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UNELE PROBLEME PRIVIND
CREȘTEREA PĂSĂRILOR <m>

E nevoie de mai muit spirit gospodăresc

(Continuare în pag. IlI-a)

Ca la expoziție.

Cadre de maiștri 
pentru industria 
de panificație 
și de morărit

în numerele 541G și 5417 ale ziaru
lui s-au publicat prima și a dotia parte 
a acestui articol.

in pîinii
n muțeu memorial

Recitalul violonistuluiDavid Oistrah

(Foto : M. Andrecscu)

— Cu 
de la 

ieri s-a 
un muzeu consa-

jumătatea de nord a țării. După acest 
val de aer rece vremea se va ameliora 
repede, cerul devenind variabil, iar 
temperatura va începe să crească. în 
Bărăgan, Dobrogea și sudul Moldovei, 
ninsoarea va continua să fie viscolită 
și la 31 ianuarie.

care le stă la inimă co- din Ciorăști, regiunea cîțiva ani în urmă gos-

PITEȘTI (coresp. 
între 
niere 
șoară 
tivele 
și de 
Iul de mină și altele.

Zilele trecute s-au analizat rezul
tatele întrecerii pe trimestrul 4 al 
anului care a trecut. Cele mai în
semnate realizări le-a obținut colecti
vul sectorului Pescăreasa, căruia i 
s-a decernat drapelul de fruntaș pe 
întreprindere. Au contribuit în mod 
deosebit la obținerea acestui suc
ces brigăzile de mineri conduse de 
Ion Cuța, Iulian Iile și altele.

(Foto : Gh. Vințilă)

Ț1LOLETAK1 Dili TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÄ !

ȘTEFAN 
STÂNĂRÎNGA 

mulgător, 
ferma de vaci 

a G.A.C. din 
comuna Piscu 
Vechi, raionul 

Calafat

CONSTANTIN BUTE 
mecanic

depozit materiale (șu
ruburi, electrozi, car
bid etc.) cu mult peste 
necesar. După luarea în 
primire a secțiilor D7 
și 11, reprezentanții be
neficiarului au strîns 
cîteva zeci de kilogra
me de șuruburi diferite, 
împrăștiate de montori.

Ținînd seamă de cerințele 
beneficiarilor
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In fabricație 
noi modele 
de tricotaje

B U H U ȘI (coresp. „Scînteii”). — în planul de producție pe anul 1962 al fabricii de pos-' tav din Buhuși se prevede o creștere însemnată a volumului de țesături realizate din lînă indigenă și din fibre sintetice. Folosirea de linuri și fibre cu proprietăți noi, au pus în fața colectivului fabricii problema elaborării u- nor procedee tehnologice cit mai adecvate pre-

Zilele acestea în Capitală și în orașele Ploiești, Craiova și Timișoara au avut loc examene de admitere pentru cursurile serale de la școlile de maiștri în meseriile panificație și morărit. La aceste examene s-au prezentat muncitori cu experiență și temeinice cunoștințe profesionale fabricarea și a făinii.

brogea, care au organizat cursuri pentru calificarea a sute de crescătoare de păsări din gospodăriile colective. Pentru aceasta au fost antrenați cei mai buni specialiști din regiune, care au ținut lecții teoretice și practice. Recent, toți inginerii zootehniști care lucrează în gospodăriile colective și în rețeaua sfaturilor populare din regiune, au urmat timp de o săptămînă cursuri pentru ridicarea nivelului de cunoștințe la Casa Agronomului de lîngă Constanța. Pentru ținerea lecțiilor au fost invitați asistenți și profesori din cadrul Institutului A- gronomic București, de la Institutul de Cercetări zootehnice și Ministerul Agriculturii. Această inițiativă trebuie extinsă.Dar cum stau lucrurile în alte părți ? Trebuie spus că, deseori conducătorii unor gospodării se mulțumesc doar să repartizeze îngrijitori de păsări care să aibă norma stabilită, dar nu se ocupă de calificarea lor. Or, creșterea unui număr' de 5.000—10.000 găini ouă- toare și a 20.000—30.000 pui, așa cum și-au prevăzut în planurile de producție o serie de gospodării colective, necesită serioase cunoștințe de avicultură. Creșterea industrială a păsărilor în hale mari, pe baza unei tehnologii moderne, cere ca fiecare îngrijitoare, fiecare brigadier să cunoască și să aplice metodele înaintate de hrănire a diferitelor categorii de păsări, de prevenire a bolilor etc. Cu cît efectivul 
de păsări este mai mare și pro
cesul de producție se desfășoară 
pe spații mai restrînse, cu atît este 
necesară o calificare mai mare a 
cadrelor și o hrănire și îngrijire 
măi bună a păsărilor.

