu
lui București.

Turneul continuă azi cu disputarea 
întîlnirilor București — București (ju
niori) și Magdeburg — Skoplje.

M. POPESCU

Spartachiada tineretului
GALAȚI (Red. ziarului „Viață 

nouă“). — în' regiunea Galați se des
fășoară întrecerile' fazei pe asociație 
a spartachiadei de iarnă a tineretu
lui. în comunele Golești și Cotești 
(raionul Focșani) au fost organizate 
întreceri de săniuțe, la care au par
ticipat peste 400 pionieri și școlari. 
Acțiuni similare au fost întreprinse 
și în alte comune ale raionului : la 
Vidra, Năruja, Mera, Andreiașu, Tul- 
nici.

Pînă acum, în cadrul spartachiadei 
s-au evidențiat, printre altele, asocia
țiile sportive școlare din orașul Foc
șani, precum și asociațiile Avîntul- 
Mărtinești, Victoria-Gugești și Fia- 
căra-Odobești.

★
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Sîmbătă și duminică, la Ploiești s-a 
desfășurat etapa pe asociații a con-

continuă...’
cursurilor 
de iarnă a 
sociațiile sportive „Prahova", „Loco
motiva“ și „Voința“ s-au întrecut la 
tenis de masă, șah ele.

De la începutul etapei pe asociații, 
la sparlachiadă au participat peste 
10.000 tineri din orașul Ploiești. To
tuși, din păcate în unele asociații se 
maniiestă unele lipsuri organizato
rice. Ieri, de pildă, de la asociația 
sportivă „Textila“, a fabricii de in și 
cînepă Păulești, la concursuri nu s-au 
prezentat decît un număr redus de 
tineri, iar de la asociația „Construc
torul petrolist“-Brazi, din peste 
400 tineri înscriși, n-du participat de
cît 40—50. 
sportive 
tivitatea 
ciații să 
mare de

din cadrul spartachiadei 
tineretului. Tinerii din a-

Consiliile asociafiilor 
trebuie să-și intensifice ac- 
pentru ca la etapa pe aso- 
participe un număr cit mai 
tineri.

sfîrșit cu scorul de 11—7 în 
echipei maghiare. La reluare, 
maghiari se distanjează și nu 
ti ajunși, cu toată dominarea

(Foto :
M. Andreescu)

formafia ro-
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Ieri, pentru 
prima oară în 
sezonul acesta, 
Sala Floreas
ca, reamena- 
jatg, a primit 
oaspeți — mii 
de bucureșteni 
iubitori ai spor
tului.

• l'OOtl
•nori , 

n »oon <„•>.

Raportul prezentat de W. Gomulka la ședința festivă de la Varșovia

Luptătorii romîni Valeriu Bularca 
și Ion Țăranu au cîștigat detașat 
turneul de lupte clasice desfășurat 
sîmbătă seara la Clermont Fer
rand, unde, alături de ei, au fost 
prezenți cei mai buni luptători fran
cezi din categoriile 70 kg. și 78 kg. 
După cum subliniază corespondentul 
sportiv al agenției „France Presse", 
campionul mondial Valeriu Bularca 
a făcut o impresie puternică prin 
calitățile sale tehnice, iar Ion Ță- 
ranu s-a dovedit posesorul unei 
forțe puțin obișnuite. Bularca la. cat. 
70 kg., a repurtat victorii spectacu
loase asupra luptătorilor fran
cezi Beaudonnat, Munoz, Robin, 
Bouvet. La rîndul său Ion Țăranu a 
avut de luptat împotriva campio
nului francez René Schiermeÿer, 
(medalie de bronz la I.O. de la 
Roma), pe care l-a învins categoric, 
ca și pe ceilalți participanți: Lamy, 
Piano, Rambourdin.

ir
în Palatul Sporturilor din Bratis

lava s-a desfășurat întîlnirea inter-, 
națională de tenis de masă dintre 
echipele reprezentative ale R. S. 
Cehoslovace și R. P. Romîne. La 
feminin victoria a revenit ou 3—0 
selecționatei romîne în timp ce la 
masculin au cîștigat gazdele cu 
5—0.

Iată rezultatele tehnice : femi
nin Pitică — Schwarzova 21—11 ; 
21—10 ; Maria Alexandru — Bosa 
21—11; 21—18; Pitică, Alexandru — 
Schwarzova, Bosa 21—10; 24—22.

Masculin : Polakovicz — Covaci 
21—11; 21—12; Miko — Giurgiucă 
21—17; 21—18; Andreadis — Negu- 
lescu 21—16; 21—17; Miko — Covaci 
21—15; 21—14; Polakovicz — Negu- 
lescu 21—18; 21—15.

de bob auCampionatele mondiale 
început sîmbătă în stațiunea de spor
turi de iarnă Garmisch-Partenkirchen 
(R. F. Germană). La competiție parti
cipă sportivi din Italia, S.U.A., Aus
tria, Anglia, Canada, R. P. Romînă, 
Elveția, Belgța, R. F. Germană și alte 
țări.

P-roba.æchipa.jelor. de două persoane 
a fost cîștigată de Italia II (RUatti-De 
Lorenzo) care a marcat în cele patru 
manșe timpul de 5’03”73/100. Pe locul 
doi. s-a clasat Italia I, iar pe locul trei 
R. F. Germană II. Cele două echipaje 
romînești au ocupat locurile 14 și 15 
cu timpurile de 5’23”56/100 și respec
tiv 5’25”2H100.

★
Meciul internațional de handbal în 

7 dintre echipele masculine ale R, F. 
Germane și Iugoslaviei, disputat Ia 
München, s-a terminat cu scorul de 
23—12 în favoarea echipei germane.

★
Cea de-a 8-a etapă a turului ciclist 

al Egiptului, disputată pe ruta Port 
Said-Ismailia (80 km.) a fost cîștigată 
la sprint de polonezul Jan Sciblorek, 
cronometrat cu timpul de lh 48’55”.

★
Echipele de rugbi ale Angliei și 

Țării Galilor au terminat la egalitate: 
0—0, meciul disputat la Londra în ca
drul „Turneului celor cinci națiuni“, 
în urma acestui joc pe primul loc în 
clasament se află Franța cu 2 puncte, 
urmată de Anglia și Țara Galilor cu 
cîte un punct fiecare.

★
Partidele internaționale de fotbal 

desfășurate ieri în America de Sud 
s-au încheiat cu următoarele rezul-

tate tehnice: Santiago: Partizan Bel
grad—Colo Colo 3—1 ; Montevideo: 
Nacional Montevideo—America Rio de 
Janeiro 3—0 ; Lima: Santos Brazilia— 
Universitario Lima 5—2.

★
La Falun (Suedia) au continuat în

trecerile de scliTdin cadrul’ concursu
lui care reunește sportivi din 22 de 
țări. Alevtina Kölcina (U.R.S.S.) a ieșit 
învingătoare în proba de 10 km. cu 
timpul de 36'43“, urmată de Mirja 
Lehtonen (Finlanda) 37’10” și Maria 
Gusakova (U.R.S.S.) 37’13”. Proba de 
15 km. pentru combinată nordică s-a

încheiat cu victoria norvegianului Ole 
Fageraas — 53’21”. Ștafeta feminină 
de 3x5 km. a revenit echipei Finlan
dei cu 11101’30“ urmată de U.R.S.S. — 
lh 02’52” iar cea de 3x10 km. (mascu
lin) echipei Suediei, cronometrată în 
lh 46’09”.

