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terialele noi, mai eficiente din punct de vedere tehnic 
și economic. Iată cîteva din metodele noi utilizate tot 
mai frecvent pe șantiere.

Pe șantierele construcțiilor de locuințe se extind 
tot mai mult metodele industriale de lucru, de mare 
productivitate. O largă folosire capătă totodată ma- 
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Locuințe 
din panouri mari
Panourile mari prefabricate folo

site în țara noastră la construcțiile 
de locuințe au mărimea unui perete 
eau tavan de cameră obișnuită. 
Ele se toarnă în fabrici sau poligoa
ne locale pe șantiere făcîndu->se 
numai asamblarea. Numărul apar
tamentelor construite din panouri 
mari a fost anul trecut de 4 ori mai 
mare decît în 1960. Asemenea lo
cuințe s-au construit în Capitală, la 
Brașov, Iași, Onești, Roman. Anul 
acesta .se vor executa de 2, 3 ori 
mai multe locuințe din panouri mari 
față de 1961.

Ce avantaje prezintă această me
todă ? In .primul rînd, se reduce cu 
mult durata de execuție a construc
țiilor ; un bloc de 40—60 aparta
mente (parter și 4 etaje) este termi
nat în circa 4 luni. Pe șantierul din 
Calea Grivițel din Capitală, de pil
dă, constructorii au reușit să .mon
teze, cu ajutorul unei macarale, 3-4 
apartamente pe zi.

Prin folosirea panourilor mari se 
asigură un grad ridicat de macani- 
zare a muncii, iar manopera nece
sară pentru executarea unui apar
tament scade cu aproape 1.000 ore.

C o f r a j e
La blocurile cu multe 

etaje s-a experimentat 
anul trecut o nouă metodă 
— turnarea pereților In 
cofraje glisante. După 
această metodă pereții din 
beton sint turnați cu aju
torul unor cofraje care se 
înalță pe măsura turnării. 
Ridicarea lor se face, cu 
ajutorul unor prese hidrauli
ce fabricate în țară.

Rezultatele obținute sint

grăitoare. Viteza de tur
nare a betonului este de 
un etaj infr-o zi, o zi ju* 
matale. 4 blocuri cu parter 
și 10 etaje, construite la 
Constanța, și un bloc cu 
parter și 11 etaje la Cluj 
au fost ridicate, fiecare,, în 
circa 16 zile. Durata de 
execuție se reduce cu 2-3 
luni. Important este șj fap
tul că odată cu ridicarea
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Creșterea unui număr mare de 
păsări-matcă la suta de hectare 
este condiționată în primul rînd, 
de asigurarea puilor necesari. 
Pentru aceasta, în ultimii ani în 
țara noastră au luat ființă 62 de 
centre și stațiuni de incubație, do
tate cu aparatură modernă. Cen
trele avicole de la Blejoi, regiunea 
Ploiești, Brăila și altele, scot fie
care mai multe sute de mii de pui 
pe an. Cu toate că în organizarea 
incubației artificiale în centre mari 
nu a existat o tradiție la noi în 
țară, s-au obținut o serie de rezul
tate bune. Astfel procentul de e- 
cloziune (procentul de pui obți
nuți din totalul ouălor puse la in
cubât) a crescut de la un an la 
altul.

Folosirea incubației artificiale ne 
dă putința să scoatem pui în tot 
timpul anului. Acest lucru are o 
mare însemnătate atît pentru obți
nerea în epocile cele mai potrivite 
a păsărilor care completează efec
tivul matcă, cît și pentru creșterea 
păsărilor pentru carne în tot cursul 
anului. Extinderea incubației artifi
ciale prezintă și alte avantaje. Capa
citatea de incubație de 10 milioane 
ouă pe serie prevăzută pentru a- 
nul 1965 în țara noastră poate în
locui '6—7 milioane cloști, dînd po
sibilitate să se obțină în plus 
80—100 milioane ouă într-un sin
gur an. Totodată se obțin loturi 
mari și omogene de pui din rasele 
ameliorate care au o rentabilitate 
mult mai mare. Rezultatele obți
nute de unitățile fruntașe arată că 
extinderea incubației artificiale dă 
pi 'ința creșterii rapide a efectivu
lui de păsări, înlocuirii păsărilor 
slab productive cu păsări din 
sele ameliorate.

Pentru creșterea efectivelor 
păsări este foarte important 
organele de partid și sfaturile 
populare regionale și 
să analizeze și să ia 
pentru rezolvarea problemelor de 
care depinde folosirea incubatoare
lor cu întreaga capacitate. Anul 
trecut n-a . fost însă folosită în
treaga capacitate de incubație. U- 
nele centre, avicole cum sînt cele 
din Bîrlad, Baia Mare și altele au 
obținut rezultate slabe din cauză 
că nu și-au asigurat numărul de 
ouă necesar pentru incubație și 
n-au urmărit cu perseverență asi
gurarea condițiilor pentru desface
rea puilor. Pentru remedierea aces
tei situații este necesar să se con
tracteze din vreme ouăle necesa
re incubației precum și livrarea de 
pui. Totodată în fiecare gospodărie 
este necesar să fie luate mă
suri pentru o cît mai bună hrăniră

ra-

de 
ca

raionale 
măsuri

Prima parte a articolului a foat pu
blicată in „Scînteia" nr. 5416.
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Și la acest nou bloc, cu 13 etaje, construit pe Calea Grivițel 
din Capitală, s-au folosit metode înaintate ds muncă, fapt ce a con
tribuit la scurtarea duratei de execuție.

(Foto : M. Cioc)

glisante
fini-scheletului se face și 

sarea fațadelor.
La blocurile unde se fo

losesc cofrăjele glisante 
consumul de cherestea 
scade cu 60 la sută, iar 
productivitatea muncii creș
te cu 10 la sută. Pornin- 
du-se de la marea eficaci
tate a acestei metode, ea 
va fi extinsă anul acesta 
pe multe alte șantiere.

și îngrijire a păsărilor de repro
ducție și mai ales pentru crește
rea puilor care urmează să fie 
scoși în următoarele luni.

O atenție deosebită trebuie dată 
prevenirii și combaterii bolilor în 
crescătoriile de păsări ale gospo
dăriilor de stat și gospodăriilor 
colective care livrează ouă pentru 
incubație. Se simte nevoia ca or
ganele sanitar-veterinare să facă 
un control mai riguros în crescă
toriile de păsări de reproducție 
pentru a putea obține numai pui 
sănătoși. în acest scop trebuie 
organizată vaccinarea păsărilor 
împotriva diferitelor boli, să se 
aplice dezinfecția periodică a adă
posturilor și a padocurilor etc.

Pînă la asigurarea numărului ne
cesar de incubatoare moderne, așa 
cum arată experiența multor gos
podării colective fruntașe, se poate 
obține suplimentar un mare nu
măr de pui prin folosirea incuba- 
toarelor-cameră. La gospodăria co
lectivă din comuna Potîngeni, re
giunea Iași, s-a folosit .o cameră 
obișnuită cu pereți care asigură o 
bună izolație. în această cameră 
s-a făcut o sobă cu gura de foc 
înafară. Pentru așezarea ouălor, 
s-au amenajat stelaje de lemn pe 
mai multe rînduri suprapuse. Umi
ditatea aerului s-a asigurat folo- 
sindu-se saci umezi în permanență 
și tăvi cu apă. O mare grijă s-a a- 
cordat menținerii constante a tem
peraturii necesare și verificării a- 
cesteia cu ajutorul termometrului. 
Respectînd cu strictețe toate regu
lile stabilite de specialiști, colecti
viștii din Potîngeni au obținut un 
procent de ecloziune de 84’ la sută.

în mod deosebit trebuie subli
niat că se pot obține rezultate bune 
prin folosirea incubatoarelor-came- 
ră numai dacă la acestea lucrează 
oameni pricepuți, bine calificați și 
cu foarte multă 
Este necesară 
atentă și în _ 
noapte, pentru a asigura îndeosebi 
temperatura și umiditatea optimă.

Alimentația — „secretul" 
producțiilor mari

Obținerea unor producții mari 
de ouă și carne de pasăre depinde 
în cea mai mare măsură de asigu
rarea hranei. Păsările au nevoie de 
furaje bogate în substanțe nutri
tive și mai ales în proteină, săruri 
minerale și vitamine. Iată de ce 
este deosebit de important ca în 
fiecare gospodărie să se asigure 
furaje cît mal variate, care să fie

C. BORDEIANU 
inginer zootehnia

( Continuare în pag. IlI-a)
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Structura celulara 
sau „fagure“

în Capitală, la Galați, Iași și în 
alte orașe Ia construcția blocurilor 
înalte s-a folosit structura celulară 
sau „fagure". Ea constă în turnarea 
pereților sau planșeelor din beton 
în cofraje din placaj '-bachclitizat. 
Față de metoda cu schelet din ca
dre de beton armat, prin folosirea 
structurii celulare sau „fagure", 
consumul de oțel se reduce' cu 20 
la sută, cel de cherestea cu 30—40 
la sută, cofrăjele putînd fi reutili- 
zate de aproape 30 de ori.

De asemenea, faptul că pereții se 
toarnă în tipare cu suprafețe ne
tede se reduc aproape complet 
tencuielile. Se micșorează astfel 
volumul lucrărilor umede și consu
mul de materiale, ceea ce înseam
nă nu numai o durată mai scurtă 
a fiecărei construcții ci și un preț 
de cost scăzut.

Economii de metal
Un colectiv de muncitori șl teh

nicieni de la Uzinele constructoare 
de utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești a adus de aurind unele 
perfecționări ale tehnologiei de con
strucție a cuptoarelor electrice pen
tru topirea oțelului. Prin Înlocuirea 
compoziției la lucrările de zidire 
interioară a cuptoarelor producția 
anuală pe vatra de cuptor sporeș
te cu 1000 tone. în același timp con
ținutul de impurități al oțelului li
chid scade cu mult față de cel ad
mis. Tot în aceste uzine se extin
de un. nou procedeu de turnare a 
unor repere pentru instalațiile de 
foraj de pe urma căruia 
economie de circa 10 la 
lichid.

Realizări asemănătoare
muncitorii uzinelor metalurgice din 
Tîrgoviște, Cîmpina și Sinaia.
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rezultă o 
sută oțel

obțin și

conștiinciozi täte, 
o supraveghere 

permanență, zi și

In secția da compresoara a fabri
cii de amoniac a combinatului chi
mic Făgăraș. (Foto : Arerprea)

• Problemele dezvoltării agri
culturii socialiste în centrul a- 
tenției organizațiilor de partid — 
Conferința organizației regionale 
de partid Dobrogea (pag. 2-a).

o Răspuns la întrebările citito
rilor : Ce este și cui servește 
O.S.A. (pag. 4-a).

• Demonstrații studențești la 
Teheran (pag. 4-a).

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
' In ultima vreme, organizația de 
1 bază din satul Pietricica, spriji

nită de Comitetul raional de 
partid Moinești, a intensificat 
munca politică în rîndul întovă- 
■rășiților, folosind, între alte for
me, vizitele la gospodăriile co
lective din alte sate. Cu ocazia 
vizitelor făcute, țăranii întovără
șiți din satul Pietricica au văzut 
că gospodăria colectivă din sa
tul vecin, Grigoreni, obține re
colte mai mari decît ei cu 
400—600 kg. grîu la hectar, și cu 
700—1.000 kg. porumb boabe. în
tovărășiri s-au convins cu ochii 
lor pă in gospodăria colectivă 
se asigură membrilor un nivel de 
viață mult mai ridicat.

Acestea, ca și munca politică 
desfășurată de către organizația 
de bază i-au determinat pe în
tovărășiți să ceară transforma
rea întovărășirii lor în gospodă
rie colectivă.

Duminică, în satul Pietricica, a 
avut loc inaugurarea gospodă
riei colective.Au răspuns chemării

Chemarea Consfătuirii pe țară a ță
ranilor colectiviști a fost larg popu
larizată și în satul Fonău, din regiu
nea Crișana. Din inițiativa organi
zației de bază și cu sprijinul depu- 
tajilor Chemarea și celelalte docu
mente ale cpnsfăfuirii au fost pre
lucrate în fața țăranilor muncitori 
pe circumscripții electorale și în a- 
dunări populare.

Totodată, numeroși țărani înto
vărășiți din Fonău au vizitat G.A.C. 
din Tăuf, unde s-au convins de 
faptul că viața în gospodăria colec
tivă e mai îndestulată.

Astfel, în scurtă vreme, întregul 
sat a cerut transformarea întovără
șirii agricole în gospodărie colec
tivă. 212 familii de țărani muncitori 
și-au unit laolaltă peste 400 ha. pă- 
mînf, formînd o nouă gospodărie 
colectivă.

Conferinfe regionale de partid

Orizonturile viitorului

mică a
Bucu-

Uniunii 
din

Luni didiineața, în sala 
Palatului R. P. Romîne din 
rești, s-au deschis lucrările Confe
rinței pe țară a scriitorilor

La conferință participă delegați 
ai secțiilor și filialelor 
Scriitorilor, numeroși invitați 
întreaga țară — scriitori, membri 
ai cercurilor literare.

La deschiderea lucrărilor confe
rinței au asistat tovarășii : Atanase 
Joja, președintele Academiei R. P. 
Romîne, I. Murgulescu, ministrul 
învățămîntului și Culturii, P. Nicu- 
lescu-Mizil, șef adjunct al Direcției 
de propagandă și cultură a C.C. al 
P.M.R., Constanța Crăciun, adjunct 
al ministrului învățămîntului și 
Culturii, membri ai C.C. al P.M.R., 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, ai altor 
uniuni de creație, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din întreprinde
rile Capitalei.

în aplauzele călduroase ale asis
tenței, acad. Tudor Arghezi a rostit 
cuvîntul de deschidere a confe
rinței.

Asistența a păstrat un minut de 
reculegere în memoria maestrului 
Mihail Sadoveanu, președintele U- 
niunii Scriitorilor și a altor scrii-

Mai multe O nouă linie dCerc de foto 
amatori

laminate calitatea l-a 
pentru fevi

DEVA (coresp. „Scînteii“). —Pentru a spori procentul de 
laminafè de calitatea l-a pentru țevi, colectivul de muncă 
al laminorului de 650 mm. de la Hunedoara a stabilit re
cent numeroase măsuri tehnico-organizaforice. Astfel, s-a 
trecut la perfecționarea regimului termic de încălzire a 
blumurilor și la îmbunătățirea sistemului de reglare a cajei 
de 800 mm. prin folosirea șabloanelor de reglaj, la fiecare 
calibru.

Tot în cadrul acestor măsuri este inclusă și modificarea 
fixării cuzineților de texfolft la cajele Trio, precum și ridi
carea în continuare a calificării muncitorilor, maiștrilor șl 
inginerilor.

Premiera noului film 
romînesc „S-a furat 

o bombă“
La cinematograful „Patria" din Ca

pitală a fost prezentat luni seara, în 
premieră de gală, noul film romînesc 
„S-a furat o bombă".

Tov. Ion Florea, director general 
adjunct al Studioului Cinematografic 
București, a prezentat publicului noua 
producție a cinematografiei romînești 
și pe principalii realizatori și inter- 
preți ai filmului.

Scenariul și regia aparțin lui Ion 
Popescu-Gopo, muzica — compozito
rului Dumitru Capoianu, iar imagi
nea — operatorului Ștefan Horvath.

La conferințe au participat tova
rășii Petre Borilă, (Crișana), Nico
lae Ceaușescu (Iași), Chivu Stoica 
(Oltenia), Dumitru Coliu (Suceava), 
Ștefan Voitec (Argeș), Mihai Dalea 
(Galați).