Adăposturi bune și ieftine
Una din condițiile de care depin

de creșterea unui număr mare de

materialelor, pentru a 
se putea urmări con
sumul pe fiecare lucra
re în parte. La unii șeii 
de echipă există ten
dința de a ridica din

în jurul instalațiilor 
se găsesc bucăți de 
tablă, țevi, vată mine
rală etc. Inginerii, mai
ștrii și șefii de lot 
nu verifică cu atenție 
notele de comandă de 
materiale, nu combat 
cazurile de risipă.

Conducerea grupu
lui de șantiere, organi
zația de partid ar tre
bui să ia măsuri pen
tru ca materialele să 
fie cît mai bine gospo
dărite, pentru reduce
rea costului construc
țiilor.

O MARE DEMONSTRA
ȚIE de protest împotriva 
bazelor pentru rachete a 
avut loc în orașul italian 
Gravina. La demonstra
ție au participat zece 
mii de femei sosite din 
întreaga regiune Apulia. 
In cadrul mitingului 
care a avut loc cu acest 
prilej a rostit 
re deputata 
Leonide Iotti. 
rut guvernului 
treacă în

La fabrica „Tri
cotajul roșu" din 
Capitală, au intrat 
în producție peste 
40 modele noi de 
tricotaje din cele 
80 modele contrac
tate pentru semes
trul I al anului.

Printre modelele 
ce au intrat în 
producție se află 
jachete din fire 
sintetice pentru a- 
dulți și copii, scam- 
polouri, fuste din 
tricot scămoșat 
pentru copii, blu
ze scămoșate etc.

păsări o constituie asigurarea adăposturilor. Pînă la construirea pu- iernițelor trebuie amenajate încăperi pentru pui, prevăzute cu sobe cu cotlon pentru încălzire. Luarea din vreme a acestei măsuri este absolut necesară pentru a preveni pierderile de pui.Datorită îndrumării atente și a sprijinului concret acordat de Comitetul raional de partid și Sfatul popular raional Rm. Sărat, gospodăriile colective din acest raion au 
construit anul trecut 37 puiemițe, 
în care se pot crește 120.000 pui pînă 
la vîrsta de 90 de zile. Iată un a- mănunt semnificativ despre felul cum comitetul raional de partid a urmărit și controlat mersul lucrărilor de construcții. într-un carnețel obișnuit, tov. V. Pascu, primul secretar al comitetului raional de partid, a înscris săptămînal mersul lucrărilor de construcție pe faze de execuție. Folosirea unui astfel de carnețel-oglindă a dat putința ca fiecare gospodărie colectivă să fie sprijinită operativ în realizarea construcțiilor. Primind un

C. BORDEIANU 
Ing. zootehnic

lucrării în bune condiții a acestor materii prime.Pînă nu de mult, la vopsirea fibrelor se foloseau în mod normal unele chimicale care accelerau pătrunderea coloranților în material. Cadrele tehnice ale fabricii, ajutate de specialiști din cadrul ministerului tutelar, au trecut de curînd să a- plice un nou procedeu care accelerează pă-

După cum ne-a comunicai Ministerul 
Învăjămînfului și Culturii, cursurile 
școlilor de cultura generală și profe
sionale, precum și învăjămînful preșco
lar sînt suspendate pe ziua de 31 ia
nuarie în orașul și regiunea București 
ca și în celelalte localități în care vis
colește.

mai 
bune unități de stat care cresc pă
sări. Aceasta nu are nimic comun 
cu simplele vizite, care trebuie e- 
vitate la fermele de păsări, pentru 
a preveni apariția unor boli. în organizarea calificării îngrijitoarelor trebuie să se aibă în vedere 
specializarea celor ce vor lucra în 
fermele industriale, sau în fermele 
de selecție a păsărilor unde ur
mează să fie produse ouă cores
punzătoare pentru incubație.