Hochei pe gheață După patru etape
Hocheișfii de la Steaua sînt pînă a- 

cum liderii de necontestat ai campio
natului republican și, se pare, că nu 
vor avea nici mai departe vreun 
concurent serios la șefia clasamentului. 
In înfîlnirile de sîmbătă și duminică, e- 
chipa Steaua a cîștigat din nou, destul 
de ușor, astfel că a cumulat în total 8 
puncte din cele 4 meciuri disputate. A- 
celași număr de puncte îl are la ora 
actuală și förmafia studenților din Cluj. 
O victorie categorică, dar la drept 
vorbind nu chiar afîf de așteplată, a 
obfinut aceasta în meciul cu Steagul 
Roșu. Jucătorii brașoveni, realizatorii 
primei surprize a campionatului (3—3 
cu Știința București), n-au mai reușit 
nici pe departe să joace la fel de bine 
și cu echipa clujeană. Oricum însă, 
scorul de 10—0, cu care au pierdut în 
fa)a clujenilor, nu-și găsește explicația.

In celelalte întîlniri de sîmbătă, e- 
chipele favorite au cîștigat la diferenje 
n _.i : Voinja Miercurea Ciuc — Șuria- 
nul 18—0; Steaua — Tîrnava 11—1 ;

meciul
mîneaiă.

-Voința — Metalul disputat ieri

Știința București — Metalul Rădăuți 
9—1.

Ieri, studenții bucureșfeni n-au avut 
nici ei „probleme“ în meciul cu Șu- 
rianul-Sebeș. Partida s-a caracterizat 
printr-un joc la o singură poartă... Ho- 
cheiștii bucureșfeni, continuu în terenul 
advers, au înscris în total 16 puncte. 
Pentru sebeșeni punctul de onoare 
(dacă îl putem numi astfel) l-a marcat 
Păfrașcu. Un aspect asemănător — 
atacuri înfr-un singur sens — am re
marcat și în partida Voința Miercurea 
Ciuc — Metalul Rădăuți. Sportivii din 
Ciuc au dominat copios, obligîndu-i 
pe adversari la o apărare îndîrjită. 
Scor final 16—0 pentru Voința. Propor
țiile scorului puteau fi însă ceva mai 
mici dacă echipa din Rădăuți ar fi be
neficiat de prezența în poartă a lui 
Sofian. Acesta însă a lipsit, fiind acci
dentat.

Rezultatele meciurilor de aseară : 
Steaua — Steagul Roșu 13 — 3 ; Știința 
Cluj — Tîrnava Odorhei 14—3.

O influență negativă asupra desfășu
rării meciurilor din 
ultimele zile o are 
faptul că nu se res
pectă întru totul 
programul stabilit. 
Pauzele dintre re
prize durează de
seori mai mult de
cît prevede regu
lamentul și aceasta 
nu datorită lucrări
lor de 
gheței. 
tîrzie 
luarea 
s-a
ieri dimineață, în 
meciul Voința — 
Metalul... Insistăm 
ca partidele 
după-amiază să 
ceapă cu cel 
țin o oră mai 
vreme.

curăfire 
Arbitrii 

ei înșiși 
jocului. . 

întîmplat

I a-
în-
re-

Așa 
?i

de 
în- 
pu- 
de-
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PRONOSPORT
Concursul nr. 3 din 21 ianuarie 1962
Fiorentina — Internazlonale 4—1 1
Milan -- Bologna 3—0 1
Roma —- Juventus 3—3 X
Palermo — Catania 0—0 X
Padova — Lanerossi anulat
Torino -— Lccco 2—1 1
Mantova — Sampdoria 2—0 1
Spăl — Venezia 1—1 X
Atalanta — Udinese 2—1 1
Bari — Modena 2—0 1
Verona1 — Messina 0—0 X
Alessandria — Lazio 2-0 1

E. Rouleau arată că mono
polurile uneltesc împotriva in
tegrității și independenței Con- 
goului. 
nière 
era în 
valentului 
liarde de 
vestiți! și 
buloase de aramă, 
multe alte metale 
Dar amenințarea depășea ca
drul acestui „Ruhr al tropice
lor“. Ea își întindea umbra 
asupra țărilor vecine, sensibile 
la orice schimbare produsă în 
Congo.

„Tanganyika Concessions“, 
unul din principalii acționari ai 
lui „Union Minière“, deși sta
bilită în Rhodesia, obține par
tea cea mai mare a profituri
lor sale din exploatările katan- 
gheze. Valoarea participării ei 
la „Union Minière“ ajunge a- 
proape la 30 milioane de lire 
sterline. Acest monopol are 
dealtfel interese și în Angola 
și în Africa de sud.

„Tanganyika Concessions“ 
face parte dintr-un grup de 
patru trusturi financiare, strîns 
legate între ele, care contro
lează economia celor două 
Rhodesii și sînt în mod practic 
stăpînele producției miniere în 
toată Africa centrală și meri
dională. Investițiile lor numai 
în „centura de aramă“ din 
Rhodesia de Nord — o prelun
gire a minelor katangheze — 
se ridică în mod oficial la 280 
milioane de lire sterline.

Unul din aceste grupuri este 
„Rhodesia Selection Trust“ 
care controlează șase societăți 
concesionare de mine, rafină
rii și companii de prospectare 
în cele două Rhodesii. Ea de
ține importante participa) ii, 
împreună cu capitaluri brita
nice, canadiene și americane, 
și în diverse întreprinderi din 
Bechuanaland și din Jamaica.

Chiar „Rhodesia Selection 
Trust“ aparține (într-o propor
ție de peste 50 la sută) trus
tului „American Metal Climax“ 
a cărui producție de metale 
neferoase este una dintre cele 
mai importante în S.U.A,

La rîndul său, „British South 
Africa Company“ (sau „Charte
red“) realizează profituri —•

„Pentru 
du 

i°c 
a 

franci francezi în in- 
profituri, rezerve fa- 

cobalt și 
prefioase.

„Union Mi- 
Haut Katanga“ 

salvarea echi- 
sufe de mi-

*
In turneul international de hochei 

pe iarbă 
R.A.U. și 
egalitate : 
învins cu 
niei, Olanda a terminat nedecis : 1—1 
cu Noua Zeelandă.

■Ar
este noul campion 
la patinaj viteză. El 

cele 4 probe clasice

de la Ahmedabad echipele 
Indoneziei au terminat la 

1—1, echipa Australiei a 
scorul de 2—0 echipa Japo-

Boris Stenin 
unional absolut 
a totalizat la 
194,541 puncte clasindu-se pe primul
loc la 500 m în 42“5/10 și la 1500 m 
împreună cu Robert Merkulov, ambii 
cronometrați în 2’20“, Victor Kosici- 
kin, care a cîștigat probele de 5.000 
și 10.000 m„ a ocupat locul al doilea 
cu 195,556 puncte urmat de Eduard 
Matusevici — 196,383 puncte. Campio
nul olimpic Evghenie Grișin, specia
list în probele pe distanțe scurte, nu 
a participat la această ediție a cam
pionatelor.