Un Interviu al tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer 

acordat ziarului „Izvestia"

munca creatoare a milioanelor de 
oameni își găsește expresia concre
tă în realizări remarcabile.

succesele realizate 
populară în dezvol-

— Care sînt 
de Romînia 
tarea industriei și agriculturii mo
derne ? — iată următoarea între
bare a corespondentului.

Dezvoltarea forțelor de produc
ție pe baza trainică a industriali
zării socialiste se înfăptuiește în
tr-un ritm foarte rapid, a spus to
varășul I. Gh. Maurer. Sute de 
fabrici și uzine s-au înălțat pe pă- 
mîntul romînesc. Intră în funcțiu
ne noi obiective ale industriei ex
tractive și siderurgice, 
toare de mașini, industriei chimice 
și industriei bunurilor de larg 
consum. Romînia de astăzi produce 
în aproximativ 9 săptămîni, iar în 
unele ramuri industriale, cum este 
construcția de mașini, într-un timp 
și mai scurt, ceea ce a produs ve
chea Romînie în tot cursul anului 
1938. Țara, care importa 95 la sută 
din mașini și utilaje, a ajuns să-și 
producă singură, și cu prisosință, 
utilajul petrolier. Ne fabricăm noi 
înșine tractoarele și camioanele. 
Romînia dezvoltă vertiginos pro
ducția de energie electrică, a spo
rit de cîteva ori producția de tex
tile și încălțăminte.

Vasta muncă politico-organizato- 
rică desfășurată de către partid 
în rîndurile țărănimii, puternicul a- 
jutor acordat de către stat au dus 
la obținerea unor importante suc
cese și în opera de transformare so
cialistă a agriculturii. în linii gene
rale cooperativizarea agriculturii a 
fost înfăptuită. Țăranii se îndreaptă 
acum în masă spre forma superi
oară a muncii în comun — spre gos
podăria colectivă. Atît ca supra
față cultivabilă, cît și ca număr de 
familii, gospodăriile agricole colec
tive ocupă un loc dominant. Toate 
acestea au dus la sporirea simți- 

tori care au încetat din viață în 
ultima perioadă : Cezar Petrescu, 
Al. Kirițescu, Camil Petreșcu, 
Gheorghe Bacovia, Gala Galaction, 
Lucian Blaga, Cristian Sîrbu, Aszta- 
los Istvân, Nicolae Labiș și alții.

Conferința a aies apoi un prezi
diu alcătuit din scriitorii : Tudor 
Arghezi, Mihai Beniuc, Geo Bogza, 
Demostene Botez, Ion Brad, Marcel 
Breslașu. V. Em. Galan, Alecu Ivan 
Chilia, Kovăcs György, Dumitru 
Mircea, Nagy Istvân, Ion Pas, Ti
tus Popovici, Marin Preda și Zaha- 
ria Stancu. Au fost alese de aseme
nea comisia de validare, secretaria
tul și comisia de redactare a pro
iectului de hotărîrc a conferinței.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de scriitorul V. Em. Galan.

Conferința a adoptat următoarea 
ordine de zi : Darea de scamă asu
pra creației literare și asupra acti
vității organizatorice a Uniunii 
Scriitorilor, sarcinile ce revin lite
raturii în lumina documentelor ce
lui de-al IlI-lea Congres al P.M.R., 
Darea de seamă asupra activității 
comisiei de revizie a Uniunii Scrii
torilor, aprobarea unor modificări 
la statutul Uniunii, alegerea comi-

BAIA MARE (co
resp. „Scînteii"). — 
La clubul muncito
resc din Sighet a 
luat ființa un cerc 
de fotoamatori din 
care fac parte peste 
30 de muncitori, teh
nicieni și funcționari.

Ei pregătesc acum 
o expoziție de foto
grafii unde vor pre
zenta cele 
nificafive 
din orașul 
Sighet.

mai sem- 
realizări 

și raionul

Datorită bunel organizări a mun
cii la S.M.T. Grivița, regiunea Bucu
rești zilele acestea s-au terminat 
reparațiile la tractoare. In fotogra
fie : tractoriștii fruntași David Dobre, 
Dumitru Gavrilă și Nicolae Găzda- 
ru, lucrînd la repararea ultimului 
tractor.toare a producției agricole și au 

deschis largi perspective dezvoltării 
ei în continuare.

Realizările noastre economice duc 
necontenit spre ridicarea nivelului 
de trai al populației. Aceasta se re
flectă în mod grăitor în creșterea 
salariului real al muncitorilor și 
funcționarilor, în sporirea venituri
lor țărănimii. Partidul și guvernul 
fac totul pentru ca viața oamenilor 
muncii din Romînia să devină pe 
zi ce trece tot mai frumoasă și mai 
îmbelșugată.

în întreaga țară construcția de 
locuințe se desfășoară pe un front 
larg. Pe harta Romîniei au apărut 
noi orașe și centre muncitorești. Se 
desfășoară ample lucrări de mo
dernizare a vechilor orașe.

în ultimii 10 ani, la sate au fost 
construite peste 700.000 de case. 
Dar nu numai casele noi, confor
tabile, transformă fața satului ro
mînesc. A dispărut cu desăvîrșire 

construe- neștiința de carte. Cultura socia
listă pătrunde în casa fiecărui lu
crător din agricultură. Țăranului 
romîn i-au devenit familiare litera
tura, teatrul, cinematograful ; se 
bucură de cuceririle științei, tehni
cii, culturii și artei.

Din rîndurile poporului munci
tor s-a ridicat o nouă intelectuali
tate care, împreună cu generația 
mai vîrstnică, își consacră toate 
aptitudinile și întregul talent dez
voltării economice și culturale a 
țării.

Și toate aceste realizări ne-au 
fost aduse de socialism ! Cînd spui 
aceasta, cînd compari Romînia de 
astăzi cu cea de acum 17 ani, te 
simți parcă transportat într-un alt 
univers. îritr-adevăr, racheta socia
lismului înaintează victorios !

— în ce constă importanța poli
tică a acestor cuceriri economice 
și culturale ? — a întrebat cores
pondentul.

Indiferent dacă dușmanilor socia
lismului le place sau nu, orînduirea 
noastră democrat populară este de 
neclintit pentru că își soarbe forța 
din creația conștientă a maselor 
largi — a subliniat președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- 

(Continuare în pag. IV-a)

or

ședinței de dimi- 
Radu Boureanu a 
de seamă a comi-

după-amiază, scrii«

telului de conducere și a comisiei 
de revizie ale Uniunii Scriitorilor.

Acad. Mihai Beniuc, prim-secretar 
al Uniunii Scriitorilor, a prezentat 
apoi Darea de seamă a comitetului 
de conducere al Uniunii.

Tot în cursul 
neață, scriitorul 
dat citire Dării 
siei de revizie.

în ședința de 
torul Ion- Bănuță a prezentat ra
portul comisiei de validare. Scriito
rul Demostene Botez, care a prezi
dat ședința, a dat citire propuneri
lor de modificări aduse Statutului 
Uniunii Scriitorilor.

Au început apoi discuțiile cu pri
vire la darea de seamă a comitetu
lui de conducere al Uniunii Scriito
rilor, la darea de seamă a comisiei 
de revizie și asupra modificărilor 
la statut. Au luat cuvîntul scriitorii 
Titus Popovici, Ion Brad, Silvian 
Iosifescu, Ion Pas, Vasile Nicoro- 
vici, Alexandru Bălăci, Dumitru 
Corbca, Dumitru Ignea, Remus 
Luca, Kovăcs György, 
fița, Vicu Mîndra.

Lucrările conferinței

Mihai Ga-

continuă.
(Agerpres)

tensiune
SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). -— 

Muncitorii din cadrul șantierului 
„Electro-montaj“-Suceava au dat 
în folosință o nouă linie de înaltă 
tensiune între orașele Rădăuți șl 
Solea. Acum orașul Solea primește 
energie electrică de la sistemul 
energetic național.

In construcția acestei linii s-a, 
evidențiat echipa de constructori 
condusă de Gh. Roman, din cadrul 
șantierului „Electro-montaj" -Su
ceava.

Primăvara... în seră
(coresp. „Scînteii“). — 
florăriile orașului Ora- 
un bogat sortiment de 
parte din aceste garoafe 
la gospodăria colectivă

ORADEA 
Deși e iarnă, 
dea prezintă 
flori. O mare 
sint produse 
din comuna Borș.

•în urmă cu 4 ani. colectiviștii de 
aici și-au construit o seră. Sera a 
fost mult lărgită — acum se întinde 
pe o suprafață de 1.100 m.p. și e pre
văzută cu instalații de încălzire cen
trală. Construită pentru a produce 
roșii și alte trufandale, sera s-a do
vedit deosebit de rentabilă. Ideea gră
dinarului colectivei, Mihai Szotyori, 
de a se cultiva în timpul iernii și ga
roafe, a fost îmbrățișată imediat.

Experiența a dat rezultate bune. 
Anual, din sera gospodăriei se valo
rifică astfel 
roafe. Pe cît 
cupare s-a 
noasă.

peste 40.000 fire de ga- 
de frumoasă, noua preo- 
dovedit tot atît de bă-

DE PESTE HOTARE

Y

LA PUNTA DEL ESTE lucrările 
conferinței O.S.A. au fost amina
te cu 24 ore din cauza divergen
țelor ivite în problema atitudinii 
lață de Cuba. (Amănunte în pag. 
IV-a).

GHANA, GUINEEA, R.A.U., MA
ROCUL, MALI, LIBIA ȘI TUNISIA 
au hotărît să nu participe la 
Conferința de la Lagos, unde ur
mau să se întrunească șefii de 
guverne ai tuturor țărilor africa
ne. Motivul principal al acestei 
hotărîri este neinvitarea la con
ferință a reprezentanților guver
nului provizoriu al Republicii Al
geria.

TRATATIVELE FRANCO-TUNI- 
SIENE s-au întrerupt fără reali
zarea unui acord. Aceste tratati
ve se refereau la fixarea unei 
date pentru transmiterea bazei 
militam franceze de la Bizerta 
Tunisiei. Șeful delegației tunisie
ne a declarat: „Ne-am lovit de 
o opoziție ireductibilă din partea 
guvernului francez“.

i

în zilele de 20 și 21 ianuarie a.c. 
au continuat conferințele regionale 
de partid. în aceste zile au avut 
loc conferințele organizațiilor re
gionale P.M.R. Argeș, Crișana, 
Galați, Iași, Oltenia și Suceava.

După cum s-a anunțat, ziarul 
„Izvestia" a publicat, sub titlul 
„Orizonturile viitorului", răspun
surile date de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
la întrebările corespondentului 
ziarului „Izvestia" la București.

— Ce a dat socialismul poporu
lui romîn ? — a fost prima între
bare a corespondentului.

— într-un interviu scurt este 
foarte greu să cuprinzi toate trans
formările revoluționare care s-au 
petrecut în viața poporului nostru 
în_ cei 17 ani de la eliberarea Ro- 
mîniei — a răspuns tovarășul
I. Gh. Maurer. Putem* 1 afirma cu 
mîndrie că socialismul a transfor
mat radical înfățișarea Romîniei, 
viața poporului, a condus țara, 
noastră pe calea progresului și re
nașterii naționale.

Abia acum, pentru prima oară în 
întreaga sa istorie de veacuri, po
porul romîn a devenit stăpînul de
plin al țării, al bogățiilor și frumu
seților ei, stăpînul roadelor muncii 
sale. Abia acum Romînia a devenit 
cu adevărat suverană și indepen
dentă. Au trecut pentru totdeauna 
timpurile cînd economia țării elra 
dominată de monopolurile străine, 
iar Romînia însăși era o monedă 
de schimb în jocul diplomatic al 
așa-numitelor „mari puteri".

Această situație nu mai există și 
nu va mai exista niciodată ! Ro
mînia este membră cu drepturi de
pline în familia liberă a țărilor so
cialiste. Umăr la umăr cu marele 
nostru prieten și frate — Uniunea 
Sovietică, împreună cu toate țările 
lagărului socialist, făurim viitorul, 
înaintăm împreună spre culmile 
strălucitoare ale comunismului.

înțelegerea profundă a acestor 
cuceriri a insuflat maselor populare 
noi forțe, entuziasm și energie în 
opera măreață a construirii vieții 
noi. Oricine străbate țara noastră 
— fie că ne e prieten sau nu —- 
vede cu proprii săi ochi cum înflo
rește pretutindeni viața, vede cum
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Problemele dezvoltării agriculturii socialiste
în centrul atenției organizațiilor de partid

în zilele de 13—14 ianuarie s-au 
desfășurat la Constanța lucrările 
conferinței organizației regionale de 
partid Dobrogea. Darea de seamă 
a comitetului regional prezentată 
de tov. Vasile Vîlcu, prim-secretar 
al comitetului regional de partid, 
cît și dezbaterile conferinței au fă
cut o analiză multilaterală a acti
vității desfășurate de organele și 
organizațiile de partid pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de Con
gresul al IlI-lea, pentru ridicarea 
etonomică și culturală a regiunii, 
în conferință s-a subliniat că drept 
rezultat al politicii partidului de 
industrializare socialistă a țării și 
de transformare socialistă a agri
culturii, regiunea Dobrogea — în 
trecut una dintre cele mai înapo
iate din țară — a cunoscut o in
tensă dezvoltare economică.

Lucrările conferinței au scos în 
evidență rezultatele obținute de oa
menii muncii din întreprinderile in
dustriale ale regiunii în îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan 
pe 1961. în cadrul discuțiilor tova
rășii Coman Constantin, prim-se
cretar al Comitetului raional de 
partid Hîrșova, Zaicenco Boris, di
rectorul Șantierului Naval Maritim 
Constanța, Szabo Vladimir, secretar 
al Comitetului de partid de la 
I.M.U.-Medgidia, și alții au subliniat 
că succesele dobîndite în sporirea 
producției reflectă avîntul activită
ții creatoare a oamenilor muncii, 
creșterea competenței și capacității 
organelor locale de partid în condu
cerea economiei.

în lucrările conferinței un loc 
central l-au ocupat problemele dez
voltării agriculturii socialiste. După 
cum se știe, agricultura regiunii Do
brogea este complet Colectivizată 
încă din 1957. în toți acești ani or
ganele și organizațiile de partid au 
concentrat energia țărănimii spre 
consolidarea economică a gospodă
riilor colective și creșterea produc
ției agricole. Delegații au dezbătut 
aceste probleme în lumina sarcini
lor trasate de Congresul al IlI-lea 
ăl partidului în domeniul agricul
turii, de Plenara din iunie-iulie 
1961 a C.C. al P.M.R. și a învăță
mintelor ce se desprind din Consfă
tuirea pe țară a. țăranilor colecti
viști.

Vorbind despre munca politică și 
organizatorică de partid pentru con
solidarea economică a gospodăriei 
colective, delegații la conferință, 
printre care tovarășii Hudițeanu Ni
colae, președintele G.A.C. Comana, 
Erou al Muncii Socialiste, Antohi 
Aurel, directorul S.M.T. Topraisar, 
și alții au scos în evidență expe
riența bună a comitetului regional 
în îndrumarea activității organiza
țiilor de bază. Ei au relevat ca po
zitivă practica încetățenită în acti
vitatea, comitetului Régional de'a a- «AXZJfW*«, A.W
naliza în plenare cțe comitet, în șe- . yodä, Lefter. Mircea, prim-secretar 
dințe d.ë;$bîrdu ■.satî în consfătuiri ■ - • - -
cu colectiviștii probleme legate de 
creștereâ producției vegetale și a- 
nimale. Totodată a fost apreciată 
metoda de a se trimite în raioane 
colective formate din activiști de 
partid și specialiști care să ajute 
organizațiile de partid din G.A.C. 
la dezvoltarea gospodăriilor pe ca
lea îmbinării culturii cerealelor cu 
alte ramuri ale producției agricole.