Merită să fie subliniată inițiativa 
luată de Comitetul regional de par
tid și Sfatul popular regional Do-

In legătură cu viscolul
® De la Institutul Meteorologic ® Pentru buna des 

fășurare a circulației și aprovizionare a populației
După o zi însorită și caldă, yremea 

s-a schimbat brusc. Care au fost cau
zele ? Cîmpul baric din ziua de 29 ia
nuarie era determinat pe conti
nentul european de un puternic anti- 
oiclon situat în Peninsula Scandinavă. 
Orientîndu-și masele reci spre cîmpul 
de joasă presiune din bazinul Mării 
Mediterane, anticiclonul amintit a 
creat condițiile unei răciri a timpului 
în tara noastră însoțit de vînt puter
nic și ninsoare. Local, în Cîmpia Du
nării, viteza vîntului a depășit 100 km. 
pe oră.

In următoarele 24 de ore. vremea 
rămîne vîntoasă, cu ninsoare intermi
tentă. mai abundentă în Bărăgan și 
Dobrogea. Temperatura aerului este în 
continuă scădere, mai accentuată înde maximă lectiviștilor Ploiești. Cu podăria avea pierderi de păsări și mai ales de pui. La inițiativa organizației de bază, în acest sector au fost repartizate să lucreze cîteva dintre cele mai harnice colectiviste, printre care și comunistele Paulina Ion, Ileana Tache, și Ioana Chio- veanu. în scurt timp, ele au devenit un exemplu în muncă și pentru celelalte îngrijitoare. Principala grijă a lor a fost respectarea programului și aplicarea în practică a indicațiilor date de specialiști. Astfel ele au început să folosească în hrana păsărilor amestecuri de furaje cît mai variate, au introdus în rații furaje bogate în vitamine și mai ales lucernă. N-a trecut mult timp și în sectorul avicol au încetat pierderile de păsări, iar producția de ouă a crescut.Multe asemenea exemple se pot da și de la gospodăriile colective din Variaș, regiunea Banat, Jegălia și Grindu, regiunea București etc.

O problemă care trebuie să stea 
în centrul atenției organelor locale 
și a consiliilor de conducere ale 
gospodăriilor colective este orga
nizarea calificării îngrijitoarelor 
de păsări, folosind în acest scop 
pe specialiști, precum și orga
nizarea practicii în cele

în Capitală, în timpul nopții ds 
29/30, au fost luate primele măsuri, 
necesare preînfîmpinării greufăfilor 
care se pot ivi în desfășurarea normală 
a activității întreprinderilor, în buna 
desfășurare a circulației și a aprovi
zionării populajiei ; această aejiune 
trebuie să continue cu toată energia.

Pentru a asigura în timpul cît va dura 
viscolul o desfășurare normală a cir
culației, a legăturilor telefonice, de
servirea populajiei cu apă, curent elec. 
trie etc., Sfalul popular a! Capitalei, 
sfaturile populare din localitățile vis
colite trebuie să controleze și să ia 
măsuri ca întreprinderile comunale să 
organizeze mai bine echipele de ur
gență, care să fie pregătite permanent 
pentru a înlătura orice defeejiune prici
nuită de viscol. Întreprinderile in
dustriale, de gospodărie orășenească, 
instituțiile să folosească din plin 
toate mijloacele de care dispun pen
tru degajarea de zăpadă, în primul 
rînd a locurilor de circulate intensă : 
căi de acces în întreprinderi, spre 
centrele de desfacere a pîinii, magazi
nele alimentare și industriale etc. Comi
tetele de stradă, - deputajii, cetățenii 
sînt chemafi să curefe zăpada viscolită 
și gheaja formată pe trotuare și să dea 
sprijin acțiunii de înlăturare a urmări
lor viscolului.