.(Agerpres)

VARȘOVIA. — (Agerpres). — în raportul prezentat la ședința festivă de la Varșovia consacrată celei de-a XX-a aniversări a Partidului Muncitoresc Polonez, Wladyslaw Gomulka a scos in evidență rolul pe care P.M.P. l-a avut în viața clasei muncitoare și în istoria poporului polonez.Partidul Muncitoresc Polonez, a spus el, și-a desfășurat activitatea' într-un interval de timp nu prea mare din istoria mișcării muncitorești revoluționare, dar a ajuns să ocupe un loc de frunte în istoria contemporană a Poloniei. El nu a existat decît șapte ani, din 1942 pînă în 1949, adică pînă la Congresul de unificare al Partidului Muncitoresc Polonez și Partidului Socialist Polonez, la care a luat ființă actualul nostru partid — Partidul Muncitoresc Unit Polonez. Acești șapte ani de activitate ai P.M.P. au constituit perioada de cotitură cea mai grea și totodată cea mai importantă din întreaga istorie a mișcării muncitorești poloneze și din istoria Poloniei.Partidul Muncitoresc Polonez a fost continuatorul mișcării muncitorești revoluționare din țara noastră cu o tradiție de 70 de ani. P.M.P. a luat ființă ca partid al luptei de eliberare națională, ca partid al luptei armate a poporului polonez, ca forța lui conducătoare în lupta pe viață și pe moarte îm- poțriva ocupanților hitlerișți, pentru libertatea și independența Poloniei.Dacă astăzi Polonia este o țară liberă și independentă, dacă existența ei națională și suverană, precum și securitatea ei au o bază trainică, mai trainică decît ori- cînd, dacă dintr-o țară înapoiată și slabă, Polonia s-a transformat într-o țară a cărei industrie, a cărei economie națională sînt în întregime în plină dezvoltare, atunci, în deplină conformitate cu adevărul istoric, trebuie constatat că aceste prefaceri uriașe au putut avea loc numai datorită gîndirii politice clarvăzătoare, juste, după care Partidul Muncitoresc Polonez s-a călăuzit în tot cursul activității sale și pe care a imprimat-o întregului popor. Semințele aruncate de P.M.P. au dat roade bune. .în ajunul agresiunii Germaniei împotriva Poloniei și în prima perioadă a ocupației, a spus W. Gomulka în continuare, mișcarea muncitorească revoluționară era lipsită de un partid propriu. Parti, dul Comunist din Polonia — predecesorul P.M.P. — a fost dizolvat în împrejurări tragice generate de cultul personalității. Dar comuniștii au continuat să existe. Pînă și între zidurile închisorilor, ei s-au manifestat ca patrioți și au cerut în masă să fie trimiși pe front pentru a lupta împotriva germanilor.Ținînd seama de experiența și desfășurarea evenimentelor militare, Partidul Muncitoresc Polonez a elaborat concepția social-politică a noii Polonii. Din primul moment al existenței sale, P.M.P. a trasat ca principala sa sarcină și ca sarcină a întregului popor lupta neîmpăcată împotriva cotropitorilor hitleriști, pentru libertatea și independența țării.W. Gomulka a arătat în continuare că reprezentanții delegației guvernului de la Londra au refuzat să colaboreze cu P.M.P în lupta împotriva ocupanților.

în Uniunea Sovie- să se formeze ar- siib comanda gene- a fost creată Uniu- polonezi, iar Arma-
în anul 1943, tică a început mata poloneză ralului Berling, nea patrioților ta Sovietică îi zdrobea pe germani, înaintînd tot mai mult spre Polonia. în această situație a fost creată KrajoWa Rada Narodowa (K.R.N.).La prima ședință plenară a K.R.N., pe care a condus-o Boleslaw Bierut, a fost adoptată hotărîrea de a șe crea armata populară sub conducerea generalului M. Rola-Zimercki. Elaborînd planul de transformare a relațiilor social-politice după eliberarea Poloniei, K.R.N. a pus în fața poporului ca sarcină primordială lupta împotriva Germaniei și unirea tuturor forțelor în această luptă. K.R.N. a proclamat alianța Poloniei cu Uniunea Sovietică și frăția de arme a soldaților sovietici și polonezi ca bază a politicii sale.Eliberarea Poloniei de către armata sovietică și trupele poloneze, dobîndirea independenței naționale, noile frontiere juste, crearea puterii populare și profundele transformări sociale înfăptuite de ea — toate acestea au confirmat justețea liniei politice a Partidului Muncitoresc Polonez. A învins concepția lui de independență și a eșuat în întregime concepția reacționară, antisovietică, contrară intereselor naționale, a lagărului de la Londra.W. Gomulka a spus în continuare: Curajul, abnegația, sîngele și viața luptătorilor-membri ai P.M.P. au servit concret și efectiv cauza e- liberării nu numai pentru că ele au apropiat momentul eliberării poporului de sub jugul hitlerist, dar și pentru că ele au contribuit la lichidarea surselor de exploatare și asuprire, pentru că drumul luptătorilor era luminat de ideea general umană a socialismului și comu

la crearea Poloniei populare. în a- cești ani țara noastră s-a schimbat radical, au avut loc transformări profunde' și în rîndurile poporului polonez. Polonia de astăzi, Polonia populară, socialistă, este o țară în care economia națională, cultura și învățămîntul se dezvoltă în ritm rapid.Vechile disensiuni cu vecinii, izolarea în care se afla de fapt, prietenii falși, alianțele iluzorii exis; tente numai pe hîrtie cu Franța și Marea Britanic au fost înlocuite de Polonia populară cu prietenia frățească și colaborarea rodnică cu toți vecinii. Ea a încheiat alianța de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică, alianță care se bazează pe terese vitale și țeluri comune, curgînd din ideologia comună, a intrat în componența marii munități a țărilor socialiste.Noul ' raport de forțe, care
in- de- ea co

99

ral umană nismului.Primul P.M.U.P. a Au trecut secretar al C.C. al declarat în continuare : mai mult de 17 ani de

Noul raport de torțe, care s-a creat în lume după cel de-al doilea război mondial, formarea sistemului mondial socialist, destrămarea sistemului colonial și, mai ales, uriașa forță militară defensivă a Uniunii Sovietice au permis țărilor socialiste, precum și partidelor comuniste și muncitorești din întreaga lume, să formuleze teza că în zilele noastre războiul nu este inevitabil. Politica noastră este o politică de coexistență pașnică a țărilor indiferent de orînduirea lor socială.Lupta împotriva anticomunismului înseamnă lupta pentru pace. Niciodată însă acest adevăr nu a fost atît de evident ca astăzi. Și niciodată încă ideea çâcii nu a fost atît de strîns legată în practică de ideea stre.Acest adevăr pătrunde tot mai a- dînc .-l-x. i...relorspus W. Gomulka în încheiere, săr- batorindu-se împlinirea a 20 de ani de la întemeierea P.M.P., trebuie să se sublinieze și meritul acestuia că, conducînd Polonia pe făgașul socialismului, el a condus-o implicit pe făgașul păcii.
OtC---------------

socialismului ca în zilele noa- Pacea înseamnă socialism.în conștiința tuturor popoa- lumii. lată de ce astăzi, a