Mai mulți delegați au subliniat 
că întărirea organizațiilor de bază, 
îmbunătățirea continuă a activită
ții acestora este chezășia dezvoltă
rii economice și organizatorice a 
gospodăriilor colective. în confe
rință au fost relevate numeroase 
aspecte interesante din activitatea 
organizațiilor de partid privind pri
mirea în partid a celor mai buni 
țărani colectiviști, ingineri, tehni
cieni, mecanizatori etc. Totodată a 
fost scoasă în evidență experiența 
acelor organizații de partid care 
s-au ocupat îndeaproape de repar
tizarea judicioasă a membrilor și 
candidaților de partid din gospo
dăriile colective în locurile cheie 
ale producției.

în darea de seamă și în cuvîntă- 
rile unui șir de delegați s-a arătat 
că, deși rezultatele obținute în spo
rirea producției agricole pot fi a- 
pfeciate ca importante, ele nu sînt 
totuși pe măsura marilor posibili
tăți de care dispune regiunea. Sînt 
gospodării colective învecinate, dis- 
punînd de condiții asemănătoare, 
dar care totuși obțin rezultate sim
țitor diferite. Tov. Matei Valeriu, se
cretarul organizației de bază din 
G.A.C. Siminoc, raionul Medgidia, a 
arătat că în 1961 colectiviștii au ob
ținut, în medie, de pe întreaga su
prafață cultivată cu porumb, 4983 
kg. de porumb boabe la hectar; în 
același timp, gospodăria colectivă 
din Basarabi, vecină cu G.A.C. Si
minoc și cu aceleași condiții a ob
ținut cu 1600 kg. porumb boabe 
mai puțin la hectar.

Pentru ca toate gospodăriile co
lective să se ridice la nivelul celor 
fruntașe, s-a subliniat în conferin
ță, este necesar ca organele și 
organizațiile de partid să se ocupe 
mai sistematic de răspîndirea rea
lizărilor științei agricole și a expe
rienței înaintate în sporirea pro
ducției agricole. S:a arătat că dau 
bune rezultate vizitele colectiviști
lor din gospodăriile mai slabe în 
gospodăriile fruntașe.

O mare atenție a acordat confe
rința felului cum s-au ocupat orga
nele și organizațiile de partid de 
creșterea suprafețelor arabile, de 
ridicarea fertilității solului și de 
folosirea mai bună a fondului fun
ciar. Desfășurînd o largă muncă 
politică de masă, organizațiile de 
partid au reușit să mobilizeze un 
mare număr de țărani colectiviști 
la îndiguirea a aproape 15.000 hec
tare și desecarea a 11.800 ha. te
ren. Totodată, unii delegați au cri
ticat comitetul regional de partid 
că jî-ă controlat suficient cum sînt 
folosite suprafețele amenajate pen
tru irigat. în conferință s-a subli
niat că prin defrișarea perdelelor 
forestiere inutile din zona Caras, 
a terenurilor invadate de arboret, 
prin limitarea zonelor de șosele și 
căi ferate și desțelenirea pășunilor 
slab productive, pînă în anul 1963

Conferința organizației regionale 
de partid Dobrogea

vor fi redate în circuitul agricol cel 
puțin 10.000 ha.

Delegații la conferință au cerut 
comitetului regional să ia măsuri 
pentru accelerarea ritmului de 
plantare a celor 30.000 ha. viță de 
vie care trebuie să se realizeze pînă 
în 1967. în anii 1959—1961 s-au 
plantat numai 5.500 ha. cu vii. în 
conferință s-a subliniat că planta
țiile de vii și pomi ce se vor înființa 
trebuie amplasate numai pe terenu
rile în pantă, amenajate în terase, 
precum și pe terenurile nisipoase 
din raioanele Hîrșova, Tulcea și 
Măcin.

Conferința s-a ocupat pe larg de 
problemele creșterii efectivului de 
animale și a productivității lor. în 
regiune numărul de animale ale 
gospodăriilor de stat și colective a 
crescut între anii 1959—1961 cu 147 
la sută la taurine, 190 la sută la 
vaci și juninci, 107 la sută la por
cine și 30 la sută la ovine. Tov. 
Constantin Stoenescu, prim-secre- 
tar al Comitetului raional de par
tid Adamclisi, a arătat că gos
podăriile de stat și colective 
au fost îndrumate să-și a- 
sigure efectivul de animale matcă, 
în primul rînd prin păstrarea și 
creșterea tuturor vițelelor proveni
te din prăsilă proprie. Aceasta a 
contribuit la creșterea numărului 
de taurine de la circa 6.000 cîte erau 
în anii 1958 în întreg raionul, la 
circa 13.000 în 1961. Totodată, co
lectiviștii au fost îndrumați de or
ganizațiile de partid să asigure o 
mai bună furajare și îngrijire a 
animalelor, în vederea sporirii pro
ducției de lapte — care a crescut 
în medie pe raion la 2011 litri în 
1961.

Tovarășul Gaidagiu Nicolae, pre
ședintele G.A.C. Topalu, și alți dele
gați au vorbit despre rezultatele 
obținute în creșterea oilor — în pre
zent peste 90 la sută din efectivul 
de ovine fiind cu lînă fină și semi- 
fină. Vorbitorii au arătat, însă, că 
în unele gospodării colective din ra
ioanele Istria, Măcin și Tulcea 
planul de creștere a numărului de 
oi nu s-a realizat deoarece consiliile 
G.A.C. au păstrat un număr, foarte 
mic de mieluțe din prăsilă proprie. 
Este necesar să se ia măsuri ca 
să nu fie sacrificate mieluțele și 
berbecuții. Delegații au făcut pro
puneri pentru extinderea creșterii 
oilor cu lînă fină și semifină.

Mai mulți vorbitori, printre care 
tov. Nistor Maria, președinta G.A.C. 
din comuna Plopeni, raionul Negru 

aî Comitetului raional de partid 
Măcin, și alții au subliniat că rezul
tatele obținute pînă acum nu tre
buie să ducă la nici un fel de auto- 
mulțumire, că este necesar să se 
desfășoare în continuare munca po
litică pentru demonstrarea avanta
jelor creșterii animalelor. Ei au a- 
rătat că față de posibilitățile re
giunii, situația din sectorul zooteh
nic nu e mulțumitoare. Unii vorbi
tori au criticat comitetele raionale 
de partid Istria, Măcin și Tulcea 
pentru că n-au controlat felul cum 
se îndeplinesc sarcinile privind 
creșterea efectivului de animale și 
a productivității lor.

Delegații au cerut comitetului re
gional și comitetelor raionale de 
partid să acorde o mai mare aten
ție rezolvării problemelor legate de 
asigurarea bazei furajere și a apei 
necesare pentru animale. S-a sub
liniat necesitatea asigurării tuturor 
sortimentelor de furaje necesare 
pentru hrănirea rațională* a animale
lor. în acest scop s-a propus extin
derea culturilor duble și a plantelor 
furajere ca borceag, mazăre, iarbă 
de Sudan, sorg care asigură, în con
dițiile regiunii Dobrogea, mari can
tități de furaje de calitate. Totoda
tă, s-a cerut ca să se treacă de 
urgență la identificarea și amena
jarea izvoarelor din regiune. Dele
gații au criticat Ministerul Agri
culturii care tărăgănează lucrările 
de forare și amenajare de puțuri 
de adîncime.

Darea de seamă, precum și inter
vențiile unor delegați au subliniat 
necesitatea ca organele și organiza
țiile de partid să acorde o mult 
mai mare atenție decît pînă acum 
dezvoltării sectorului avicol. Tov. 
Purcel Maria, îngrijitoare de păsări 
la G.A.C. Mihail Kogălniceanu, ra
ionul Medgidia, a arătat că prin- 
tr-o îngrijire și furajare rațională 
a puilor și respectarea regulilor 
igienice, s-a reușit să se crească în 
1961 peste 29.000 de păsări depă- 
șindu-se cu 13.000 cifra de plan, 
„în urma consfătuirii pe țară a ță
ranilor colectiviști —a spus vorbi
toarea — consiliul de conducere a 
hotărît să ajungem încă anul acesta 
la 600 de păsări la suta de hec
tare".

Scoțîndu-se în evidență rezulta
tele bune ale mecanizatorilor din 
S.M.T.-Topraisar și din alte S.M.T.- 
uri fruntașe s-a arătat că, totuși, 
mai sînt încă S.M.T.-uri care nu 
execută lucrările la timpul potri- 

un nivel agrotehnic 
cerut, 

partid să 
S.M.T.-urilor 

unui număr cit 
îndeosebi a

site, atît în ce privește fondul fun
ciar, cît și în creșterea animalelor.

Piscicultura ocupă un loc impor
tant în economia regiunii. Alături 
de alți vorbitori, tov. Perfil Kozlov, 
pescar fruntaș la întreprinderea 
piscicolă Tulcea, a subliniat nece
sitatea organizării mai bune a mun
cii în sectorul piscicol. Relevînd 
rezultatele bune obținute de unele 
întreprinderi în creșterea produc
ției de pește, delegații au criticat 
organele și organizațiile de partid 
că nu s-au îngrijit suficient ca toa
te întreprinderile piscicole să-și 
realizeze planul. S-a subliniat că 
este necesar să se extindă schimbul 
de experiență între echipele de pes
cari fruntașe și cele rămase în 
urmă. în vederea folosirii rezerve
lor mari existente în regiune în ce 
privește sporirea producției de 
pește, s-a propus să se.ia măsuri 
pentru organizarea a cel puțin 5000 
ha. pepiniere piscicole și a 4.000 ha. 
amenajări piscicole.

★

Participanții la conferința orga
nizației regionale de partid au as
cultat o expunere asupra Dării de 
seamă a delegației partidului nostru 
la cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. prezentată de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara 
C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie—5 
decembrie 1961. Ei și-au exprimat 
deplina aprobare față de acest do
cument, care constituie un îndrep
tar prețios în studierea materiale
lor Congresului al XXII-lea în 
strînsă legătură cu sarcinile puse 
de partid în actuala etapă a cons
trucției socialiste.

Condamnînd cu tărie activitatea 
criminală a grupului fracționist 
Pauker—Luca, ajutați de Teohari 
Georgescu și a grupului fracționist 
I. Chișinevschi și M. Constanti- 
nescu, delegații au relevat meritul 
activului de bază al partidului în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej pentru demascarea și înlătura
rea acestor grupări fracționiste, — 
ceea ce a avut o importanță hotă- 
rîtoare pentru întărirea partidului 
și creșterea rolului său de condu
cător al oamenilor muncii în lupta 
pentru construirea socialismului.

★
în încheierea dezbaterilor confe

rinței, tovarășul Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.M.R., s-a referit la 
transformările mari care au făcut 
ca regiunea Dobrogea să devină în 
anii puterii populare o regiune cu 
o economie în plină dezvoltare. 
Cele realizate în această regiune 
constituie o mîndrie pentru parti
dul și poporul nostru.

Darea de seamă prezentată de co
mitetul regional de par. id ca și dez
baterile — a sublinia; ui continuare 
vorbitorul — demonstrează crește
rea competenței organelor și orga
nizațiilor de partid care cuprind 
mai bine diferitele domenii ale 
muncii de partid, știu să-și concen
treze atenția asupra celor mai im
portante probleme ale muncii de 
partid, de stat și economice din re
giune și să rezolve cu tot mai multă 
operativitate aceste probleme.

Deși planul de producție pe în
treaga regiune a fost realizat, to
tuși un număr de întreprinderi 
n-au îndeplinit unii indici ai planu
lui. Comitetul regional și comite
tele raionale de partid vor trebui să 
dea în viitor o atenție mai mare 
realizării planului de, către fiecare 
întreprindere și la toți indicii.

Vorbitorul a insistat în mod de
osebit asupra problemelor legate de 
consolidarea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective și spo
rirea producției agricole. întrucît în 
regiune există, alături de gospodă
riile colective puternice, milionare, 
un număr de gospodării mai slabe, 
este necesar să fie larg răspîndită 
experiența gospodăriilor fruntașe, 
iar în cele rămase în urmă să se 
facă o analiză temeinică a posibi
lităților de sporire a producției a- 
gricole. Vorbitorul a criticat 
stilul de muncă defectuos al unor 
organe de partid care muncesc în 
general, nu studiază temeinic situa-
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ția concretă din raza lor de activi
tate, nu stabilesc măsurile organi
zatorice și metodele de muncă cele 
mai corespunzătoare pentru îndepli
nirea în bune condiții a hotărîrilor 
partidului și guvernului. Comite
tul regional și comitetele raionale 
de partid trebuie să acorde un a- 
jutor mai mare în organizarea și 
desfășurarea muncii organizațiilor 
de bază din gospodăriile colective.

In fiecare gospodărie colectivă 
trebuie puternic dezvoltată crește
rea animalelor. în această proble
mă organizațiile de partid trebuie 
,să îndrume gospodăriile colective 
ca sporirea efectivelor de animale 
să se obțină în primul rînd din 
prăsilă proprie. Este necesar să se 
acorde o mai mare atenție crește
rii productivității pe cap de animal. 
Asigurarea bazei furajere, califica
rea îngrijitorilor de animale, pro
bleme de care depinde creșterea 
productivității animalelor trebuie 
să se bucure de o atenție mai mare.

Vorbind despre activitatea G.A.S.- 
urilor, tovarășyl Mihai Dalea a re
levat rezultatele bune obținute de 
aceste unități, subliniind totodată 
necesitatea de a se lua măsuri pen
tru reducerea prețului de cost care 
este încă ridicat, pentru micșora
rea cheltuielilor neproductive. Va 
trebui să se acorde o ,mai mare,- 
atenție selecționării și trimiterii oa
menilor la diferite cursuri și școli 
de calificare în domeniul zooteh
niei. în această privință, vorbitorul 
a criticat unele organizații de par
tid și gospodării de stat și colecti
ve care au trimis la școli de califi
care oameni necorespunzători pen
tru munca pe care urmau s-o înde
plinească.

în continuare vorbitorul s-a ocu
pat de unele probleme ale vieții in
terne de partid, arătînd că sarci
nile mari care stau în fața orga
nizațiilor de partid impun noului 
comitet regional să acorde o mai 
mare atenție primirii în partid a ce
lor mai buni oameni ai muncii. 
Munca de primire în partid trebuie 
orientată spre întărirea organiza
țiilor de bază slabe din punct de 
vedere numeric și calitativ. Este 
necesar să se acorde mai multă 
âtenție primirii celor mai destoinice 
femei în partid, numărul candidați- 
lor și membrilor de partid din 
rîndurile femeilor fiind încă mic. 
Educarea partinică a membrilor și 
candidaților de partid, dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor largi, 
ridicarea nivelului și conținutului 
propagandei de partid și a muncii 
politice de masă trebuie pri
vite în strînsă legătură cu sar
cinile practice ale construcției 
economice și culturale. Vorbito
rul a atras atenția asupra ne
cesității unei mai bune pregătiri 
a ședințelor și adunărilor de partid, 
organizării mai temeinice a contro
lului executării hotărîrilor, întăririi 
disciplinei de partid etc.