Lucrez de aproape trei ani ca mul
gător la ferma de vaci a gospodăriei 
noastre colective. Experiența colecti
viștilor mai vîrstnici, cele învă|ate la 
cursurile .zootehnice, schimburile de 
experiență pe care le-am făcut cu în
grijitorii fruntași de la gospodăriile 
de stat Cetate și Mo|ă|ei, m-au aju
tat să realizez an de an, de la vacile 
pe care le îngrijesc, producții fot mai 
mari de lapte. In 1961, de pildă, hră
nind vacile in funcție de producția de 
lapte . pe care o dau, îngrijindu-le 
bine, am reușit să obțin în medie, 
cite 2.882 I. lapte pe cap de vacă 
furajată. De la unele vaci, cum sînt 
Catifa și Chitara, am obținut pînă la 
3.500 litri lapte. Rezultatele bune ob
ținute și de ceilalți mulgători au fă
cut ca în anul trecut, gospodăria noa
stră să realizeze de la cele 163 vaci, 
o produefie medie de 2.532 litri lapte. 
In acest an, cind numărul vacilor, îm
preună cu cel al junincilor gestante, 
va crește la 300, ne vom strădui să 
obținem o producție și mai mare de 
lapte. Eu de pildă, m-am angajat să 
obțin 3.000 I. lapte de la fiecare din 
vacile pe care le am în primire. Acea
sta cu atît mai mult cu cît munca 
noastră se va ușura deoarece în gos
podărie, începînd din primăvară, se 
va introduce mulsul

în anul care a trecut, metalur- giștii uzinei noastre au obținut succese de seamă. Planul de producție a fost realizat la toți indicii ; au fost date peste plan aproape 21.000 tone de produse metalurgice și s-a redus procentul de rebuturi cu 11 la suta. Totodată, au fost obținute însemnate economii suplimentare la prețul de cost și beneficii peste cele planificate.Traducînd în viață prețioasele indicații cuprinse în Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, colectivul nostru și-a îndreptat în mod deosebit atenția spre îmbunătățirea calității produselor. Față de anii anteriori, au fost obținute cantități mult mai mari de oțeluri cu caracteristici superioare, s-a îmbunătățit tehnologia de fabricație la secțiile electrozi și trăgătona de oțel tare etc. Tot în scopul îmbunătățirii calității produselor a luat ființă în uzină un serviciu de cercetări care a rezolvat numeroase probleme tehnologice.Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1962, colectivul nostru, ținînd seama de cerințele beneficiarilor, s-a angajat sa îmbunătățească simțitor calitatea laminatelor, să dea cantități mai mari de oțeluri cu caracteristici superioare, să reducă procentul de rebut. Pentru evitarea defectelor de laminare, pe baza unui plan minuțios la întocmirea căruia am ținut seama de propunerile muncitorilor, s-a și trecut la luarea unor măsuri tehnice și organizatorice.Nu de puține ori beneficiarii au reclamat defecte de suprafață la unele laminate. Pentru a evita zgîrieturile s-a adaptat utilizarea ghidajului cu role la laminarea profilelor rotunde de la 17 la 30 de milimetri. De asemenea, la o serie de profile late din oțeluri de pile, s-a trecut la echiparea liniei finisoare cu ghidaje de fontă. în urma rezultatelor bune obținute cu ghidajul cu role, la dimensiunile mari, am ho- tărît să construim același dispozi-

Tn secfîa control tehnic de calitate de la uzinele „Rulmentul"-Brașov.
1..... ==

Violonistul David Oistrah s-a ln- 
tîlnit mărfi seara cu publicul bucu- 
reștean, pentru a treia oară în cursul 
prezentului turneu. în sala Palatului 
R. P. Romine, unde a interpretat în 
serile precedente concertul în re ma
jor pentru vioară și orchestră de 
Beethoven, cunoscutul violonist a 
susfinut de astă dată un program de 
muzică de cameră. Pentru acest re
cital, artistul a ales sonata nr. 10 in 
sol major de Beethoven, iantezia în 
do major de Schubert, precum și lu
crări de Leclair, Prokofiev, Stra
vinski. Acompaniamentul la pian a 
lost susfinut de Frida Bauer din 
U.R.S.S.