Congresul P. C. din CanadaTORONTO 21 (Agerpres). — în raportul prezentat la Național al Partidului din Canada, Tim Buck, general al partidului, a tre altele : Astăzi chiar , _____  __mieroasă a primului ministru Diefenbaker nu este în stare să acopere faptul, că politica noastră națională trece printr-o criză foarte serioasă. Cea mai vie expresie a acestei crize este încetarea creșterii producției în țară și creșterea continuă a șomajului. Cauza trebuie căuta'tă în contradicțiile de nerezolvat ale economiei capitaliste. Evenimentele și relațiile în lume se dezvoltă pe o cale cu totul deosebită de cea planificată de imperialiștii din Statele Unite.Tim Buck a citat apoi date și cifre convingătoare care dovedesc dezvoltarea impetuoasă a sistemului socialist mondial. în raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S. la cel de-al XXII-lea Congres, a declarat el, a fost subliniat un asemenea progres pe care nu l-a atins niciodată nici un popor într-o perioadă de timp atît de scurtă.Tim Buck a vorbit despre însem-

Congresul Comunist secretarul spus prinși retorica
nătatea istorico-mondială a noului Program al P.C.U.S., adoptat de cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. Noul Program, a spus el, exprimă năzuințele și scopurile tuturor oamenilor muncii, tuturor democraților și luptătorilor pentru pace și libertate din toate țările, inclusiv Canada. O condiție indispensabilă pentru înfăptuirea noului Program este pacea, coexistența pașnică a statelor cu diferite sisteme politice și economice.Preîntîmpinarea războiului este sarcina principală, deoarece pacea este aliatul credincios al socialismului. Calea cea mai justă spre pace este dezarmarea generală și totală sub un control internațional sever.în încheiere, Tim Buck s-a referit la sarcinile interne de partid, la transformarea partidului comunist intr-un partid de masă al clasei muncitoare din Canada.La ședința din seara zilei de 19 ianuarie a celui de-al 17-lea Congres național al P. C. din Canada s-au citit telegramele de salut din partea partidelor comuniste și muncitorești din alte țări.

Katanga la licitație“
adică 50 de milioane de lire 
sterline profituri nete numai 
între 1955—1960 — din su
mele plătite pentru fiecare to
nă de metal extrasă din sub
solul Rhodesiei de nord. A- 
ceastă companie este conside
rată, de asemenea, ca cel mai 
mare proprietar funciar din 
Rhodesia de

„Rhodesian 
este cel mai 
ceste patru 
împart profiturile de pe urma 
exploatării minelor din cele 
două Rhodesii. Cofele ei de 
participare, în cele mai multe 
cazuri majoritare, se extind la 
peste 30 de companii locale și 
au o valoare globală de 100 
milioane de lire sterline. Pre
ședintele consiliului ei de ad
ministrație (în același timp 
administrator 
Concessions“ 
Africa“) este 
mer, „marele 
nopolului
Corporation of South Africa“, 
imperiu economico-financiar a 
cărui prezenfă în întreaga lu
me 
200

sud.
Anglo-American“ 
puternic din a- 

grupuri, care își

Și 
la „Tanganyika 

și „British South 
Harry Oppenhei- 

patron“ al mo- 
„Anglo-American

este asigurată prin peste 
filiale și companii „aliate“.

TENTACULELE 
MONOPOLURILOR

„Anglo-american“ deține 
fiuni ale minelor de aur, 
diamante, de aramă, de cărbu
ne, valori imobiliare și hoteluri 
efc. aparținînd mai multor sute 
de întreprinderi ale căror ra
mificații acoperă, ca o plasă 
cu ochiurile strînse, Africa cen
trală, orientală și meridională. 
Harry Oppenheimer este, prin
tre altele, președintele consi
liului de administrație al grupu
lui „De Beers“ care deține 
nouă zecimi din comerțul mon
dial cu diamante brute.

Fiind amenințate în cursul 
verii 1960 de instalarea la 
Leopoldville a unui guvern 
puternic centralizat, grupurile

ac- 
de

•t

• <*'

Cine își adjudecă prada grasă pe care o reprezintă 
bogățiile Katangăi? Cine stă în spatele marionetei 
Chombe ? Cum se explică zigzagurile comandamentului 
O.N.U. în Congo ? Cine sînt și ce reprezintă „lobby"-urile 
katangheze din S.U.A., Anglia și Franța ?

La aceste întrebări răspunde Eric Fiouleau în suita de 
articole publicate în ziarul francez „LE MONDE“ după 
vizita făcută în Congo. Reproducem extrase din aceste 
articole.

financiare cu ramificații inter
naționale au socotit util să se 
solidarizeze cu regimul lui 
Chombe, furnizîndu-i fonduri, 
arme și sprijinul de care acesta 
avea nevoie pentru a respinge 
presiunile lui Lumumba. Pe 
lîngă aceasta, Chombe mai 
putea conta pe o parte im
portantă din presa anglo-saxo- 
nă, și în special pe ziarele lor
dului Beaverbrook și ale lui 
Roy Thomson, financiar cana
dian, care numai 
controlează 91 de 
Statele 
Africa“...

„Dacă 
mențină 
ziaristul francez în continuare, 
— în realitate, primii benefi
ciari ar fi financiarii din Lon
dra, Pretoria, Paris și Washing
ton care participă la exploata
rea „centurii de aramă“ din 
Rhodesia. Intr-adevăr, dacă 
minele din Ndola și din Elisa- 
bethville ar fuziona, ele ar 
deveni al doilea centru mon
dial (al țărilor capitaliste — 
n.r.) de producție a cuprului, 
în timp ce, separate, ele se si
tuează respectiv pe locurile al 
patrulea și al cincilea...

La 5 decembrie 1961, 
îndată ce au sosit știrile 
privire la ostilitățile 
„căștile albastre“ 
O.N.U. — n.r.) și trupele ka- 
fangheze, la Londra și la 
Washington s-a înregistrat o

Unite,

el singur 
publicații în 
Anglia și

ar izbutiChombe
secesiunea, — scrie

să

de 
cu 

dintre 
(trupele

creștere bruscă a cursurilor la 
aramă, în City și pe Wall 
Street, avîndu-se în vedere în
cetarea sau scăderea produc
ției lui „Union Minière“.

în iulie anul trecut, unul din 
directorii lui „Union Minière“ 
mi-a expus amănunțit la 
Kolwezi problema suprapro
ducției de aramă, care, după 
părerea lui, determină trustu
rile americane să „provoace 
tulburări“ în bazinul minier din 
Haut-Katanga. Este vorba de 
„Anaconda Group“, ale cărui 
mine se găsesc în Chile și de 
„Kennecot“, care exploatează 
zăcăminte din Statele Unite“.

Acești doi producători ame
ricani au furnizat în 1959 56 
la sută din arama produsă de 
țările capitaliste. Potrivit pre
sei belgiene, ele încearcă să 
ia locul I (jj lnir»n ÄA ir» io 
sau cel puțin 
producția.

încearcă 
Union Minière' 
să-i paralizeze

CEI TREI Șl 
AMERICANE

TRUSTURILE
DE ARAMĂ

lată de ce distrugerea insta
lațiilor lui „Union Minière“ de 
către „căștile albastre“ i-a de
terminai în mod firesc pe unii 
observatori să tragă concluzia 
că O.N.U., în recentele opera
ții din Katanga, a devenit in
strumentul Statelor Unite. A- 
ceasta este părerea pe care o 
exprimă și „Metal Bulletin“, 
organul cercurilor metalurgiste

din Anglia : „Există desigur 
un oarecare idealism la unele 
cercuri din O.N.U., dar nu tre
buie neglijat faptul că imen
sele bogății minerale din 
Haut-Katanga constituie o miză 
cu adevărat ispititoare. Princi
pala putere care se află în 
spatele O.N.U. sînt S.U.A., așa 
că unele persoane au convin
gerea că ofensiva din Katanga 
este împinsă de Washington“... 
Adlai Stevenson, reprezentan
tul Statelor Unite la O.N.U., 
Bo Hammarskjoeld, fratele fos
tului secretar general al O.N.U., 
și Sture Linner, reprezentantul 
lui U Thant la Leopoldville, 
sînt potrivit afirmațiilor făcute 
în presa belgiană, — mențio 
nează „Le Monde“ — toți trei 
legați direct sau indirect de 
trusturile americane de aramă.