Vorbitorul a subliniat apoi marea 
însemnătate internațională a Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S. în 
lumina învățămintelor care se des
prind din documentele Congresului, 
din lucrările plenarei C.C. al P.M.R. 
din noiembrie-decembrie 1961, apare 
și mai clar justețea liniei politice 
leniniste a partidului nostru. Prin 
demascarea și zdrobirea grupărilor 
fracționiste, unitatea partidului 
nostru s-a întărit, a fost asigurată 
aplicarea consecventă a normelor 
și principiilor leniniste în viața de 
partid. Sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, a Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, poporul nostru 
va repurta noi victorii în desăvîr- 
șirea construcției socialiste.

★
Conferința a ales noul comitet ; 

în prima sa plenară comitetul re
gional de partid a reales ca prim- 
secretar pe tov. Vasile Vîlcu, mem
bru al C.C. al P.M.R.

Conferința regională de partid a 
aprobat în unanimitate trimiterea 
unei telegrame Comitetului Central 
al partidului, tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej prin care delegații 
la conferință, în numele comuniști
lor și al oamenilor muncii din re
giune, s-au angajat că vor lupta cu 
și mai multă perseverență pentru 
îndeplinirea cu succes a planului de 
șase ani, pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Popu
lară Romînă.

VASILE RUS 
MARIN ROTARU

învățămintele Consfătuirii colectiviștilor 
larg popularizate

lavit și 
ridicat. In conferință ș^a 
ca organizațiile de 
orienteze activitatea 
spre mecanizarea 
mai mare de lucrări, 
celor din ramura creșterii anima
lelor, spre sporirea randamentului 
anual pe tractor, reducerea consu
mului de carburanți și de piese de 
schimb, scăderea prețului de cost.

Gospodăriile de stat din regiunea 
Dobrogea au obținut în 1961 pro
ducții la hectar mai mari cu 300 kg. 
grîu, 1200 kg. la porumb, cu 460 kg. 
la floarea-soarelui față de anul 1959, 
precum și unele rezultate bune în 
sectorul zootehnic. Cu toate aces
tea, așa cum a arătat tov. ing. Io- 
nescu Nicolae, directorul Trustului 
Gostat Dobrogea, în gospodăriile de 
stat mai există mari rezerve nefolo-

BAIA MARE (coresp. 
„Scînteii“). — In aceste 
zile, la căminele culturale 
de la sate, la cluburile și 
coifurile roșii din gospo
dăriile agricole de stat și 
gospodăriile colective sînt 
popularizate pe larg lu
crările consfătuirii pe 
fără a colectiviștilor.

Geza Dolofki, președin
tele gospodăriei agricole 
colective din Tiream, a 
făcut o expunere în fafa 
colectiviștilor despre lu
crările consfătuirii. Ase
menea expuneri au fost 
finufe zilele trecute și la

gospodăriile colective din 
Botiz, Acîș, Agriș, Pe- 
freșfi, Mireșul Mare, pre
cum și la cluburile gos
podăriilor agricole de stat 
din Carei, Cherăușa și al
tele.

La căminul cultural din 
comuna Orașul Nou, ra
ionul Oaș, s-a finuf o ex
punere pe marginea che
mării consfătuirii pe jară 
a colectiviștilor, la care 
au participat un număr 
mare de fărani întovără
șiți. în zilele următoare, 
32 dintre aceștia au cerut 
să fie primiți în gospodă-
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ria colectivă. în comunele 
Belfiug, Cărășeu, Ciu- 
meșfi, Sanislău și multe 
altele, în ultimele lecții 
ținute la cursurile agro
zootehnice s-au dezbătut 
recomandările comisiilor 
pe probleme ale consfă
tuirii colectiviștilor.

în toate căminele cul
turale din regiune s-au 
întocmit noi programe de 
lucru, incluzîndu-se, prin
tre alte activități, expu
neri, conferințe, jurnale 
vorbite, audiții colective, 
de radio privind 
rile consfătuirii pe 
colectiviștilor.

lucră- 
fară a

Expoziții
SIBIU (trimisul „Scînteii”). Pen

tru a da posibilitate consumato
rilor să-și aleagă mobilierul cel 
mai potrivit, O.C.L. Produse indus
triale Sibiu a organizat în oraș 
două expoziții permanente de mo
bilă, unde sînt expuse circa 40 de 
garnituri : camere combinate, su
fragerii, mobilă de bucătărie; foto
lii și altele. Un mare număr din- 
tr-acestea sînt produse de indus-

de mobila
tria locală a regiunii Brașov.
mare căutare camerele combinate 
tip Victoria II B, lucrate la între
prinderea de industrie locală „Mo
bila” din Sf. Gheorghe, camerele 
combinate Sibiu I și Sibiu II etc. 

în sălile expoziției sînt prezenta
te și o serie de alte obiecte de uz 
gospodăresc — frigidere, mașini de 
cusut, aparate de radio și televi
zoare, lămpi, sobe de teracotă etc.

Au o

Printre brigăzile fruntașe din secția de filatură pieptănată a fabricii de postav Buhușl se numără și 
cea condusă de Valeria Scridon. Muncitoarele din brigadă sint cunoscute și apreciate pentru rezulta
tele pe care le obțin în lupta pentru îmbunătățirea calității firelor.

în fotografie : O parte din membrele brigăzii. (Foto : Gh. VințilA)
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PE SCURT
de la corespondenții 

voluntari
ÎN SATUL TRIFEȘTI

...din raionul lași a fost terminată 
de curînd consfrucfia unei școli ele
mentare. Folosirea unor materiale din 
resurse locale cît și participarea ce
tățenilor din sat la construcfia școlii 
au adus o • economie de 22.000 lei. 
In mod deosebit s-au evidential Petru 
Burlacu, Gh. Zorilă, Petru Baciu și 
Elena Ursache (De la Gheorghe Du
mitru, colectivist).

ÎN SECȚIA DE COVOARE

...a cooperativei meșteșugărești 
„Sporul" din Roșiorii de Vede, mun
cesc 40 de harnice fesătoare de co
voare. Teodora Cioc, Ecaterina Pro
dan și Viorica Vasilescu au terminat 
recent de lucrat 3 mddele de covoa
re reprezentînd aspecte dintr-o gos
podărie colectivă. Covoarele vor fi 
prezentate la o expozifie a UCECOM. 
(De la Ovidlu Gherman, func(ionar).

ZILELE ACESTEA

...Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional Muscel a analizat, în- 
tr-o ședinfă la care au participat lec
torii cercurilor agrozootehnice și 
secretari ai comitetelor executive ale 
staturilor populare comunale din ra
ion, felul cum se desfășoară învăfă- 
mîntul agrozootehnic de masă. Cu 
acest prilej lectorii acestor cercuri au 
făcut un schimb de experiență (De la 
Victor Matei, secretar al Sfatului popu
lar al comunei Lerești).

5.000.000 LEI

...au încasat anul trecut colectiviștii 
din comuna Gheorghe Lazăr, raionul 
Slobozia, pe produsele contractate cu 
statul. Aceasta a determinat pe co
lectiviști ca pentru anul 1962 să con
tracteze cantitäfi ?i mai mari. Ei vor 
vinde statului 572 tone grîu, 470 tone 
porumb, 409 tone floarea-soarelui, 
aproape 300.000 litri lapte și 620 
porci etc. (De la Ion lordănescu, co
lectivist).

LA G.A.S. TODIREȘTI 
RAIONUL NEGREȘTI

...pregătirile pentru campania de 
primăvară sînt în toi. Au fost repara
te pînă acum 11 tractoare, 11 poli- 
discuri și 3 semănători. In gospodărie 
se pregătesc seminfele și continuă 
transportarea gunoiului de grajd la 
cîmp.

S-au conditional și expediat unor 
gospodării colective din regiune aproa
pe 100 tone sămînfă de ovăz, 100 
tone mazăre, 6 tone fasole etc. (De la 
Paraschiva Crețu, ing. agronom).

13 ani de la înființarea miliției populare

OAMENI LA DATORIE
...Undeva, pe o stradă a izbucnit 

un incendiu. Flăcările se întindeau cu 
repeziciune, amertințînd să cuprindă 
clădirea. Fuseseră anunțați pompierii, 
și pînă la sosirea lor, oameni în
drăzneți începură lupta cu tocul. 
Printre ei se afla și un tînăr purtînd 
uniforma albastră de miliție. Dogoarea 
și tumul înecăcios îi îngreunau mișcă
rile. Dar în clădire erau oameni care 
trebuiau salvați, erau bunuri amenin
țate de foc. Tînărul milițian se mișca 
iute, cu stăpînire de sine. De afară 
mulțimea care se adunase îl urmărea 
cu emo/ie. Peste cîteva minute sosiră 
și pompierii. Cînd aceștia începură 
să aefioneze cu hotărîre, localizînd 
incendiul, omul în uniformă albastră, 
porni spre rosturile lui.

11 cheamă Gheorghe Oprescu și

...Pe adresa unui organ de miliție 
a sosit o scrisoare : „...Economisisem 
niște bani, 1.400 lei. Nu știu cum, dar 
i-am pierdut. Am anunfat militia din 
Onești. A doua zi am tost chemat la 
comandant și mi s-au dat banii, li 
găsise pe stradă plutonierul de milifie 
Gheorghe Lupu. Vă mulțumesc, tova
răși milifieni !" Semnat, Gheorghe Pa- 
laschiv, muncitor constructor.

...într-o dimineață, cetățenei M. F., 
casieră la o școală profesională, 1 
s-a furat servieta cu 21.500 lei. Fi
rește, a reclamat furtul miliției. In 
scurtă vreme, datorită strădaniilor 
ofițerului comunist Iile Motorga, ba
nii au fost găsi(i. Cu ajutorul prețios 
al cetățenilor, răufăcătorul a fost de
mascat și trimis în ia(a justiției.

este milițian în paza generală
...în noaptea aceea, plutonierul Ion 

Frigea își îndeplinea ca de obicei mi
siunea. Lăsă în urmă podul arcuit 
peste calea ferată și, ajungînd pe. o 
cărare dosnică,, zări o umbră. Omul 
din față, văzîndu-1 pe milițian, grăbi 
pasul. Dar Ion Frigea îl ajunse din 
urmă. In clipa aceea, omul se întoarse 
fulgerător și, în noapte, se auzi o de
tunătură. Lovit în piept, milițianul 
era gata să se prăbușească. Cu ulti
mele puteri, brațele sale vlăguite îl 
cuprinseră pe infractor. Apoi întune
ricul se făcu și mai de nepătruns. Așa 
a căzut la datorie fon Frigea, unul 
dintre eroii miliției noastre popu
lare.

*
Sînt multe asemenea fapte în 

activitatea lucrătorilor din orga
nele și funcțiile de miliție. Pe ar
șiță ori în nopțile răscolite de viscol, 
oamenii în uniformă albastră veghea-: 
ză cu dragoste la apărarea avutului 
obștesc, la viața și avutul cetățe
nilor.

La Direcția Generală a Miliției se 
află o placă de marmoră albă, pe 
care sînt încrustate cu litere de aur 
nume de oameni. Este placa de 
onoare, semn de meritată prețuire și 
recunoștință pentru cei căzufi la da
torie.

Cpt. DAN GR. MIHÄESCU

Atenție : copil 1
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PRIMELE ÎNCERCĂRI : Sala Palatului 
R. P. Romîne (ambele serii — orelo 19,30), 
Republica (seria I-a — 9; 11; 15; 
17; 19; 21).. S-A FURAT O BOMBĂ : Patria 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). SALT SPRE 
GLORIE : I. C. Frimu (10; 12; 14,15 ; 17; 
19,15 ; 21,30), Volga (14,30 ; 16,30 ; 19 ; 21,05). 
ÎN NOAPTEA SPRE 13 : Magheru (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 
17; 19; 21). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : rulează la cinematografele 
V. Alecsandri (10 ; 11,30; 13,15; 15; 17; 19; 
21), Elena Pavcl (10; 12; 15; 17; 19; 21), Unirea 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). TOM DEGEȚE
LUL : București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19,45; 
21,15), înfrățirea între popoare (10,30 ; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Miorița (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19; 21,15). AGENTUL X 25 - cine
mascop : Lumina (rulează în continuare do 
la orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 
18,15; 20,30), Alex. Sahia (10; 12; 14- 16,30; 
18,30; 20,30), 23 August (10; 12; 15; '17; 19; 
21). PRETUTINDENI TRĂIESC. OAMENI : 
Maxim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30- 18,30; 
20,30), V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 21), Li
bertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), CAI
DUL : Central (9,45; 12; 14,15 16,30: 18,45; 
21), Popular (10,30; 15; 17; 19,05; 21,10). DIN 
NOU DIMINEAȚA : Victoria (10; 12,30;
15,30; 18; 20,30) CERUL BALTICEI — am
bele serii : Tineretului (16,15; 19,30). UNDE 
INVIZIBILE - MAEȘTRII GIMNASTI
CII ARTISTICE - IEDUL - ÎN TIMPUL 
CARNAVALULUI - SPORT Nr. 6/1961 . 
Timpuri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII : 13 Septembrie (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 15). CINTECUL PORUMBIȚEI CE
NUȘII : 13 Septembrie (16.30; 18,30; 20,30). 
SONATE : Cultural (15; 17; 19; 21). FLĂCĂRI 
IN TAIGA : Alex. Popov (9,30 ; 11,10- 13,35; 
16; 18,30; 21), Olga Bancic (15,30; 18; 20,30). 
CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : 8 Martie 
(15,30; 18; 20,30), Horească (19). COPILUL

TRUPEI : Grivița (15; 17; 19; 21). SOSEȘTE 
CIRCUL rulează la cinematografele : C-tin 
David (15,30; 18; 20,30), Donca Simo (15; 17; 
19; 21). POVESTE DESPRE O FATĂ : Fla
căra (15; 17,45; 20,30). PÏNZE PURPURII : 
T. Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45). ULTI
MUL MEU TANGO : Munca (10; 12,15 14,30; 
16,45; 19; 21,15). RAIDUL VARGAT : Moși
lor (15,30; 18; 20,30). 1NTILNIRE PE CA
BLU : 16 Februarie (16; 18; 20), N. Băl- 
cescu (16; 18,15; 20,30). VIKINGII - cine
mascop : rulează la cinematograful M. Emi- 
nescu (14,15 ; 16,30; 18,45; 21). EVDOCHIA : 
Ilie Pintilio (16; 18,15 20,30). MARINARUL 
ÎNDRĂGOSTIT : 8 Mai (15; 17; 19; 21). BU
FONUL REGELUI rulează la cinematograful 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). PORTO 
FRANCO : G. Bacovia (15; 17; 19; 21), 30 
Decembrie (15,30; 18; 20,30). AUSTERLITZ
— cinemascop : Drumul serii (11; 15; 18' 21).
VÎNTUL S-A OPRIT IN ZORI : Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). MECANICUL
CONDUCEA TRENUL : B. Delavrancea 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : orele 19,00 — Jurnalul
televiziunii. 19,15 — EMISIUNEA PENTRU 
COPII. 19,30 — Transmisie din sala Sportu
rilor Floreasca. întîlnirea de handbal dintre 
selecționatele orașelor București—Skoplije. 
în pauză filmul : Maestrele gimnasticii artis
tice. 20,40 — Cartea, un prieten al maselor. 
20,50 — Emisiunea de știință și tehnică. 21,10
— Medalion : „Mili Balakirev . — Tezar 
Kiui“ de Vasile Tomescu. 21,50 — Sfaturi 
pentru telespectatori. în încheiere : ulti
mele știri

RADIO, . marți 23 ianuarie. Muzică din o- 
perete — orele 9,20 — I • Piese interpre
tate la chitară — 9,45 — 1 • Dicționar mu
zical — orele 10,30 — I • Arii din
opere — orele 12,00 — I • Din creația de 
etntece a compozitorilor noștri — orele 12,55
— H • Muzică populară romînească — orele

13,05 — I • Emisiunea studioului de radio 
Cluj — orele 14,00 — I • Cu cintecul și 
jocul pe plaiuri dobrogene — orele 14,30 — 
II • Di» viafa de concert a Capi
talei — orele 15,00 — II • Orchestre șl so
liști de muzică populară romînească — orele 
15,40 — 1 • Cintă orchestra de mandoline. 
Direcției Regionale C.F.R.-Brașov — orcdtF 
16,15 — ll 9 Sclecțiuni din operete — orele 
17,00 — II • Muzică vocală interpretată de 
mari cînlăreti — orele 17,45 — I 0 Piese 
pentru pian interpretate de Silvia Șerbescu 
— orele 18,05 — II 9 Limba noastră — o- 
rele 18,30 — Io Interpreli de muzică ușoară 
(reluare) — orelo 19,00 — ll o Opera O- 
thello“ de Verdi — orele 19,30 — II • Din re
pertoriul cintărelilor Angela Moldovan și 
Ion Cristoreanu — orele 21,30 — I o Muzică 
simfonică — orele 22,30 — I O Cintă or
chestra de estradă a RadloteleviZiunil diri
jată de Constantin Birsan — orelo 22,36 — 
II • Concert de noapte — orele 23,15 — I •_ 
Cvartetul în sol minor de Kabalevski și lie
duri de Dinu Lipatti — orelo 23,15 — II,

um va fî n
vremea/

Timpul probabil pentru zilele de 2ț, 25 și 
26 ianuarie : Vremea se menține relativ căl
duroasă, cu cerul variabil. Precipitații slabe 
locale Xor °âdea în jumătatea de nord a 
tării. Vînt slab pînă la potrivit din vest. 
Temperatura în general staționară. Mini-' 
mele vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, local mai coborfte în zonele de- 
Îreslonare, iar maximele intre plus 4 și plus

4 grade.