Publicul a răsplătit cu vii aplauze 
măiestria violonistului oaspete, iăcîn- 
du-i o caldă manifestare de prietenie.

(Agerpres)

u
z/L L Caragiale

, PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). 
prilejul aniversării a 110 ani 
nașterea lui I. L. Caragiale, 
inaugurat la Ploiești 
crat memoriei marelui nostru scriitor. 
Muzeul, deschis ' înfr-una din cele 
mai vechi case din Ploiești, cuprinde 
fotocopii după manuscrise, volume din 
edijii vechi, obiecte, fotografii și dife
rite documente referitoare la viaja și 
opera lui Caragiale.

PLOIEȘTI 
teii"). — Pe 
cuprinse în Directivele C.C. 
P.M.R. cu privire la 
principale ale întrecerii 
liste, la Rafinăria Teleajen se iau 
noi măsuri menite să asigure 
ridicarea calității produselor și, 
odată cu aceasta, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost. Bunăoară la 
instalațiile de distilare a uleiu
rilor s-a stabilit un nou regim 
tehnic prin care indicele de vîs- 
cozitate crește cu două unități; 
pentru scăderea temperaturii 
de congelare a uleiurilor, prin 
elaborarea unei noi rețete se 
mărește eficacitatea paragelu- 
lui, cu 3—4 unități.

Măsuri importante se iau și 
în ce privește reducerea pier
derilor de produse petroliere, 
a consumului de combustibil. 
La instalația de fabricare a pa
rafinei, de exemplu, s-a montat 
un separator de produse petro
liere cu ajutorul căruia se rea
lizează economii lunare de a- 
proape 10 tone parafină.

o cuvînta- 
comunistă 
Ea a ce- 
italian „să 

mod concret 
la promovarea unei poli
tici externe care să se 
întemeieze pe lichidarea 
bazelor străine din Ita
lia".

PREȘEDINTELE S.U.A. 
J. Kennedy l-a primit la 
Casa Albă pe A. I. Adju- 
bei, redactor șef al zia
rului „Izvestia". După 
convorbire președintele 
S.U.A. a oferit un dejun 
la care au participat, de 
aseirienea, P. Salinger, 
secretar al Casei Albe 
pentru problemele presei, 
și G. N. Bolșakov, re- 
dactor-șei al revistei 
„U.R.S.S.“.

LABURISTUL FRANK AL- 
LAUN a adresat în Came
ra Comunelor o chemare 
guvernului englez ca a-

Montorii din cadrul 
grupului nr. 4 al între
prinderii de montaje 
București, care lucrea
ză la construirea com
plexului petrochimic de 
la Onești, au obținut 
anul trecut unele rezul
tate bune în. produc
ție, au predat benefi
ciarului instalații care 
au primit calificati
vul bine. Dar nu ace
eași preocupare a exis
tat și există iață de 
gospodărirea materia
lelor. Atît pe șantierul 
nr. 1 „cauciuc" cît și 
pe șantierul nr. 2 „so
dă“ nu se folosesc iișe- 
limită de consum al