La 12 decembrie 1961, zia
rul „Echo de la Bourse“ din 
Bruxelles scria : „Toate aces
tea par destul de lesne de în
țeles și aruncă o lumină grăi
toare asupra unei comportări 
care seamănă mult cu a unor 
animale : cu hiena și șacalul, 
de pildă". „Lobby“-urile pro- 
chombisfe, — subliniază Eric 
Rouleau — se manifestă în 
plină zi la New York, Londra 
și Paris. In Statele Unite două 
organizații și-au asumat apă
rarea regimului de la Elisa- 
bethville : „Tinerii americani 
pentru libertate“ și „Comitetul 
de ajutor pentru luptătorii li
bertății katangheze“. Comitetul 
acesta cuprinde congressmeni 
democrați și republicani, prin
tre care numeroși „sudiști“, 
partizani înverșunați ai segre
gării rasiale; cel puțin 11 
membri ai lui „John Birch So
ciety“, moștenitoarea spiritua
lă a mccarthysmului ; doi foști 
partizani ai decedatului sena
tor din Wisconsin; un membru 
al „lobby“ ului chinez (susți
nătorii lui Cian Kai Și — n.r.); 
pe fostul comandant al Legiu-

nii americane ; industriași, ge
nerali și amirali In retragere 
cunoscufi pentru tendințele lor 
de extremă dreaptă... Comi
tetul dispune 
derabile.

Cît despre 
Anglia el n-a avut nevoie 
înființeze „comitete de ajutor“. 
După cum a arătat liderul la
burist Harold Wilson, membrii 
acestui „lobby” sînt recrutați 
pînă și din sinul guvernului 
conservator. Chombe are în 
Camera lorzilor astfel de apă
rători cum sînt lordul Salis
bury, lordul Clitheroe, lordul 
Selborne și lordul Robins. A- 
cesta din urmă este concomi 
tent președintele consiliului 
da administrare al lui „British 
South Africa“, administrator la 
„langanyika Concessions“ ca 
și la „Rhodesian Anglo Ame
rican“. Fără îndoială cei mai 
activi din acest grup sînt foș
tii miniștri lordul Hinching- 
brooke. Robin Turton și căpi
tanul Charles Waterhouse, pre
ședintele consiliului de admi
nistrație la „Tanganyika Conces
sions”. Partizan" lui Chombe 
din Anglia au la activul lor 
mai multe succose importante. 
Ei sînt printre altele, răspun- 

„echivocă“ 
Katanqa. Ei 
lui O’Brien. 
Dayal. au 
de bombe

au

de fonduri consi-

„lobby“-ul din
! să

'ir

zători de politica 
a Londrei față de 
au cbfinut demisia 
după demisia lui 
împiedicat livrarea 
pentru aviafia O.N.U. și 
asigurat securitatea 'ui Chombe, 
în septembrie 1961, cînd au 
izbucnit primele ostilități între 
„căștile albastre" și jandarme
ria katangheză. Viceconsulul 
brifan c la Elisabothville, care a 
ușurat fuga lui Chombe în 
Rhodesia, este „întîmplător“ 
un funcționar din Rhodesia, pe 
care Roy Welensky l-a „împru
mutat“ diplomației britanice.

„Lobby“-ul francez esfo de
parte de a avea aceeași in
fluență ca ,,lobby“-urile din 
Londra sau New York, El a 
izbutit totuși - scrie E. Rou- ’ 
leau în încheiere, — să obți- ! 
nă anularea unui ordin de 1 
expulzare împotriva reprezen
tantului lui Chombe la Paris 
și să trimită „guvernului” de ' 
la Elisabethville avioane și 
specialiști“.

Xi
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Presiuni exercitate de S. LL A» 
asupra țărilor afro-asiatice

Mn minusculul orășel Uruguayan 
Punta del Este, cunoscut prin 
plajeie și tripourile sale, începe azi 

conferința miniștrilor de Externe ai ță
rilor din Organizafia Statelor Ameri
cane (O.S.A.). Istoricul acestei organi
zații, din care fac parte S.U.A. și 20 
de fări latino-americane, a dovedit cu 
prisosinfă caracterul ei de instrument 
de promovare a expansiunii monopo
lurilor nord-americane, de promovare 
a intereselor S.U.A. pe continentul la- 
tino-american.

Scopul convocării actualei sesiuni a 
OiS.A. este bine cunoscut și a mai fost 
arătat în ziarul nostru. Reacfiunea din 
S.U.A. urmărește să ob|ină o condam
nare colectivă a Cubei din partea ță
rilor latino-americane, un gir în alb 
care să le permită amestecul nein- 
fîrziaf în treburile interne ale Cubei. Pa
ternitatea acestei initiative este atît 
de evidentă, încîf încercarea de a o 
prezenta ca aparfinînd Columbiei n-a 
găsit creduli. „Nu este pentru ni
meni un secret — subliniază revista 
mexicană „Siglo Vienfe“ — că în spa
tele tertipurilor diplomatice se as
cunde adevăratul obiectiv al Departa
mentului de Stat al S.U.A. care, folo
sind obișnuitele sale metode de co
rupție și ameninfări, caută la Punta del 
Este să obfină o hotărîre menită să-i 
servească drept paravan pentru ataca
rea republicii frățești Cuba“.

Organizarea unei conferințe O.S.A., 
care să furnizeze „acoperire“ legală 
pentru o politică de mînă forte a 
Washingtonului fafă de o tară latino- 
americană „nedocilă“, nu constituie o 
inovafie a diplomației nord-americane. 
„Declarafia“ de la Caracas din 1954 — 
care invoca și ea o inexistentă ame
nințare pentru suveranitatea și inde
pendenta politică a statelor americane 
— a servit drept justificare „operației 
Guatemala“, cu alte cuvinte cruciadei 
frustului american „United Fruit“ pen
tru a reintra în stăpînirea pămînturi- 
lor guatemaleze distribuite țăranilor.

Astăzi, coordonatele politice din A- 
merica Latină și de pe întreaga arenă 
mondială sînt mult schimbate. „Supre
mația S.U.A. în emisfera occidentală 
este în prezent contestată“, constată cu 
fristete revista „Newsweek“. Exemplul 
Cubei exercită o influentă pe care o 
recunoaște însuși „New York Times“; 
„Încercînd să determinăm cu precizie 
importanta istorică a revolufiei cubane, 
nu trebuie să uităm nici o clipă că, 
oricum am numi-o, ea este o revolufie

Dificultățile intimpinate de S. U. A. 
la Punta del EstePUNTA DEL ESTE 21 (Agerpres). 