■ ■ - ■ • • .

Aspect de la Consfătuirea pe țara a scriitorilor.
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TEEEGRAME EXTERNE
Congresul P* €♦ din Canada 

încheiat lucrările
(Agerpres). —
și-a încheiat lu-

„Comunismul instaurează 
pe Pămînt Egalitatea it

• • •
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TORONTO 22 
TASS : La Toronto 
crările al XVII-lea Congres Națio
nal al Partidului Comunist din Ca
nada. Congresul a adoptat o rezo
luție cu privire la sarcinile politice 
ale partidului, al cărei proiect a 
fost discutat de membrii de partid 
timp de patru luni înainte de Con
gres.

Toate forțele partidului nostru — 
se spune în rezoluție — trebuie să 
fie îndreptate spre crearea unui pu
ternic front unic de luptă împo
triva oligarhiei americano-cana- 
diene.

Chemăm poporul canadian, pe 
membrii și simpatizanții partidului 
nostru să muncească cu mai multă 
perseverență pentru întărirea uni
tății în lupta pentru pace. Pentru 
Canada, calea cea mai sigură spre 
o pace trainică este adoptarea miei 
politici de neutralitate. Aceasta ar 
însemna ieșirea Canadei din 
N.A.T.O. și N.O.R.A.D. (Comanda
mentul mixt canadiano-american 
de apărare antiaeriană a Americii 
de nord — N.R.), lichidarea bazelor 
militare americane de pe teritoriul 
ei și renunțarea la pregătirile în, 
vederea unui război nuclear.

Congresul a aprobat în unanimi
tate rezoluția cu privire la noul

Program al P.C.U.S. și cu privire 
la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
Programul P.C.U.S. însuflețește pe 
toți oamenii muncii, pe toți demo
crații și luptătorii pentru pace și 
libertate din toate țările, se spune 
în rezoluție. Al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. și Programul partidului 
adoptat de acesta au îmbogățit în 
mod creator teoria și practica mar- 
xism-leninismului și au dat o nouă 
lovitură revizionismului și dogma
tismului.

în rezoluție sînt aprobate măsu
rile adoptate de Congres pentru li
chidarea urmărilor nefaste ale cul
tului personalității, precum și pen
tru demascarea activității aventu
riste, scizioniste a conducătorilor 
Partidului Muncii din Albania.

Congresul a făcut modificări în 
programul și statutul partidului și 
a ales organele conducătoare.

Comitetul Național a satisfăcut, 
în prima sa ședință, cererea lui Tim 
Buck de a nu fi reales secretar ge
neral al partidului, din cauza vîrstei 
înaintate și necesității de a atrage 
la conducerea partidului noi cadre. 
La propunerea sa, în această func
ție a fost ales Leslie Morris. Tim 
Buck a fost ales președinte al parti
dului.

o» o-----------

Să încctcic persecute rca P. C. flin S. U. A.!

Număr special al „Pravdei“

••U

„Pravdă" publică în continuare 
numere speciale consacrate luptei 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, partidelor comuniste 
și muncitorești frățești, întregii 
omeniri progresiste pentru in
staurarea pe pămînt a Păcii, 
Muncii, Libertății, Egalității, Fra
ternității și Fericirii. Au apărut 
numerele închinate Păcii, Mun
cii, Libertății. La 21 decembrie 
a apărut numărul special intitu
lat „Comunismul instaurează pe 
Pămînt Egalitatea".

în articolul de fond intitulat 
„înfăptuirea visului sacru al o- 
menirii" ziarul scrie că comunis
mul este orînduirea socială care 
se va caracteriza 
socială deplină a 
brilor societății.

Ziarul publică
Momdjian, I. Nasriddinova, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem din Uzbekistan, o con
vorbire cu I. Peive, președintele 
Sovietului Naționalităților al So
vietului Suprem al U.R.S.S. — 
materiale consacrate felului cum 
este tradus în viață principiul 
egalității și suveranității în 
U.R.S.S.

prin egalitatea 
tuturor mem-

articole de H.

La rugămintea" redaâției „Prav
da", ziarul „Scînteia" a adresat 
cititorilor săi întrebarea : Socia
lismul a asigurat tuturor oame
nilor o deplină egalitate în drep
turi. Prin ce se deosebește viețța 
dv. de astăzi de viața din vechea 
societate ? Numărul din 21 ianua
rie conține răspunsurile la acea
stă întrebare ale tovarășilor: Au
rel Stanciu, maistru oțelar, Com
binatul Siderurgic Hunedoara ; 
Mihai Voiculescu, student la In
stitutul de Construcții din Bucu
rești ; Ion Moldoveana, deputat 
în Marea Adunare Națională, 
strungar la uzinele .Timpuri Noi" 
din București; Teodor Maghiar, 
președintele gospodăriei colec
tive „Steaua Roșie"; inginer Con
stanța Marcu, candidat în ști
ințe tehnice.

Sînt publicate de asemenea 
materiale despre adevărata ega
litate a oamenilor muncii din 
R. D. Germană, R.P.D. Coreeană 
și R. D. Vietnam.

In una din paginile acestui nu
măr intitulată „Societatea idea
lurilor călcate în picioare" se 
vorbește despre inegalitățile fla
grante din lumea capitalului.

Sesiunea Comitetului internațional de organizare 
a celui de-al III-lea Congres internațional minier

Sonde reactivate

între 17 și 22 ianuarie a avut loc 
Ia București sesiunea Comitetului 
internațional de organizare a celui 
de-al III-lea Congres internațional 
minier. La lucrări au participat 
membri ai Comitetului din 9 țări : 
Anglia, R. S. Cehoslovacă, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
sub conducerea prof. dr. B. Kru- 
pinski, președintele Comitetului de 
stat al R. P. Polone pentru indus
tria minieră, președintele Comitetu
lui internațional de organizare a 
celui de-al^III-lea Congres inter
național minier.

Sesiunea a dezbătut probleme pri
vind organizarea viitorului Congres 
și a stabilit temele ce vor fi discu
tate cu acest prilej..-Ș-a hotărît de 
asemenea ca cel de-al III-lea Con-

greș internațional minier să se țină 
în septembrie 1963, la Salzburg 
(Austria).

*
în ziua de 18 ianuarie membrii 

Comitetului au fost primiți de că
tre Ilie Murgulescu, ministrul în- 
vățămîntului și Culturii. In cursul 
zilei de 22 ianuarie, participanții la 
sesiune au fost primiți de către Bu
jor Almășan, ministrul Minelor și 
Energiei Electrice. Membrii Comite
tului internațional s-au interesat de 
progresele realizate în industria mi
nieră din R. P. Romînă.

★

Ministrul Minelor și Energiei 
Electrice, Bujor Almășan, a oferit 
duminică seara, în saloanele hotelu
lui Athenée Palace, o masă în cins
tea membrilor Comitetului interna
țional de organizare a celui de-al 
IJI-lea- Congres internațional minier.

(Agerpres)

Planul de măsuri tehnico-oigani- 
zatorice pe anul acesta privind spo
rirea producției de țiței de la schela 
Zemeș din regiunea Bacău prevede 
printre altele și punerea în produc
ție a unui număr de 9 sonde inac
tive.

Muncind cu însuflețire, petroliștii 
de aici au reactivat în ultimul timp 
un număr de 4 sonde, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul lunii încă 2 sonde 
inactive să intre în producție.

De asemenea, colectivele brigăzi
lor de intervenție continuă cu suc
ces experimentarea preîncălzitoare- 
lor de strat în vederea prelungirii 
duratei de exploatare a sondelor în
tre două operații de intervenție.

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
TASS : Comitetul cetățenesc pentru 
apărarea libertăților constituțio
nale, care luptă pentru anularea le
gilor reacționare 
Smith, a publicat 
protest împotriva 
ziarului „Worker“ 
juriu federal.

Invocînd legea 
este în contradicție cu 
se spune în încheierea

McCarran și 
o declarație de 
citării editorilor 
în fața marelui

McCarran, care 
constituția, 
declarației,
---------- O »O-

procurorii au întocmit deja un act 
de acuzare împotriva unuia din par
tidele politice (Partidul comunist) 
și au început un proces împotriva 
a 11 organizații care ar fi grupuri 
ale „frontului comunist“, iar Ofi
ciul de control asupra activității 
subversive a ordonat Sindicatului 
muncitorilor din industria minieră 
și siderurgică și al turnătorilor 
se înregistreze ca organizații 
care „au pătruns comuniștii“.

O zi la M i r nîi

0*0—

In cadrul concursului bienal de teatru 
„I. L. Caragiale“

Vești sosite din întreaga țară a- 
nunță începerea, în numeroase loca
lități, a întrecerii pentru cîștigarea 
titlului de „laureat“ al celui de-al 
III-lea Festival bienal de teatru de 
amatori „I. L. Caragiale". La aceas
tă largă manifestare culturală și-au 
anunțat participarea cea mai mare 
parte a formațiilor de artiști drama
tici amatori din cadrul sindicatelor 
și echipele de teatru de pe lîngă cele 
12.000 cămine culturale și 160 case 
de cultură din țară.

Numărul artiștilor amatori din 
regiunea București, de exemplu, 
care au intrat tn această întrecere 
este de circa 12.000, iar cel al ior-

majiiloi teatrale, de aproape 900 — 
cu 120 mai multe decît în ediția 
piecedentă a Festivalului.

In numeroase comune din regiu
nea Oltenia, echipele înscrise la 
Festival au și prezentat primele 
programe.

INFORMAȚII
• Luni după-amiază s.a deschis 

Casa prieteniei romîno-sovietice din 
Capitală ciclul de conferințe cu tema 
„Din istoria teatrului sovietic“, orga
nizat de Teatrul Național „I L. Cara
giale“ și Casa prieteniei romîno-so_ 
viețice. După conferința „Teatrul lui 
A. ’M. Gorki“, ținută de prof. univ. 
Horia Deleanu, au urmat exemplifi
cări din opera marelui scriitor, cu 
concursul artistei poporului Aura Bu- 
zescu, artiștilor emeriti Marieta De- 
culescu, Irina Răchițeanu, Emil Botta 
și altor actori ai Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“.

9 Unitățile sanitare au primit re
cent noi mijloace de transport și mo
bilier nou. Printre acestea se numă
ră 123 autosanitare, autodube, cami_,. 
oane ; 8.500 de diferite piese de mo
bilă confecționată din metal și mate
rial plastic. (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
în sala Floreasca a avut loc aseară 

două noi meciuri în cadrul competi
ției internaționale de handbal mascu
lin „Cupa orașului București“. în 

' primul joc s-au întîlnit echipele Bucu- 
reștiului (seniori și juniori). Rezultat 
final.: 23—15 (13—.7) pentru forma
ția de seniori. Echipele Skoplje (Iu
goslavia) și Magdeburg (R. D. Ger
mană) au furnizat apoi o partidă e_ 
chilibrată, în care golul victoriei a 
fost marcat în ultimul minut de joc, 
dintr-o lovitură de la 7 m. Au cîști- 
gat handbaliștii iugoslavi cu 20—19 
(12—11).

★
în ultimul meci al turneului pe 

care l-a întreprins în Irak echipa de 
fotbal Steaua București a întîlnit du
minică la . Bagdad reprezentativa ar
matei irakiene. Fotbaliștii romîni au 
obținut victoria cu scorul de 3-2 (2.1). 
Jocul a fost urmărit de 6.000 speota- 
tori.

★

Etapa a V-a a campionatului re
publican de hochei Pe gheață a pro
gramat ieri pe patinoarul „23 August“ 
următoarele partide : Steagul Roșu 
Brașov—Metalul Rădăuți 5—3 ; Tîr- 
nava Odorhei—Surianul Sebeș 14—1 ; 
Știința Cluj—Știința București 5—2 ; 
Steaua—Voința Miercurea Ciuc 12—1.

★

„Cupa Africii“ la fotbal a fost câști
gată la a 4-a ediție de echipa Etio
piei, oare a învins în finală, la Addis 
Abeba, cu 4—2 (2—2), echipa Repu
blicii Arabe Unite. Victoria fotbaliști
lor etiopieni apare de-a dreptul sur
prinzătoare, dacă ținem seama că se
lecționata R.A.U. învinsese recent cu 
1—0 reprezentativa Austriei.

★
Knut Johannesen a cîștigat pentru 

a 7-a oară titlul de campion al Norve_ 
giei la patinaj viteză. El a totalizat 
190,400 puncte și s-a clasat pe primul 
loc, la trei probe 1500 m (2’15”6110), 
5000 m (8’17”l/10) și 10.000 m 
(17’01”8/10). Proba de 500 m a reve
nit lui Estvang în 42”7/10.în 42"7/10.

★
contând pentru sfor
ăie „Cupei oampioni-

într-un meci 
turtle de finală ___ ... 
lor europeni“ la handbal în 7, dețină
toarea trofeului Fa Goeppingen (R.F. 
Germană) a întrecut la Mulhouse cu 
11—8 (6—3) echipa Gsi Joinville,
campioana Franței. Pentru semifinale 
s-au mai calificat : Partizan Bjelovan 
(Iugoslavia), Aarhys Danemarca »1 
Dukla Braga,

la

să 
în

încercare de a sfida glasul oamenilor de știință
Este regretabil că guvernul ame

rican 
lucid 
lume, 
vistei 
nom sovietic Alia Masevici, în legă
tură cu repetarea proiectată a în
cercării de a se lansa ace metalice 
în spațiul cosmic.

Autoarea amintește că guvernul

nu-și pleacă urechea la glasul 
al oamenilor de știință din 

scrie în ultimul număr al re- 
„Ogoniok" cunoscutul astro-.

american a disprețuit părerea oa
menilor de știință din lume care 
protestau împotriva lansării acelor. 
Ce-i drept, scrie ea, pentru prima 
oară mecanismul nu a -funcționat și 
acele nu au fost împrăștiate în Cos
mos. Dar, ș-a anunțat că încercarea 
va fi repetată într-un viitor apro
piat.