( coresp. „Scîn-
baza prevederilor 

al 
criteriile 

socia-

Ca și în celelalte sectoare ale zootehniei, la fermele de păsări trebuie să lucreze oameni dintre cei mai pricepuți. Prin specificul acestui sector cele mai bune rezultate le pot obține femeile bine calificate și cu pasiune pentru a- ceastă muncă. Faptele demonstrează, prin sute de exemple, că rezultate bune se obțin atunci cind crescătoarele de păsări cunosc și aplică metode înaintate de hrănire a păsărilor, și respectă regulile de îngrijire și prevenire a bolilor.într-o discuție avută cu un an în urmă la G.A.S. Voluntari, regiunea București, s-a pus problema asigurării condițiilor necesare pentru creșterea păsărilor.Prima condiție sîntem noi, oamenii — au susținut cîțiva dintre cei <ț>rpzenți.
îngrijitoare permanente, 

bine calificateConsiliul G.A.S., sprijinit de organizația de bază, a dat principala a- tenție calificării îngrijitoarelor, înarmării lor cu metode științifice de creșterea păsărilor. Ileana Băie- șu, Stana Andrei, Constanța Gălă- van și alte îngrijitoare au fost ajutate să aplice în practică cele învățate la cursurile zootehnice, li s-au creat condiții bune de muncă.Avînd o bună calificare și multă pricepere și dragoste de meserie, îngrijitoarele au reușit să crească 
păsările cu pierderi minime și să 
obțină, anul trecut, în medie 189 
ouă de fiecare găină. Aceste rezultate au dovedit, practic, că a- veau dreptate cei care susțineau că „oamenii sînt prima condiție“.

Același înțeles îl are și „comoara 
noastră — pe mîini bune" — un fel

„Scînteii“). — 
sectoarele întreprinderii mi- 
Cîmpulung Muscel se desfă- 
o însuflețită întrecere. Obiec- 
întrecerii : cărbune mai mult 
calitate, economisirea lemnu-

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — In 
comuna Sălard din regiunea Crișana a 
fost inaugurat un frumos cămin cultural. 
Noua construcție are o sală de specta
cole cu o capacitate de peste 450 locuri, 
sală pentru bibliotecă etc. S-a asigurat 
iluminatul fluorescent. Căminul a fost 
înălțat prin contribuția bănească și mun
ca patriotică a cetățenilor din Sălard.

Scena noului cămin cultural a și avut 
oaspeți : artiștii teatrului din Oradea au 
prezentat piesa „Trei genera/ii" de Lucia 

f Demetrius.

cesta să ceară Statelor 
Unite să se rețină de la 
reluarea experiențelor 
nucleare în atmosferă. In 
caz contrat, a spus el, 
tratativele cu privire la 
dezarmare sînt condam
nate la eșec.

50.000 DE MUNCITORI 
do la șantierele navale 
din întreaga Italie au de
clarat o grevă de 24 de 
ore în ziua de 30 ianua
rie. Agenția France Presse 
precizează că este vor
ba de a treia grevă la 
care participă această 
categorie do muncitori în 
cursul ultimei luni. Gre
viștii cer satisfacerea re
vendicărilor lor, printre 
care și garantarea unui 
salariu minim.

LA SALISBURY, politia 
a deschis focul dumini
că împotriva participan- 
ților la un miting al 
Uniunii Populare Africa
ne Zimbabwe, succesoaro 
a Partidului Național De
mocrat, scos recent în a- 
fara legii de quvernul ra
sist al Federației Rhode- 
siei și Nyassalandului. 
Au fost rănifi mai mulți 
africani, dintre care cîți- 
va se află în stare gra
vă. Au fost operate, de 
asemenea, arestări.

Prin perfecționarea tehnologiei trunderea coloranților. Acest procedeu constă în vopsirea fibrelor la o temperatură de peste 100 grade Celsius și asigură o calitate mai bună a vopsirii.Recent, textiliștii din Buhuși au introdus în procesul de producție și un procedeu de vopsire a fibrelor polini- tril acrilice care permite obținerea unei calități superioare a produselor.