— „O atmosferă de nesiguranță 
domnește la Punta del Este în aju
nul deschiderii conferinței miniș
trilor Afacerilor Externe ai statelor 
membre ale Organizației statelor 
americane ale cărei lucrări urmea
ză să fie consacrate în cea mai 
mare parte problemei cubane“, transmite corespondentul agenției France Presse.Explicïnd în ce constă „nesiguranța“, corespondentul menționat se referă la dificultățile întîmpi- nate de S.U.A. în încercarea de a obține aprobarea sancțiunilor împotriva Cubei. în preajma deschiderii conferinței, delegația S.U.A. nu poate miza decît pe lacheii lor cei mai servili. „Numai grupul dele- 
gaților reprezentînd micile state 
din America Centrală — transmite France Presse — preconizează a- 
doptarea pur și simplu a raportu
lui pe care-1 vor prezenta S.U.A. la 
conferința O.S.A.".Contactele preliminare stabilite între ministrul de Externe argentinian, Carcano, cu ceilalți miniștri de Externe care au avut drept scop să reducă divergențele sînt apreciate ca „decepționante“. Ministrul de Externe brazilian, Santiago Dan- tas, care se află de trei zile la Punta del Este, a propus ca pri- 

radicală. în aceasta constă puterea ei 
de atracfie pentru latino-americani“.

în mod deosebit trebuie subliniat că 
revoluția cubană înaintează și se con
solidează într-o lume în care nu im
perialismul, ci forfele anfiimperialiste, 
forjele socialismului și păcii, determină 
mersul evenimentelor. Politicienii nord- 
americani cunosc bine miza care este 
în joc ; ei consideră că trebuie făcut 
totul pentru a asigura functionarea an
grenajului atît de bine descris de J. P. 
Sartre : cu fiecare sclipire a neonului 
în orașele sud-americane, cu fiecare 
sunet al telefonului, cu fiecare săcu
leț de cafea sau lingou de zinc încăr
cat pe vapoarele din porturile latino- 
americane, o părticică de dolar pără
sea pămîntul latino american pentru a 
întregi dolarul pe pămînt nord-ameri- 
can.

Penfru aceasta, conducătorii poli
ticii americane consideră necesar — 
așa cum scrie ziaru1 american „Daily 
News“ — că trebuie să se dea cuba
nezilor o lecfie de pe urma căreia 
„să-și bage minfile în cap“ tofi latino- 
americanii molipsiți de exemplul Ha
vanei. Dar cum să realizezi acest „fel“ 
în condifiile arătate ?

Etapele mai importante ale planului 
de bătaie american împotriva Cubei 
marchează tot atîtea înfrîngeri. Confe
rința O.S.A. din 1960, de la San José, 
pentru condamnarea Cubei : eșec. In
vazia unităților mercenarilor americani 
din aprilie 1961 : dezastrul de la Playa 
Giron. Conferința O.S.A. din 1961 de 
la Punta del Este, în scopul impune
rii de sancfiuni economice : fără re
zultat concret. Momeala cu dolari sub 
forma „Alianței penfru progres“ : de
parte de rezultatele scontate.

Conferința O.S.A. 1962 de la Punfa 
del Este ?

în vederea asigurării succesului ei, 
diplomația americană nu și-a precupe
țit eforturile. Este adevărat că Washing
tonul a reușit să determine un număr 
de guverne latino-americane înfeudate 
Wall-Street-ului să rupă relațiile diplo
matice cu Cuba, dar pentru a convoca 
actuala conferință de la Punfa del Este, 
cu greu a strîns Washingtonul cele 
două treimi din voturile țărilor O.S.A. ; 
ultimul vot necesar, penfru realizarea 
acestui procent, cel al Uruguay-ului, a 
fost ob(inut numai cu mari presiuni și- 
cu mijloace de intimidare.

Principalele țări latino-americane, 
cum sînt Mexicul, Brazilia, Argentina, 
Ecuadorul, Bolivia, Chile, nu au votat

mele trei zile ale lucrărilor să aibă loc cu ușile închise, astfel încît să nu se facă cunoscute divergențele. După cum se știe, guvernul Braziliei, la fel ca și ale altor state influente latino-americane ca Mexic, Chile etc., s-a pronunțat pentru neintervenția în treburile interne ale Cubei.„Printre observatori — transmite corespondentul agenției France Presse — se pune întrebarea dacă ținerea conferinței consacrată Cubei nu riscă să se întoarcă împotriva scopului urmărit, de afirmare a unității continentului american și să scoată în evidență divergențele“.
★BUENOS AIRES. — Partidul Comunist din Argentina a adresat poporului argentinian o chemare în legătură cu apropiata conferință de la Punta del Este.După ce demască planurile urmărite de S.U.A. la Punta del Este, Partidul Comunist din Argentina cheamă poporul argentinian să declare guvernului Frondizi că el este solidar cu poporul și guvernul Cubei și cere ca Argentina să respingă toate măsurile ce se pregătesc pentru pedepsirea acestei țări și să ia atitudine în apărarea principiilor neamestecului și autodeterminării. 

în favoarea convocării acestei confe
rințe. Deși în ultima vreme presiunile 
și șantajul s-au amplificat, multe din 
aceste fări au anunțat că se men- 
fin la principiile neintervenției și auto
determinării popoarelor și că nu sînt 
de acord cu politica dusă de Washing
ton împotriva Cubei. După cum rela
tează Agenfia United Press Internatio
nal, ministrul de Externe al Braziliei, 
Santiago Dantas, a convocat zilele tre
cute pe diplomații străini din Brazilia 
și a făcut o declarație în acest sens. 
Agenjia relatează că ambasadorul 
S.U.A. în Brazilia a părăsit Ministerul 
de Externe brazilian „arborînd un zîm- 
bet silit“. Este totodată adevărat că per
soane oficiale din unele țări mențio
nate au făcut declarafii oscilante, care 
vădesc că nu rămîn insensibile la „ar
gumentele“ S.U.A.

în atitudinea guvernelor latino-ame
ricane ce se pronunfă pentru neames
tec în treburile Cubei își găsește ex
presie presiunea maselor largi care 
s-au ridicat cu .energie în apărarea Cu
bei eroice. Pe măsura apropierii des
chiderii conferinței din Uruguay, valul 
mișcării de solidaritate cu cauza Cu
bei a căpătat, în întreaga Americă La
tină, o amploare impresionantă. Po
poarele latino-americane protestează 
cu energie împotriva planurilor cercu
rilor reacționare nord-americane și cer 
cu cea mai mare hotărîre : „Jos mîi- 
nile de pe Cuba I“. Din Mexic pînă 
în Argentina, în toate țările emisferei 
latino-americane demonstrațiile de so
lidaritate cu Cuba liberă s-au ținut lanț 
în aceste zile. în Brazilia, peste 100 de 
organizații obștești s-au pronunfaf 
împotriva conferinței de la Punfa 
del Este. în capitala Argentinei, 
Buenos Aires, în ultima vreme, zilnic 
au avut loc demonstrații de solidari
tate cu Cuba. Participanfii — muncitori, 
sfudenfi, funcționari — au ars drape
lele Statelor Unite. într-un manifest 
difuzat de demonstrânfi, avînd forma 
unui dolar, se spune între altele : „Fă
găduielile imperialiștilor de a acorda 
țărilor Americii Latine ajutor în schim
bul sprijinirii agresiunii armate care se 
pune la cale împotriva eroicului popor 
al Cubei sînt tot atît de false ca și 
acest dolar“. „A apăra Cuba — în
seamnă a apăra Mexicul“ — subli
niază declarafia comună a Partidului 
popular socialist din Mexic, a Parti
dului comunist din Mexic și a Parti
dului munciforesc-tărănesc. Un uriaș 
miting de protest împotriva acțiunii 
pe care intenționează s-o pună la cale 
Washingtonul la Punfa del Este a 
avut loc chiar în fara gazdă a confe
rinței, la Montevideo.