Nava D'esel-elecfrică 
de călători „Kooperația", 
rora se află membrii celei de-a 7-a ex
pediții antarctice sovietice, au sosit în 
ziua de 21 ianuarie în rada stațiunii Mir- 
nîi, anunță corespondentul special al 
Agenției TASS, luri Hromov.

Aproape toți locuitorii din Mirnîi s-au 
adunat pe malul înalt unde în ajun fu
sese fixat un stîlp cu indicatoare, arătînd 
distanfele pînă la Moscova, Leningrad, 
Praga, Berlin, Washington și chiar pînă 
la Lună (la observatorul sovietic își des
fășoară cercetările oameni de știință din
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană și
S. U.A.).

oeo

Scopul vîzitei conducătorilor RJF.G. 
în Berlinul occidental

„Obi” și navă 
pe bordul că-

Au început pregătirile pentru descăw 
carea navelor. Se construiește , un drurrf 
pe gheată. Peste crăpăturile mari se 
construiesc poduri de lemn. Buldozerele 
pregătesc intrarea în regiunea Capului 
Hmara.

Peste cîteva zile expedifia aeriană v4 
pleca spre țară pe bordul avionului 
„AN-10“. Această aeronavă, care a efec« 
luat două zboruri experimentale spre est< 
este gafa pentru zborul de înapoiere.

La 21 ianuarie a fost terminată evacua« 
rea membrilor expediției de la sfafiuneal 
Vostok, care 
sezonieră.

se transformă intr-o stajiun0

o»o

Dîrzenia minerilor din Decazeville

BERLIN 22 (Agerpres). — în le
gătură cu știrile apărute în presa 
occidentală cu privire la viitoarea 
călătorie a cancelarului Adenauer, 
a președintelui Liibke și a mi
nistrului Aprovizionării și Agri
culturii al R.F.G., Schwarz, în Ber
linul occidental, reprezentantul Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.D.G. a făcut o declarație în care 
se spune printre altele :

Nu este un secret faptul că toc-

Unele probleme privind creșterea păsărilor

mai în prezent cînd se discută po
sibilitățile de reglementare pașnică 
a problemei Berlinului occidental 
politicienii de la Bonn și din Ber
linul occidental intenționează să 
complice aceste tratative. Ei vor să 
împiedice slăbirea încordării inter
naționale folosind Berlinul occiden
tal ca „oraș de front“.

Nu se poate trece cu vederea fap
tul că puterile occidentale încu
rajează aceste acțiuni periculoase, 
punînd în mod ilegal la dispoziție 
avioanele lor pentru aceste călăto
rii în Berlinul occidental. Ele tre
buie să țină seama de urmările care 
decurg din aceste acțiuni.

(Urmare din pag. I-a) cesară extinderea metodei de în
treținere a păsărilor în cotețe mo
bile. Să vedem și în această pri
vință ce ne arată experiența uni
tăților fruntașe. în timpul verii la 
G.A.S. Șandra, regiunea Banat, se 
pot vedea zeci de cotețe mobile și 
un mare număr de păsări care împîn- 
zesc lucernierele. Aici păsările își a- 
dună singure o mare parte din 
hrană și trebuie subliniat că gă- 
sesc o hrană ieftină, bogată mai 
ales în vitamine, astfel că se eco
nomisesc mari cantități de nutre
țuri, care altfel ar trebui scoase 
din magazii. în acest fel cheltuie
lile pe perioada de întreținere în 
cotețe mobile s-au redus anul trecut 
la 0,12 lei de fiecare pasăre. în plus, 
păsările fiind ținute libere, în aer 
și soare, au crescut sănătoase și vi
guroase.

Din păcate, conducătorii multor 
gospodării își aduc aminte abia 
vara că este rentabilă ținerea pă
sărilor pe lucerniere. Atunci însă 
ei nu au cotețele mobile necesare, 
Și este greu să le facăjn toiul lu-

folosite în rații de hrană echili
brate, bine calculate de specialiști. 
Și fiecare gospodărie poate pro
duce furajele necesare păsărilor 
dacă se iau măsuri în acest scop. 
Că așa stau lucrurile o dovedește 
de pildă experiența G.A.S. Căteas- 
ca, regiunea Argeș, care anul tre
cut a crescut 58.800 păsări, reve
nind la 100 ha. 3250 păsări. în, 
gospodărie s-a organizat o bază 
furajeră complexă, care să dea pu
tința asigurării tuturor substanțe
lor nutritive necesare păsărilor. 
Printre altele, la această gospodă
rie au fost însilozate pentru pe
rioada de iarnă 40 tone morcovi și 
25 tone varză.

Asemenea exemple se întîlnesc 
și în multe gospodării colective. 
Bine este să fie urmată experiența 
colectiviștilor din comuna Tățaru, 
regiunea Dobrogea, care practică o 
alimentație științific,ă a păsărilor. 
Pentru aceasta ei au asigurat 
sortimente variate de furaje pe crărifor “agricole. Merită subliniată 
care le-au folosit în amestec în • ■ ----
proporția stabilită prin norme. 
Avînd o hrană echilibrată și 
completă puii au sporit mult în 
greutate, au devenit mai rezistenți 
la boli, astfel că procentul de mor
talitate s-a redus la 2,9 la sută. Co
lectiviștii au învățat că păsările 
sînt foarte sensibile nu numai la 
insuficiența proteinelor sau a să
rurilor minerale, ci și a vitamine
lor. Căutînd să aplice în practică 
cele învățate, ei au văzut că au la 
îndemînă cea mai mare rezervă de 
vitamine, la prețul de cost cel mai 
scăzut și anume în furajele verzi 
și mai ales lucernă, morcovi, droj
die de bere, ovăz încolțit etc.

în legătură cu hrănirea păsărilor 
și creșterea rentabilității sectoru
lui avicol se pune și o altă pro
blemă. Conducătorii multor gospo
dării s-au obișnuit să crească pă
sările numai cu ceea ce scot din 
magazie. Și cum se întîmplă une
ori să lipsească din magazie unele 
sortimente de furaje se face o hră
nire unilaterală a păsărilor — 
principala cauză care duce la pro
ducții scăzute și la pierderi din e- 
fectiv. Or, multe luni pe an păsă
rile pot să-și adune singure o bună 
parte din hrană și uneori cea mai 
mare parte. ’

Pentru a folosi la maximum re
sursele furajere de care dispune 
fiecare gospodărie este absolut ne

experiența gospodăriilor care obțin 
rezultate bune prin întreținerea pă
sărilor pe lucerniere, avînd adăpos
turi simple cu pereți din baloți de 
paie. Aceste adăposturi, fiind^ mai 
răcoroase, dau putința ca păsările 
să dea producții mai mari de ouă.

Folosirea cît mai deplină a posi
bilităților mari de îmbunătățire a 
alimentației păsărilor are urmări 
din cele mai bune nu numai în ce 
privește creșterea producției de 
ouă și carne, ci și în ce privește 
calitatea acestora. Se pot produce, 
de pildă, așa-numitele ouă vitami- 
nate, cu o mare valoare nutritivă 
pentru oameni, nu numai vara, ci 
și în timpul iernii. Gospodăriile 
fruntașe care în timpul iernii folo
sesc în hrana păsărilor furaje bo
gate în vitamine cum sînt morcovii, 
ovăzul și alte cereale încolțite, făina 
de fin de lucernă de bună calitate, 
drojdia de bere etc. obțin și ouă 
vitaminate, la un preț de cost mai 
scăzut și de cea mai bună calitate.

în țara noastră, ca și în alte țări, 
cele mai bune rezultate în creșterea 
producției le obțin acele gospodării 
unde se folosesc furajele combinate, 
care cuprind toate substanțele nu
tritive necesare, într-o proporție op
timă. Prin folosirea furajelor com
binate, care au un procent de pro
teină de 19-20 la sută, consumul de 
furaje concentrate pe fiecare găină 
se reduce cu circa 36 la sută, 
față de atunci cînd se folo

sește sistemul de hrănire cu nutre
țuri nepreparate.

Pentru producerea furajelor com
binate, la G.A.S. Dragalina, regiunea 
București, s-a construit o fabrică de 
mare capacitate. O serie de gospo
dării de stat printre care cele din 
Giarmata, regiunea Banat, Roșia, 
regiunea București și altele folosesc 
cu bune rezultate instalații simple 
pentru producția furajelor combi
nate. La G.A.S. Giarmata, cu mici 
transformări făcute la un malaxor 
vechi și o presă de macaroane, se 
produc furaje combinate sub formă 
de granule. Folosirea furajelor gra
nulate în hrana păsărilor a dat re
zultate foarte bune. în cuvîntul său 
la Consfătuirea pe țară a colecti
viștilor, tov. Nicolae Dogaru, direc
torul gospodăriei, a arătat că lotul 
de pui hrănit cu furaje granulate 
a ajuns la vîrsta de 60 de zile Ia o 
greutate medie de 900 grame, în 
timp ce puii hrăniți obișnuit au a- 
tins o greutate de numai 475 grame. 
Avînd în vedere rezultatele bune 
obținute se prevede ca în țara noas
tră să sporească mult producția de 
astfel de furaje. în acest scop o 
problemă principală o constituie 
sporirea producției de nutrețuri 
bogate în proteină. O mare re
zervă de proteină o constituie 
drojdiile furajere pentru care e- 
xistă cantități imense de ma
terie primă (rumeguș de lemn, leșii 
bisulfitice de la fabricile de celu
loză, coceni etc.) O sursă de hrană 
excelentă pentru păsări o constituie 
făina animală, care în anumite can
tități se fabrică din subprodusele 
rezultate de la abatoare. Dar 
această bogată sursă de proteină 
de cea mai bună calitate nu este 
valorificată în bune condiții. La 
multe abatoare se pierde o bună 
parte din sînge și alte subproduse 
animale în loc ca acestea să fie fo
losite.

De asemenea, în diferite regiuni 
sînt mari rezerve de calciu și alte 
săruri minerale deosebit de ne
cesare în hrana păsărilor. Sfaturile 
populare trebuie să asigure ca fie
care gospodărie să-și procure și să 
folosească sărurile minerale în 
hrana păsărilor. Dar pînă la asigu
rarea unor cantități mari de furaje 
combinate, trebuie subliniat încă 
odată că așa cum dovedește expe
riența gospodăriilor fruntașe, este 
necesar să se folosească rații de 
hrană echilibrate și complete, alcă
tuite pe baza unor sortimente cît 
mai variate de furaje ce se pot pro
duce în fiecare gospodărie.

Demonstrație a tinerilor din Capdenac, care au barat liniile de cale 
forată, demonstrindu-și solidaritatea cu minerii greviști de la Decaze
ville. (Franța).

0 manevră 
a colonialiștilor englezi
LONDRA 22 (Agerpres). — La 22 

ianuarie a fost publicat la Londra 
un comunicat al Ministerului brita
nic pentru relațiile cu Common
wealths în care se anunță că, de 
comun acord, s-a hotărît abrogarea 
așa-numitului „tratat defensiv an- 
glo-nigerian". După cum se știe, a- 
cest tratat militar, impus de guver
nul britanic Nigeriei imediat după 

a căpătat indepen- 
prevedea menține- 

militare engleze în

ce această țară 
dența formală, 
rea drepturilor 
Nigeria.

După cum se 
municatul publicat luni la Londra, 
acest 
către 
chiar 
parte

Din 
comunicatul de la Londra și 
comentariile 
britanice“ reiese însă că măsura de 
abrogare constituie o simplă ma
nevră menită să întărească pozițiile 
colaboratorilor din Nigeria ai An
gliei.

subliniază și în co-

acord a fost viu criticat de 
opinia publică nigeriană și 
de partide politice care fac 
din coaliția guvernamentală, 
felul în care este conceput 

din 
„din surse autorizate

DECAZEVILLE 22. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Cei 860 
de mineri care se află în fundul ga
leriilor din Decazeville de 35 de zile, 
continuă lupta.

De la primele întîlniri cu locui
torii importantului centru minier 
situat în departamentul Aveyron, 
din sudul Franței, la aproximativ 
700 de kilometri de Paris, mi-am 
putut da seama că întreaga lume 
de aici — muncitori, comercianți, 
țărani, liber profesioniști — sînt 
solidari cu lupta minerilor.

Am întîlnit pe străzile orașului o 
delegație de mineri din departa
mentul Tarn care a venit la Deca
zeville pentru a-i vizita pe greviști. 
Delegația de solidaritate numără 
700 de membri. Ei au dat comite
tului de grevă din Decazeville un 
cec în valoare de 1.200.000 de franci 
vechi, adunați de familiile mineri
lor din Tarn.

Vizita la Decazeville a prietenilor 
mineri din departamentul vecin 
s-a transformat într-o puternică de
monstrație de solidaritate la care 
au luat parte peste 15.000 de per
soane. Participanții la această nia

duce lupta împotriva plăgii neștiințeî dqIn Republica Ghana se 
carte moștenite de la colonialism.

nifestație au parcurs străzile ora
șului cîntînd „Internaționala" șl 
„Marseileza" și scandînd lozinci ca; 
„Unitate de acțiune". în fața pri
măriei a avut loc apoi un mare 
miting la care a luat parte aproape 
întreaga populație a orașului.

înainte de a ajunge la sediul co
mitetului intersindical am trecut 
prin fața cocseriilor din Decazeville. 
Nici un fir de fum, nici o mișcare, 
nimic. Cocseriile din Decazeville 
sînt de fapt închise de cîteva luni, 
în drum opresc un fost miner al 
cărui fiu se află în fundul minei,- 
alături de greviști. „Ce trist este, 
mi-a spus el. să vezi aceste clădiri 
lipsite de viață. Aici lucrau 1.000 de 
muncitori, care transformau o par
te din cărbunele din Decazeville "îfi 
cocs".

La sediul comitetului care con
duce greva se află un panou aco
perit de mii de mesaje și telegrame 
primite din toate colțurile Franței 
și din întreaga lume. Alături de me
sajele minerilor din Donbas și Do- 
neț și de cel al sindicatului națio
nal al minerilor din Cuba și de 
atîtea altele se află și o telegramă 
cu următorul conținut : „Din par
tea minerilor din R. P. Romînă, în 
semn de solidaritate cu lupta 
curajoșilor mineri din Decazeville".

Minerii au ars în piața publică 
mai multe sute de exemplare ale 
săptămînalului „Paris Match“ care 
încerca să discrediteze greva mine
rilor.

e

Kenya trebuie să devină' 
liberă

NAIROBI 22 (Agerpres). — Pre. 
ședințele Partidului Uniunea Na
țională Africană din Kenya, Jomo 
Kenyatta, a declarat într-o cuvin? 
tare rostită la un miting care a 
avut loc la Nairobi că va cere lima 
viitoare ministrului Coloniilor al 
Marii Britanii, Maudling, în cursul 
conferinței constituționale cu pri
vire la viitorul Kenyei, să fixeze o 
dată precisă pentru acordarea ‘in
dependenței acestei țări.