tiv de conducere și pentru dimensiunile rotunde de la 9 la 13 milimetri la linia de sîrmă — laminate care în majoritate sînt destinate trefilării și deci se cere ca suprafața profilului să fie cît mai perfectă.Nu întotdeauna am reușit să trimitem beneficiarilor profile laminate din oțel aliat și arc la duritățile prescrise, ceea ce provoca greutăți la operația de debitare la unele uzine constructoare de mașini. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, s-a construit un cuptor de recoa- cere care este în curs de probe tehnologice și care ne va da posibilitatea să recoacem o cantitate sporită de profile față de 1961.Acestea sînt numai cîteva dintre măsurile pe care le-am luat pînă acum pentru îmbunătățirea calității laminatelor. Ne propunem de asemenea să asigurăm un control mai riguros al calității prin probe de laborator din oră în oră, un control tehnic calificat în toate schimburile și la toate fazele etc. Firește, calitatea bună a laminatelor depinde și de gradul de calificare al la- minoriștilor, de buna organizare a întrecerii socialiste. Cu sprijinul și sub îndrumarea organizației de partid, împreună cu comitetul sindicatului ne vom ocupa îndeaproape de cursurile de ridicare a calificării, vom organiza schimburi de experiență pe tema calității.în prezent studiem împreună cu întreaga masă de muncitori, ingineri și tehnicieni găsirea unor forme mai variate de întrecere pe baza prețioaselor indicații din Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste recent republicate.Avem toate condițiile să asigurăm în acest an o calitate superioară a laminatelor pe care le producem și sîntem hotărîți să facem acest lucru.
ION STANATIEV 

directorul uzinelor „Industria 
Sîrmei" din Cîmpia Turzii
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Nr. 5425SCÎNTEIA

In fruntea luptei pentru dezvoltarea
multilaterală a regiuniiDelegații la conferința regională de partid Argeș, care și-a desfășurat lucrările în zilele de 20—21 ianuarie 1962, au urmărit cu viu interes darea de seamă a comitetului regional, prezentată de tov. Matei Ștefan, prim-secretar al comitetului regional, care a înfățișat un tablou cuprinzător al dezvoltării economice și culturale a Argeșului.în cuvîntul lor, constructori de mașini și petroliști, mineri și muncitori forestieri, fruntași ai recoltelor bogate și reprezentanți ai intelectualității au vorbit despre avîntul economiei regiunii, despre marile transformări înnoitoare din viața satelor intrate pe făgașul socialismului, din viața oamenilor muncii. Producția globală industrială a regiunii a crescut în 1961 cu 38,9 la sută față de 1959 ; industria petrolieră ocupă un loc important în producția de petrol a țării. Se dezvoltă industria Iernii și ușoară, industria s-au extins și reutilat

Conferința organizației regionale 
de partid Argeș

a tării. Se de; nului, chimică alimentară ; capacitățile de producție existente.Ca urmare a grijii permanente a partidului și guvernului a început construcția a noi și importante obiective industriale de interes republican : hidrocentrala „16 Februarie“ de pe Argeș, complexul de industrializare a lemnului de la Pitești, combinatul de aluminiu de la Slatina, care vor contribui la ö și mai puternică dezvoltare economică a regiunii Argeș.
★Conferința organizației regionale de partid a făcut o analiză multilaterală a principalelor probleme și sarcini ce stau în fața oamenilor muncii din fabricile și întreprinderile regiunii, a scos în evidentă întărirea rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid în viața socială, creșterea competenței lor în conducerea industriei.înfățișînd pe larg experiența do- bîndită de colectivele respective în îndeplinirea ritmică și la toți indicii a planului, în îmbunătățirea calității produselor și reducerea prețului de cost, tovarășii Victor 