După cum scriu ziarele din Havana, 
la Conferința de la Punfa del Este, de- 
iegafia Cubei, condusă de președintele 
Republicii, Dorficos, sprijinindu-se pe 
unitatea întregului popor în jurul gu
vernului revoluționar, în frunte cu Fi
del Castro, va face să răsune glasul 
unui popor liber, hofărîf să-și apere 
cuceririle revoluționare. Cuba va fi nu 
acuzatul, ci acuzatorul. Măreața ei 
cauză este atotbiruitoare. Cuba eroică, 
mica țărișoară din Antile, decisă să-și 
apere cu orice sacrificii independența, 
se bucură de prietenia și solidaritatea 
fierbinte a omenirii înaintate.

V. ILIESCU

TBILISI. La Tbilisi, capitala R.S.S. 
Gruzine, se bucură de succes turneul 
lui Ion Piso, solist la Teatrul de Ope
ră și Balet din București, premiat la 
mai multe concursuri internationale.

WASHINGTON. Ambasadorul Ja
poniei în S.U.A. a prezentat guver
nului Statelor Unite un nou protest 
împotriva planului de fixare a unor 
taxe vamale speciale asupra importu
lui de textile japoneze în S.U.A. Dacă 
acest plan, a declarat ambasadorul, 
va fi înfăptuit, exportului de textile 
japoneze 1 se va da o lovitură zdro-

NEW YORK 21 (Agerpres). — TASS. După cum reiese din relatările presei, întilnirea președintelui Kennedy cu U Thant, secretarul general provizoriu al O.N.U., a fost organizată de diplomația americană pentru a exercita presiuni asupra țărilor afro-asiatice membre ale O.N.U. care se situează pe poziții anticolonialiste. Cu acest prilej, arată ziarul „New York Herald Tribune“, Kennedy i-a declarat lui U Thant că „blocul âfro-asiatic pune O.N.U. în primejdie“. Dar tocmai politica americană de sprijinire directă a puterilor colonialiste se află în contradicție flagrantă cu declarația O.N.U. privitoare la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.„New York Herald Tribune“ expune în felul următor „punctul de vedere oficial al S.U.A.“ pe care președintele Kennedy i l-a prezentat lui U Thant : „Dacă blocul afro- asiatic va sprijini și va încuraja folosirea forței pentru lichidarea coloniilor existente încă, așa cum s-a întîmplat cu „eliberarea“ de către India a posesiunii portugheze
------------ o» o------------

Acordul de la Bruxelles în problemele 
agricole și interesele monopolurilorPARIS 21 (Agerpres). — Din comentariile presei occidentale rezultă că acordul de la Bruxelles în problemele agricole, care a permis să se treacă la cea de-a doua etapă a Pieței comune, a fost încheiat de reprezentanții intereselor monopolurilor din cele șase țări vest- europene în detrimentul țărănimii și al maselor lărgi de consumatori din țările respective. Ziarul „COMBAT“ arată, de pildă, că „cercurile agricole franceze au făcut o primire rece“ acestui acord. însuși 

ministrul Agriculturii, Pisani, a 
declarat că acest acord nu dă agri
culturii franceze decît „speranțe", 
în timp ce „problemele de rezol
vat sînt infinit mai numeroase“. 
Nivelarea prețurilor la produsele 
agricole, arată în continuare ziarul, 
va provoca urcarea acestor prețuri 
în Franța, ceea ce va declanșa o 
reacție în lanț, constînd în majo
rarea costului produselor alimen
tare, creșterea scumpetei, intensifi
carea luptei revendicative pentru 
majorarea salariilor etc.Ziarul „DAILY HERALD“ arată Că consecința inevitabilă a acordurilor de la Bruxelles va fi „lichida
rea fermelor neeconomice, ceea ce 
înseamnă a fermelor mici“. Acest 
lucru, scrie ziarul, va agrava și mai

Situația critică 
a economiei Turciei 
Declarafia primului ministru InonuANKARA 20 (Agerpres). — TASS, într-o declarație făcută la posturile de radio, primul ministru al Turciei, Inonu, a arătat că „Turcia se află într-o situație critică“. Producția agricolă din țară, a subliniat el, 
se află la un nivel extrem de scăzut, recolta la hectar fiind în Turcia de două trei ori mai mică decît în țările agricole dezvoltate. Industria are nevoie, de asemenea, de o dezvoltare serioasă. în țară crește inflația. Datoria externă apasă greu asupra Turciei. în fiecare an, Turcia trebuie să plătească un miliard și jumătate de lire pentru acoperirea ei.

------------ <>»o------------

In R. F. G. se intensifică mișcarea 
revendicativă a oamenilor muncii
Sufe de mii de muncitori au participat la mitinguri 

cerînd mărirea salariilorBONN 21 (Agerpres). _ Oamenii muncii din Germania occidentală își intensifică lupta pentru îmbunătățirea condițiilor de trai.Muncitorii și funcționarii din industria de prelucrare a metalelor cer mărirea salariilor cu 10 la sută. După ce în sudul Germaniei occi
dentale au avut loc o serie de mi
tinguri de protest la care au parti
cipat aproximativ 500.000 de meta- 
lurgișți, Uniunea patronilor din Germania occidentală a acceptat să ducă tratative cu Sindicatul meta- lurgiștilor. Totuși, în curînd s-a constatat că această „acceptare“ a patronilor nu a fost decît un truc, care urmărea să tergiverseze tratativele. La început s-a primit știrea ca aceste tratative au suferit un eșec la Baden-Württemberg. Apoi, agenția D.P.A. a comunicat despre eșecul tratativelor la Bad-Godesberg, ceèa ce a lovit în interesele a circa 1.500.000 muncitori și funcționari

----------------- . ' ------ -- ------- - ~=------------------- -

bitoare, iar relațiile politice dintre 
Japonia și S.U.A. vor avea de suferit.

PARIS. De două zile se află în gre
vă 3000 de muncitori de la Uzina 
metalurgică din Bilbao, una dintre 
cele mai mari din Spania. Participan
tă la grevă, care cer majorarea sala
riilor, nu-și părăsesc locurile de 
muncă. Mișcarea grevistă, arată zia
rul „Le Monde“, amenință să se ex
tindă asupra tuturor întreprinderilor 
metalurgice din provincia Biscaia.

SEUL. Inflația ia proporții în Co
reea de sud. In cursul anului trecut, 
banii aflați în circulație sporeau în 
fiecare lupă cu 15 milioane hvani. 