„Kenya, a afirmat Kenyatta, tre
buie să devină o republică liberă^ 
independentă și suverană“.
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Conferința de la Punta del Este inaugurată 
dar aminată cu 24 ore

• Brazilia și-a reafirmat poziția de sprijinire a principiului autodeterminării 
popoarelor • D. Rusk a trecut la șantaj și amenințări

PUNTA DEL ESTE 22 (Ager
pres). — După cum anunță agen
ția FRANCE PRESSE, lucrările 
Conferinței miniștrilor Afacerilor 
Externe ai țărilor O.S.A., în proble
ma cubană, care urmau să înceapă 
la 22 ianuarie^ au fost amînate cu 
24 de ore. Referindu-se la pozițiile 
„divergente“ ale participanților la 
conferință, agenția arată că de par
tea punctului de vedere american 
sînt doar cele cîteva republici din 
America Centrală, Columbia și Ve
nezuela. Pe de altă parte — subli
niază agenția citată — „miniștrii 
Afacerilor Externe ai Braziliei, Me
xicului, statului Chile și Ecuadoru
lui au declarat Ia sosirea la Punta 
del Este că politica lor va fi inspi
rată de principiul neintervenției și 
autodeterminării popoarelor“. „A- 
cești miniștri — precizează agenția 
— sînt considerați în mod general 
ca opunîndu-se impunerii de sanc
țiuni colective împotriva Cubei“. 
Divergențele de poziții dintre dele
gații participanți la Conferință au 
reieșit și în ce privește începerea 
imediată a discutării problemei de 
pe ordinea de zi. Pe cînd delegația 
americană susținea să se treacă 
imediat după rostirea discursurilor

inaugurale la dezbaterea ordinei de 
zi, delegația Braziliei a cerut amî- 
narea acestor dezbateri și consacra
rea zilelor de marți, miercuri și joi 
consultărilor. Această formulă, 
fără precedent în analele conferin
țelor interamericane, a fost accep
tată de majoritatea delegațiilor .

★
RIO DE JANEIRO 22 (Agerpres). — 

Potrivit relatărilor agenției United Press 
International, în drum spre Punta del 
Este președintele Braziliei, Joao Gou- 
lart, s-a întîlnit la baza aeriană Floria- 
nopolis, din statul Santa Catarina (Bra
zilia) cu președintele Republicii Cuba, 
Osvaldo Dorticos, care se afla în drum 
spre Punta del Este. într-un comunicat 
comun dat publicității se spune că 
președintele Braziliei, Goulart, a reafir
mat că Brazilia va susține la conferința 
miniștrilor de Externe ai Organizației 
Statelor Americane principiile 
venției șl autodeterminării.

*
PUNTA DEL ESTE 

pres). Corespondenții 
del Este ai agențiilor 
de presă relatează că reprezentan
ții diplomatici ai S.U.A., sosiți în a- 
ceastă localitate pentru a lua par
te la conferința O.S.A., depun efor-

neinfer-

22
din 
occidentale

(Ager- 
Punta

Orizonturile viitorului
(Urmare din pag. I-a)

0 săptămînă de acțiune pentru pace 
în Algeria, împotriva O.A.S. și fascismului

O «emnătură, vă rog 1 Plătim bine 1
(Desen de EUGEN TARU)

turi intense pe lingă celelalte dele
gații pentru a le „convinge" să se 
alăture poziției Statelor Unite față 
de Cuba.

Potrivit agenției ASSOCIATED 
PRESS, secretarul Departamentului 
de Stat al S.U.A., Dean Rusk, a fă
cut să circule o declarație publică 
în care „a avertizat țările latino- 
americane că trebuie să condamne 
regimul cuban dacă vor să asigure 
succesul planului de ajutor econo
mic al președintelui Kennedy".

Agenția U.P.I. transmite de ase
menea că A. Selden, membru al 
Camerei Reprezentanților și pre
ședintele Comitetului Camerei Re
prezentanților pentru problemele 
interamericane, care a sosit la 
Punta del Este împreună cu Rusk 
a declarat ziariștilor că „dacă mi
niștrii de Externe nu vor întreprin
de acțiuni energice împotriva Cu
bei, acest lucru ar putea duce la 
situații neplăcute în Congres, cînd 
vor fi luate în discuție alocațiile1 
prevăzute de planul „Alianța pen
tru progres".

*
MONTEVIDEO 22 (Agerpres)'. — 

Agenția Associated Press relatează 
că în timpul conferinței de la Punta 
del Este la Montevideo va avea loc 
o conferință paralelă de solidaritate 
cu revoluția cubană la care vor 
participa reprezentanți din întreaga 
Americă Latină. Această conferință 
va avea loc în holul principal al 
.Universității din Montevideo.

Pentru 23 ianuarie a fost anunțată 
și o puternică demonstrație de stradă. 
Ziarul „El Popular" scrie că demon
strația va proclama „solidaritatea 
fierbinte" cu Cuba.

PARIS 22. Corespondentul Ager- 
pres transmite:

Consiliul Național al Păcii din 
Franța a ținut o sesiune la care s-au 
dezbătut problemele la ordinea zi
lei: lupta pentru pace în Algeria și 
necesitatea de a pune capăt aten
tatelor O.A.S., dezarmarea generală 
și totală și rezolvarea pe calea tra
tativelor a problemei germane pre
cum și pregătirea Congresului na
țional al acestei mișcări.

într-o declarație în legătură cu 
războiul din Algeria și cu pericolul 
fascist se spune printre altèle: „Con
siliul Național cheamă consiliile de
partamentale și toate comitetele să 
organizeze între 4 și 12 februarie o 
săptămînă de acțiune în cursul că
reia ver avea loc manifestații pu
blice pentru pace în Algeria, împo
triva O.A.S. și a fascismului". De
clarația subliniază că: „Războiul din 
Algeria poate să ia sfîrșit. Ar fi su
ficient pentru aceasta ca guvernul 
francez să se angajeze cu hotărîre 
pe calea unui acord cu Guvernul 
Provizoriu al Republicii Algeria care 
să permită poporului algerian să-și

exercite liber dreptul la autodeter
minare și independență".

Sîmbătă după-amtază peste 5.000 
de persoane s-au întîlnit în fața mo
numentului eroilor Rezistenței de la 
Troys. Răspunzînd la chemarea a 
33 de organizații, partide și sindi
cate printre care partidul comunist, 
partidul socialist — S.F.I.O., parti
dul socialist unificat, partidul radi
cal, C.G.T., C.F.T.C., Force Ouvrière, 
Mișcarea pentru pace și toate orga
nizațiile foștilor rezistenți, partici- 
panții și-au manifestat indignareaîn 
legătură cu profanarea de către 
O.A.S. a monumentului eroilor din 
Rezistență de la Montchaud.

* '
PARIS 22 (Agerpres). — Bucu- 

rîndu-se de toleranța autorităților 
franceze, teroriștii din organizația 
O.A.S. nu ezită să-și îndrepte atacu
rile chiar împotriva acestora. Luni 
după-amiază ținta lor a fost Mi
nisterul de Externe unde a explodat 
o bombă pusă într-un automobil 
care staționa în curtea ministeru
lui. O persoană a fost ucisă, iar alte 
15 au fost rănite.

o® o

300.000 șomeri în Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 22 (Agerpres). 

— După cum anunță agenția ASSO
CIATED PRESS, noul președinte al 
Republicii Dominicane, Rafael Bon
nelly, a declarat că principala proble
mă economică care stă în fața guver
nului este aceea a șomajului. în pre
zent la populația de circa 3.000.000 a 
Republicii Dominicane există 300.000 
șomeri. Pe de altă parte vistieria țării, 
după cum a arătat Bonnelly, este 
goală și guvernul speră să obțină un 
împrumut din partea S.U.A. pentru a 
redresa într-o oarecare măsură situa
ția. O oficialitate dominicană, rela-

tează agenția Reuter, a anunțat că 
în țară va fi introdus un regim de 
„austeritate“.

Intr-un alt comunicat guvernul do
minican a anunțat că fostul președinte 
Balaguer s-a refugiat la ambasada 
Vaticanului din Santo Domingo și că 
nunțiul papal a cerut să i se acorde 
acestuia autorizația de a părăsi țara. 
Președintele Bonnelly a declarat zia
riștilor că Balaguer este liber să 
plece unde dorește, deși în urmă cu 
două zile el promisese unei delegații 
de studenți că atît Balaguer cît și 
Echevarria vor fi predați justiției.

Răsfoind presa străină

ploaie de aur pentru monopoluriBugetul S.U.A
do-

a-

Pre- 
ma- 
lață 

cu 
Ken-

cheltuit 94.986.000.000 
lari, iar în anul 1945 
98.303.000.000 dolari, 
ședințele a propus o 
jorare a cheltuielilor 
de anul în curs 
3.462.000.000 dolari...
nedy a declarat că anul 
acesta se așteaptă la un 
deficit de 6.975.000.000 do
lari.

El a recomandat să se 
aloce în anul fiscal 1963 
pentru cheltuieli militare, 
operații internaționale și 
spațiul cosmic suma de 
58.146.000.000 dolari
dică peste trei cincimi din 
totalul bugetului. (De fapt,

mîne. Iar aceasta constituie un 
izvor nesecat. Interesele muncito
rilor, țăranilor și intelectualilor sînt 
de nedespărțit de interesele statu
lui. Niciodată în trecut masele 
populare nu au avut posibilitatea 
reală de a participa la conducerea 
țării. Acum însă deputății din Ma
rea Adunare Națională a Romîniei, 
cei peste 140.000 de deputați ai sfa
turilor populare sînt reprezentanți 
autentici ai poporului lor. Ei parti
cipă cu toată răspunderea la gospo
dărirea și Conducerea treburilor 
obștești. în acești ani de transfor
mări revoluționare radicale, fiecare 
cetățean al țării noastre trăiește 
bucuria intensă a creației, senti
mentul că toate roadele muncii sale 
aparțin în egală măsură atît lui 
cît și țării sale, că este stăpînul 
destinelor ei.

Se înțelege că realizările orîndui- 
rii noastre nu sînt pe placul ace
lora care reprezintă și apără inte
resele imperialismului — orînduirea 
perimată, sortită de istorie pieirii, 
An de an sfera sa se îngustează, 
influența sa scade. Acest proces se 
accelerează și, pe măsura acceleră
rii sale, cresc furia și ura adepțb 
lor orînduirii burgheze față de so' 
cialism. Dar ei sînt neputincioși 
față de forța de nezdruncinat a la
gărului socialist, față de puternicul 
val al mișcării de eliberare națio
nală care a cuprins țările coloniale 
și dependente.

Exemplul lumii socialiste repre
zintă o uriașă forță de atracție 
pentru popoarele care se mai află 
sub jugul imperialismului. Dar pe 
zi ce trece conștiința acestor po
poare se trezește. Ele își ridică cu 
tot. mai multă. hotărîre glasul îm
potriva a ceea ce imperialismul în
țelege prin „libertate“ — libertatea 
de a fi robi ai capitalului, liberta
tea de a jefui bogățiile și munca 
a milioane și milioane de oameni.

Diriguitorii lumii capitaliste își 
dau prea bine seama de aceasta. 
De aici și încercările lor absurde 
de a da unor popoare lecții de „de
mocrație“ și „libertate“. Este clar 
însă că toate aceste încercări sînt 
sortite celui mai deplin eșec. Po
poarele care au sfărîmat lanțurile 
asupririi, care s-au eliberat de „bi
nefacerile“ așa-zisei „lumi libere“ 
nu vor admite niciodată reinstau- 
rarea vechilor rînduieli. Trecutul 
nu poate fi întors înapoi ! Hotărî- 
rea popoarelor de a-și apăra cuce
ririle sociale, puterea lagărului so- 
cialișt — iată cea mai trainică 
chezășie a acestui fapt.

— N-ați putea să spuneți cîteva 
cuvinte despre perspective ?

— Victoriile dobîndite 
tul construcției

pe fron- 
socialiste în țara

noastră, a spus președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romî- 
ne, sînt o confirmare vie a poli
ticii leniniste clarvăzătoare și în
țelepte, aplicată cu fermitate, și 
spirit creator de către Partidul 
Muncitoresc Romîn. Poporul no< ; 
tru s-a convins din proprie expo/ 
riență de justețea acestei politicii 
bazate pe un realism profund, pe 
studierea atentă a cerințelor fiecă
rei etape de dezvoltare și a posi
bilităților obiective de înaintare 
spre etape superioare.

Poporul romîn se apropie an de 
an de țelul măreț proclamat de cel 
de-al IlI-lea Congres al partidului 
nostru — desăvîrșirea construcției 
socialiste. Rezultatele primilor doi 
ani ai planului șesenal ne dau cer
titudinea că vor fi îndeplinite cu 
succes sarcinile fixate pentru 1965, 
cînd volumul producției industriale 
va fi de 2,1 ori mai mare decît în 
1959, iar nivelul de trai va spori 
simțitor.

Romînia merge cu pași mari spre 
crearea societății pentru care au 
luptat și și-au închinat viața cele 
mai luminate minți ale omenirii.

O uriașă însuflețire a trezit în 
inimile noastre Programul constrii-H, 
rii comunismului, adoptat la Con* ’' 
greșul al XXII-lea al P.C.U.S. „Pro
gramul P.C.U.S., a spus tovarășul/ 
Gh. Gheorghiu-Dej, reprezintă pen
tru poporul nostru întruchiparea 
propriului său viitor luminos, el ră
sună pentru oamenii muncii din 
țara noastră ca o chemare la mun
că și luptă pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste și crearea con
dițiilor de trecere treptată la con
struirea comunismului în Republica 
Populară Romînă". Aceste cuvinte 
ale tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
reflectă gîndurile, speranțele și nă
zuințele tuturor oamenilor muncii 
din Romînia.

Poporul nostru a simțit întotdea
una și simte sprijinul frățesc de
zinteresat al poporului sovietic, 
prietenia de nezdruncinat a țărilor 
socialiste. Poporul romîn este mîn- 
dru că poate să aducă o contribuție 
de preț, în cadrul colaborării și in
tr-ajutorării dintre statele socialiste, 
la întărirea necontenită a marii fa
milii socialiste, a uriașei sale forțe 
materiale și morale, mereu crescîn- 
de, la lupta 
menținerea păcii 
tră.

Poporul romîn, 
iere tovarășul I. 
convins că a merge în pas cu socia
lismul victorios înseamnă a merge 
în pas cu istoria însăși. Iar isto
ria secolului al XXdea afirmă că 
socialismul este viitorul întregii 
omeniri. Numai calea socialismului 
poate asigura oricărui popor adevă
rata fericire, libertate și progres.

ei neobosită pentru 
pe planeta noas-

a spus în înche-
Gh. Maurer, este
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Sub titlul „Bugetul re
cord favorizează alocațiile 
pentru cheltuielile milita
re", ziarul „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE“ face u- 
nele aprecieri în legătură 
cu proiectul de buget pe 
anul financiar 1962—1963, 
care începe la 1 iulie, pre
zentat Congresului de pre
ședintele S.U.A., Kennedy, 
la 18 ianuarie :

„Bugetul prevăzînd chel
tuieli de 92.537.000.000 do
lari, pe care Kennedy l-a 
prezentat Congresului, a 
fost depășit numai 
cursul
război 
fiscal

în 
celui de-al doilea 
mondial. In anul 
1944, guvernul a

cheltuielile militare sînt 
cu mult mai mari întrucît 
tot aci trebuie socotite, 
printre altele, și dobînzile 
plătite pentru amortizarea 
sumelor cheltuite în răz
boiul trecut — N.R.)".

Pe de altă parte, ziarul 
menționează că președin
tele a declarat : „Profitu
rile corporațiilor se aș
teaptă să atingă un nivel 
record de 56,5 miliarde de 
dolari, față de 46 miliarde 
de dolari în anul finan
ciar în curs".