Goa, el va submina una din bazele Cartei O.N.U., însăși Organizația Națiunilor Unite și va determina S.U.A. să reducă sau să sisteze ajutorul financiar, politic și moral pe care îl acordă acestei organizații mondiale“.Ziarul arată în continuare că Kennedy a încercat să obțină ça țările afro-asiatice „să exercite presiuni asupra Indoneziei“ care insistă ca Irianul de Vest să se unească cu Indonezia.Presiunile exercitate de -S.U.A. asupra țărilor afro-asiatice din O.N.U. sînt în directă legătură cu campania propagandistică dusă de S.U.A. pentru a convinge opinia publică că O.N.U. este „bolnavă de moarte“ și că este „amenințată de o mare primejdie“. La recenta conferință de la Washington a reprezentanților S.U.A. și Angliei, sub aparența „îmbunătățirii“ activității O.N.U. s-a discutat cum să se impună acestei organizații internaționale voința puterilor occidentale. Aceste planuri se lovesc însă de împotrivirea membrilor O.N.U.

mult problema șomajului. Referin- du-se la tratativele privitoare la aderarea Angliei la Piața comună, în lumina recentelor hotărîri de la Bruxelles în problemele agricole, „Daily Express“ scrie că „acum Anglia știe la ce se poate aștepta dacă va fi atît de nebună încît să intre în Piața comună“.
O®O-----------

Puști izraeliene cu emblema Bundeswehrului 
împotriva răsculațiior din AngolaTEL AVIV 21 (Agerpres). — 

TASS : „Am văzut puști automate 
izraeliene cu emblema Bundes- 
wehrului în mîinile soldaților por
tughezi din Africa", a declarat corespondentul ziarului „Yediot Achronot“ care a sosit din Mozam- bic. Ofițerii și scâlciații au lăudat această armă izraeliană pentru calitățile sale. Ei au afirmat că trupele portugheze folosesc armele izraeliene împotriva insurgenților din Angola... Comandantul unei subunități a informat că puștile automate izraeliene au fost primite din Germania occidentală“ (Izraelul are un acord cu R.F.G. cu privire de livrarea de armament Bundeswehrului vest-german — n.r.).

Scandalul provocat de demas
carea acestei tranzacții rușinoa
se a determinat fracțiunile parla
mentare ale partidului liberal, par
tidelor „Mapam" și „Herut“ să cea
ră ca această problemă să fie dis
cutată în parlament. Fracțiunea par
lamentară comunistă a cerut dis
cutarea acestei probleme încă în 
iunie 1961.Primele știri privind folosirea armelor izraeliene de către portughezi în Angola au fost „dezmințite“ de Ierusalim și Bonn. Aceste dezmințiri au fost însă infirmate de fapte.Intr-o interpelare făcută acum două săptămîni, deputatul D. Mid- juna a cerut guvernului Ben Gurion 

din industria pe prelucrare a metalelor din Renania de nord-West- falia. Cu toate acestea, metalurgiș- tii sînt ferm hotărîți să continue lupta.Se înrăutățește situația oamenilor muncii din industria carboniferă. în legătură cu criza de desfacere a cărbunelui, minerii sînt amenințați cu noi concedieri în masă și cu reducerea salariului. Sindicatul minerilor a cerut să se ia măsuri urgente pentru îmbunătățirea situației oamenilor muncii.Îmbunătățirea situației materiale o cer petroliștii, muncitorii din industria de încălțăminte și muncitorii multor ramuri industriale din Germania occidentală. Presa din 19 ianuarie anunță hotărîrea Sindicatului vest-german al lucrătorilor de la poștă de a cere mărirea salariilor pentru 138.000 de muncitori și pentru 47.500 funcționari de la poștă.

Ziarul sud-coreean „Hanguk Ilbo" a-, 
rată că junta militară guvernamen
tală emite monedă hîrtie într-o can
titate nelimitată și fără nici o aco
perire spre a face fată cheltuielilor 
militare în continuă creștere și chel
tuielilor pentru întreținerea aparatu
lui administrativ.

KUWEIT, Agenția Reuter anunță 
că la 20 ianuarie conducătorul Kuwei
tului, șeicul Abdullah As-Salim As- 
Sabah, a deschis prima sesiune a A- 
dunării Constituante a Kuweitului. A- 
dunarea Constituantă este compusă 
din 20 de deputați și 14 miniștri.

Uot mare succes al oamemlaHv 
de ștsmfâ șa mgmeralor sowtid 

A fost rexolvată problema distrugerii rachetelor 
în timpul zborului8 MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

îl TASS : Geniul creator al oame- 
il nilor de știință și inginerilor 8 sovietici a rezolvat o problemă 8 considerată pe bună dreptate 
îl ca fiind una din cele mai grele 
8 și anume problema distrugerii 
ll rachetelor în timpul zborului, 
ll scrie în revista ..NEDEî-EA" co
li Ionelul Maksimov. Autorul a- 
ll rată că rezolvarea acestei pro- 
ll. bleme înseamnă, că obiectivele 8 din Uniunea Sovietică devin

Colonialiștii si marionetele lora ti ‘ î

continuă să trimită arme lui ChomÈe=
LONDRA 21 (Ageipres). — Jandar

meria și detașamentele mercenari
lor lui Chombe continuă să pri
mească o mare cantitate de arma
ment din Rhodesia de nord. Intr-o 
convorbire cu un corespondent al 
ziarului „Sunday Telegraph", Chom
be nu a negat acest fapt. Cînd însă 
corespondentul i-a cerut să dea a- 
mănunte în legătură cu livrările 
militare din Rhodesia de nord în 
Katanga, Chombe i-a propus să a- 
dreseze această întrebare lui We- 
lensky, primul ministru al Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului.

„Din luna decembrie, de cînd au 
fost suspendate acțiunile militare, 
continuă corespondentul, se trans
portă arme și muniții peste graniță 
în regiunea Kipuși care este un 
punct de sprijin al armatei și mer

să anuleze acordurile sale cu Bonnul cu privire la livrările de armament. El a dovedit existența acestei tranzacții prin fapte și fotografii. Deputatul n-a primit însă nici un răspuns la interpelarea sa.

în lumea capitalului

Mii de muncitori șl funcționari al Industriei metalurgice din Würt
temberg (R.F. Germană) au protestat la Stuttgart împotriva refuzului pa
tronilor de a le acorda un spor de salariu de 10 la sută.

20.000 de țărani din Ecuador, participant! la „marșul pentru reforma 
agrară", au demonstrat In capitala statului, Quito, sub lozinca „Pămînt 
sau moarte“.

Tineretul din de
partamentul Avey
ron (Franța) își 
exprimă solidari
tatea cu greviștii 
din Decazeville.

invulnerabile chiar și pentru ;; 
cea mai perfecționată armă a g 
agresorului. ;;

Aceasta demonstrează încă o 8 
dată remarcabilele succese teh- 8 
nice ale U.R.S.S., datorită cărora 8 
s-a rezolvat o sarcină care ni- $ 
căieri în străinătate nu a fost j 
soluționată în întregime și care j 
în fond n-a fost pusă cu toată j 
seriozitatea de nici o țară ca- $ 
pitalistă, cu excepția S.U.A. 8

cenarilor katanghezi. Cantitatea de 
aimament primită este suficientă 
pentru a compensa pierderile de 
armament și muniții pe care le-au 
suferit bandele lui Chombe în tim
pul luptelor din decembrie 1931 
dintre trupele O.N.U. și detașamen
tele separatiștilor katanghezi".

------- ------OoO-----

După lovitura de stat 
din Republica Dominicană< SANTO DOMINGO 21 (Agerpres). .Corespondenții occidentali din capitală Republicii Dominicane relatează că ultima lovitură de stat care s-a produs în această țară în noaptea de 18 spre 19 ianuarie a 
fost pusă la cale de reprezentanții 
diplomatici ai Statelor Unite aflați 
la Santo Domingo. După cum scrie corespondentul ziarului englez „Daily Telegraph“ „potrivit unor 
știri care circulă la Santo Domin
go, ofițerii de la baza aeriană San 
Isidro au acționat numai după ce 
au avut convorbiri cu însărcinatul 
cu afaceri al S.U.A., John Hill“.
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