„Președintele a confir
mat că guvernul va avea 
nevoie de o nouă majo
rare a plafonului datoriei 
publice și a cerut Congre-

Ce este și cui servește O. S.A
în legătură cu deschiderea la 

Punta del Este (Uruguay) a con
ferinței miniștrilor de Externe ai 
țărilor membre ale Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.), mai 
mulți cititori au cerut ziarului nos
tru să se arate într-un articol ce este 
O.S.A., care sînt structura și sco
purile ei. Răspundem întrebărilor 
cititorilor prin cele ce urmează.

*
încă de pe timpul cînd unele țări 

'din America Latină se mai ailau 
sub dominația colonială spaniolă, 
S.U.A. au încercat să-și impună do
minația politică și economică în în
treaga emisferă vestică. In a- 
icest scop, ideologii trusturilor ame
ricane au început să propage fai
moasa doctrină a „panamericanis- 
mului* — teorie reacționară, care, 
sub masca frazelor despre „unita
tea de interese“, „solidaritate con
tinentală" etc., avea menirea să 
justifice expansiunea nord-americană 
pe continentul latino-american. încă 
de la începuturile panamericanis- 
mului, Bolivar, marele luptător pen- 
itru libertatea Americii Latine, spu
nea : „Se pare că providența a 
destinat Statelor Unite să semene 
In America nenorociri, chipurile, în 
numelp libertății". Faptele au con
firmat această prezicere.

De-a lungul anilor au avut loc 
Nenumărate intervenții militare ale 
S.U.A. în republicile din sud, pră
dalnica expansiune a monopolurilor 
noid-amwicane urmărind jaful și 
terunta exploatare. „Uniunea inter
națională a republicilor americane“, 
înființată la Washington în 1889, a 
fost de-a lungul vremii un astiel de 
Instrument de promovare a intere
selor capitalului nord-american.

In 1947 s-a încheiat Tratatul de 
Ia Rio de Janeiro, prin care mem
brii Uniunii Panamericane se anga
jau ca „orice controversă care ar 
fi putut să apară între ei să fie re
zolvată... potrivit procedeului în vi
goare în sistemul lnleramerican, 
înainte de a se adresa Adunării 
Generale sau Consiliului de Secu
ritate al Organizației Națiunilor 
.Unite“. Prin această formulă, se ins
tituia de fapt arbitrajul S.U.A. în

rezolvarea problemelor interameri
cane.

In 1948, la Bogota, s-a adoptat 
statutul organizației ; ea a primit 
denumirea de Organizația Statelor 
Americane (O.S.A.).

Cu toate încercările propagandei 
dolarului de a prezenta O.S.A. ca o 
organizație în cadrul căreia toate 
statele s-ar afla pe picior de egali
tate și care s-ar călăuzi după cele 
mai nobile principii ale ajutorului

Răspuns la întrebările 
cititorilor

reciproc, în realitate O.S.A. s-a do
vedit a ii în întregime un instrument 
de punere a țărilor latino-america- 
ne la oheremul S.U.A. Acest lucru 
îl dovedește cu prisosință însăși 
structura organizației, ale cărei pos
turi de comandă sînt deținute de 
S.U.A., faptul că, de pildă, proble
mele militare ale O.S.A. sînt diri
jate de un general nord-american, 
că o imensă mașină propagandisti
că aflaiă la dispoziția organizației 
ridică în slăvi „misiunea conducă
toare“ a S.U.A. în această emisferă.

De la constituirea O.S.A., n-a exis
tat întrunire interamericană la care 
diplomația Washingtonului să nu 
fi exercitat, într-un fel sau altul, 
presiuni grosolane asupra delega
țiilor Iatino-americane pentru a ob- 

, ține rezultate convenabile politicii 
S.U.A. în esență, O.S.A. a fost și 
rămîne un bloc politic militar și e- 
conomic înjghebat de imperialismul 
american împotriva adevăratelor 
interese ale popoarelor latino-ame- 
ricane, împotriva năzuințelor și lup
telor acestora pentru independentă 
națională și progres.

Două din aceste întruniri au pus 
în lumină’în cel mai înalt grad na
tura șl rolul O.S.A. : conferința de 
la Caracas din 1954 și cea de la 
San José din 1960. Prima, sub pre
siunea fostului , secretar de stat 
John Foster Dulles, a adoptat o de
clarație cate „justifica" reprimarea 
forțelor de eliberare națională. După 
numai trei luni de la conferință, gu-

conferință

vernul democrat al lui Arbenz 
Guatemala, care „îndrăznise“ 
pună stavilă exploatării bogățiilor 
țării de către faimosul trust ameri- 

- fost răsturnat
finanțate

can „United Fruit“, a 
de forțe mercenare 
Washington.

La cea de-a doua 
la San José, un alt fost secretar 
stat, Christian Herter, a recurs 
presiuni brutale pentru a sili țările 
Iatino-americane să accepte con
damnarea Cubei revoluționare. In 
ciuda strădaniilor diplomației Wa
shingtonului, aceste încercări au 
eșuat. Reeditarea lor într-o formă 
și mai accentuată — acesta este 
scopul conferinței de la Punta del 
Este.

De la victoria revoluției populare 
în Cuba, efoiturile diplomației ame
ricane se concentrează tot mai mult 
în vederea atragerii țărilor Iatino- 
americane, prin intermediul O.S.A., 
la planurile de răsturnare a regimu
lui din această țară. Cercurile im
perialiste din S.U.A. sînt îngrijorate 
mai ales de faptul că revoluția cu
bană exercită o puternică influență 
asupra popoarelor Americii Latine.

Dacă în trecut, atît la întrunirile 
Interamericane cît șl în cadrul 
O.N.U., țările membre ale O.S.A. vo
tau în bloc la comanda S.U.A., în 
prezent, o serie de guverne Iatino- 
americane au început să adopte, 
sub presiunea opiniei publice din 
țările lor, poziții proprii.

In preajma actualei conferințe de 
la Punta del Este unele din cele mai 
mari și influente țări latino-ameri- 
cane ca :■ Brazilia, Mexic, Chile, E- 
cuador au declarat că vor sprijini 
la conferință „principiul neinterven
ției și autodeterminării popoarelor". 
Chiar în ajunul conferinței, preșe
dintele Braziliei, Joao Goulart, șl 
președintele statului Chile, Alessan- 
dzi, au reafirmat această poziție a 

is țarilor lor.
De la un capăt la altul al conti

nentului latino-american, masele 
populare se ridică împotriva pla
nurilor de expansiune șl agresiune 
ale Imperialiștilor americani, pentru 
dezvoltarea economică șl politică 
independentă, în apărarea Cubei 
revoluționare. »

sului să ridice plafonul 
temporar (al datoriei pu
blice — N.R.) de la limi
ta actuală de 298 de mili
arde de dolari pînă la un 
nivel de 308 miliarde de 
dolari“.

Graficul de mai Jos, 
sare însoțește articolul 
menționat, arată de unde 
provine, și cum va fi 
cheltuit iiecare dolar din 
buget. „Dolarul bugetar, a- 
nul fiscal 1963 (estimări)“: 
53 cenți dip impozite 
venituri individuale, 
cenți din impozitele pe 
niturile corporațiilor, 
cenți din taxe vamale și 8 

toate 
surse 

(în partea stingă 
a graficului). In 
ceea ce privește 
alocajiile: 63 cenți 
pentru 
militare 
operații 
ționale 
cosmic, 
pentru dobînzi (ia 
datoria publică 
— N.R.), 6 cenți
pentru veterani, 6 
cenți pentru agri
cultură, 6 cenți 
pentru sănătate 
publică și servicii 
sociale și 9 cenți 
pentru toate cele
lalte alocajii.
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cenți din 
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RABAT. La 21 
ian, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., a sosit 
Ia Fez (Maroo), unde a fost primit de 
regele Marocului, Hassan al Il-lea, In 
dimineața zilei de 22 ianuarie A. I. 
Mikoian și persoanele care îl însoțesc 
au plecat apoi la Rabat, de unde 
și-au continuat călătoria spre patrie.

MOSCOVA. Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. l-a numit pe Serghei La
pin în funcția de locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
Serghei Lapin deținea funcția de mi
nistru al Afacerilor Externe al 
R.S.F.S.R.

HANOI. — Eroul oosmonaut Gher_ 
man Titov a sosit la Hanoi, Locui
torii Hanoiului i-au făcut iul Titov o 
primire triumfală. C.C. al Partidului 
celor ce Munceso din Vietnam, guver
nul R. D. Vietnam, Adunarea Națio
nală șl Frontul Patriei din Vietnam 
au organizat o mare recepție în cin
stea lui Titov. Eroul cosmonaut a fost 
salutat de președintele Ho Și Min 
care l-a înmînat cel mai înalt ordin 
al republicii — Steaua do Erou al 
Muncii.

LONDRA. — Henry Brooke, adjunct 
al ministrului de Finanțe al Angliei, 
a plecat la Bonn în fruntea unui grup 
de experți. Brooke va continua tra
tativele începute de guvernul englez 
în legătură cu sporirea în continuare 
a „ajutorului“ R.F.G. pentru întreți. 
nerea costisitoare a marii armate en
gleze de pe Rin în schimbul unor noi 
baze pentru Bundeswehr pe teritoriul 
Marii Britanii.

Mesajul președintelui Kennedy cu privire 
la situația economică

că înapoi, în timp ce economia ce
lorlalte țari industriale principale 
a progresat mereu".

în mesajul lui Kennedy.se acor
dă o atenție deosebită problemei 
reducerii deficitului balanței de 
plăți a S.U.A., care, după cum se noi depresiuni cu caracter de criză.

O® O

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
TASS : La 22 ianuarie președintele 
S.U.A., John Kennedy, a înaintat 
Congresului mesajul cu privire la 
situația economică a țării. Făcînd 
o apreciere generală asupra stării 
economiei americane în anii post
belici, Kennedy a arătat că această 
perioadă a fost întunecată de patru 
depresiuni economice.

în ianuarie 1961, se spune în me
saj, economia americană a trecut 
printr-o nouă depresiune. Numărul 
șomerilor a ajuns la aproximativ 
7 la sută din totalul forței de mun
că. Aproape 20 la sută din capaci
tățile de producție au rămas în 
inactivitate. Totodată s-a produs o 
scurgere a aurului. In cursul ulti
milor trei ani deficitul balanței de 
plăți a S.U.A. a fost în total de 
zece miliarde dolari. Deficitul mare 
și permanent a zdruncinat încrede
rea în dolar.

în decembrie 1961 în țară exis
tau 60 mari regiuni industriale cu 
un șomaj cronic considerabil. 

’ Președintele Kennedy își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu ritmul 
scăzut al dezvoltării economiei a- 
mericane. „Ritmul nostru postbelic 
de creștere economică, declară el, 
deși a fost ceva mai intens decît 
în ultimii 50 de ani, se reduce toi 
tuși. Depresiunile repetate au îm- „ ___ _____________ _
pins economia americană postbeli- flația. De asemenea, în pofida pro-

nosticurilor, mai mult sau mai pu
țin optimiste, pe anul 1962, în ra
portul lui Kennedy se propun o se
rie de măsuri pentru cazul în care 
vor apare totuși simptomele unei

MINSK. — La Institutul de energe
tică de pe lingă Academia de Știinto 
a R.S.S. Bieloruse a fost construit 
primul reactor nuclear dc cercetări 
din Bielorusia.

HAVANA. Primul ministru al Re
publicii Cuba, Fidel Castro, a trimis 
Comitetului internațional de pregătire 
a celui de-al VHI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților o 
telegramă conținînd invitația ca ur
mătorul Festival 
IX-lea — să se organizeze în Cuba.

PNOM PENH.
vînătoare sud-vietnameze au mitra
liat un sat din provincia Soay Rieng 
la sud-est de capitala Cambodgiei, 
Pnom-Penh, pricinuind pagube im
portante. A fost omorît un sătean, iar 
alți trei au fost răniți.

LIMA. — Țăranii peruvlenl de pe 
o plantație de trestie de zahăr din 
apropierea orașului Chiolayo au orga, 
nizat o mare demonstrație în spriji
nul cererilor lor privind mărirea sa
lariilor. Demonstranții au fost atacați 
de către poliție, care a ucis 5 țărani 
și a rănit alți 42,

LONDRA. La o ședință oare a avut 
loo la Londra la 21 ianuarie peste 
2.000 de actori englezi au hotărît să 
continue boicotarea, care a început 
aproape cu trei luni în urmă, a com
paniei de televiziune „Independent 
Television“ în semn de protest împo
triva refuzului companiei de a Ie 
mări salariile.

ATENA. — La Atena a sosit coman
dantul forțelor armate terestre ale 
N.A.T.O. în Europa de sud-est, gene
ralul american Brown, sub comanda 
căruia se află armata greacă și turcă. 
Brown a organizat o serie de confe
rințe cu reprezentanții comandamen
tului militar grec și a discutat cu ci 
programul manevrelor N.A.T.O. în re
giunea de est a Mării Mediterane.

WASHINGTON. — Asupra locali
tății Twin Lakes (statul Colorado) 
s.a abătut o puternică avalanșă de 
zăpadă, provenind de pe muntele El
bert. Avalanșa a îngropat 12 persoane.

ATENA. — Au fost date publicității 
rezultatele ultimului reccnsămînt al 
populației Greciei. La 19 martie 1961, 
populația Greciei era de 8.388.533 oa
meni. Atena are 1.852.709 locuitori.

Mondial — cel de-al

— Două avioane de

știe, este consecința directă a uria
șelor cheltuieli pentru întreținerea 
trupelor și bazelor militare ameri
cane în străinătate, precum și a a- 
cordării de ajutor militar și econo
mic regimurilor antipopulare reac
ționare, dependente de S.U.A.

Președintele își exprimă speranța 
că în următorii doi ani S.U.A. vor 
putea obține un echilibru în balan
ța lor internațională de plăți. în 
legătură cu aceasta Statele Unite 
intenționează să obțină sporirea 
considerabilă a exportului, în pri
mul rînd prin pătrunderea pe sca-- 
ră mai largă în „Piața comună“.

Președintele Kennedy informează 
Congresul , că Statele Ünite discută 
în prezent cu aliății lor europeni 
în ce măsură pot aceștia să-și spo
rească achizițiile de materiale de 
război din S.U.A. pentru a-compen
sa cheltuielile S.U.A. în Europa.

Președintele Kennedy se adresea
ză industriașilor și sindicatelor, che- 
mîndu-i să nu majoreze prețurile 
Ia mărfuri și să nu revendice ma
jorarea salariilor, pentru a evita in-

j

Demonstrații studențești la Teheran
CU POLIȚIA

TEHERAN 22 (Agerpres). — Stu
denții Universității din Teheran au 
organizat o mare demonstrație în 
cartierul universității.

Demonstranții au cerut organiza
rea de alegeri pentru Medjilis, re
primirea elevilor din clasele supe
rioare ale școlilor din Teheran, care 
au fost exmatriculați din ordinul 
autorităților, și satisfacerea reven
dicărilor studenților Institutului 
Pedagogic de a se institui burse.

Făcînd uz împotriva studenților 
de bombe cu gaze lacrimogene, po
liția și trupele au împrăștiat' pe

S-au înregistrat răr 
operate arestări în

• 400 DE VICTIME ÎN URMA CIOCNIRILOR 
• UN STUDENT A FOST UCIS

demonstranți, 
niți și au fost
rîndurile studenților.

După cum anunță corespondentul 
agenției U.P.I., la Universitatea 
din Teheran mii de studenți au 
luptat timp de trei ore împotriva 
soldaților și polițiștilor. Au fost 
transportate la spitalele din Teheran 
400 de victime și au fost arestați 
aproximativ 300 de studenți. Parti- 
cipanții la demonstrație afirmă că 
a fost ucis un student.
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