Naghi, directorul Uzinei mecanice- Muscel, Ecaterina Sucea, muncitoare la C.I.L.-Rm. Vîlcea, Stelian 
Matei, directorul Direcției regionale a economiei forestiere, și alții, s-au referit în același timp la a- jutorul organizațiilor de partid din întreprinderi, care au făcut propuneri concrete, deosebit de valoroase, pentru continua îmbunătățire a organizării procesului de producție.Darea de seamă ca și dezbaterile au relevat faptul că organizațiile de partid militează cu perseverență pentru introducerea tehnicii noi și asimilarea de noi produse. Astfel, la Trustul de foraj ‘Argeș s-a extins forajul cu turbina, ajungîn- du-se ca în 1961 să se sape cu tur- boburul 33 la sută din totalul de metri forați.Călăuzindu-se după Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, organele și organizațiile de partid din regiune au desfășurat o activitate mai sistematică pentru a face ca lupta pentru calitatea superioară a produselor să devină o mișcare de masă.Un șir de delegați au subliniat în cuvîntul lor că munca de propagandă și agitație desfășurată de organizațiile de partid strîns legată de viață, contribuție sporită la însemnătății sarcinilor fața oamenilor muncii trie, cialiste C.F.R.-Pitești, Uzina mecanică Muscel, C.I.L.-Rm. Vîlcea, aproape toți cursanții în învățămîntul de partid sînt fruntași în lupta pentru o calitate superioară a produselor, pentru reducerea prețului de cost.Relevînd activitatea organizațiilor de partid și a conducerilor întreprinderilor industriale, mai mulți vorbitori, printre care tov. 

Marin Bălan, lăcătuș la Depoul 
C.F.R. Pitești, Valeria Cașa, secretar al Comitetului de partid „Textila“ Pitești, au arătat că în timp ce marea majoritate a unităților economice din regiune și-au realizat anul trecut în mod ritmic și la toți indicii sarcinile de producție, Uzina de produse sodice Govora, U.R.C.C. și altele au rămas datoare cu însemnate cantități de produse. La Uzina metalurgică din Colibași, datorită unor lipsuri în aprovizionarea tehnico-ma- terială și în realizarea planului de cooperare, planul de producție n-a fost îndeplinit ritmic și la toate sortimentele. La „Textila“ Pitești, consumurile specifice sînt încă ridicate, iar calitatea produselor uneori necorespunzătoare.Conferința s-a ocupat de asemenea de realizarea planului de investiții în regiunea Argeș. Luînd cuvîntul, tov. Matei Ghigiu, vicepreședinte al Sfatului popular regional Argeș, a arătat că la nereali- zarea planului de investiții pe regiune a contribuit faptul că Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, C.S.C.A.S. n-au asigurat la vreme documentațiile tehnice, iar sfatul popular regional n-a exercitat un control eficient asupra întreprinderilor locale de construcții.Subliniind succesele constructorilor de locuințe, conferința a cerut totodată organizațiilor de partid și conducerilor șantierelor de construcții să-și îndrepte mai mult atenția asupra calității lucrărilor și în mod deosebit a finisajului.Mai mulți delegați, printre care tov. Ecaterina Teodorescu, profesoară din raionul Vedea, s-au referit la realizările în domeniul învă; țămîritului, subliniind că ajutorului statului și prin contribuție voluntară s-au construit 506 noi săli de clasă.

★Ținînd seama de specificul regiunii, dezvoltarea puternică a ra-

este mai aducînd o înțelegerea ce stau în din indus- la ridicarea conștiinței so- a acestora. La Depoul

murilor agriculturii are o însemnătate primordială pentru ridicarea economică a regiunii Argeș. Atît darea de seamă, cîf și discuțiile au acordat o mare atenție problemelor colectivizării agriculturii, ale întăririi economico-or- ganizatorice a gospodăriilor colective, sporirii producției vegetale și animale, în lumina sarcinilor trasate de partid, à învățămintelor ce se desprind din Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști.Mulți vorbitori, printre care tov. 
Ion lacomi, Ion Gîtejoiu, Nicolae Rotaru, s-au referit în cuvîntul lor la progresele realizate în munca politică și organizatorică pentru colectivizarea agriculturii, la marea forță mobilizatoare a muncii politice de masă. O mare înrîurire asupra țăranilor din regiune a avut organizarea unor conferințe pe tema : „Să cunoaștem gospodăriile colective fruntașe din raion", a serilor de calcul, a serilor de întrebări și răspunsuri, a vizitelor țăranilor întovărășiți și cu gospodărie individuală la gospodăriile colective fruntașe, vizionarea de către un mare număr de țărani muncitori a filmului documentar „într un sat din Argeș“. Este în continuă creștere numărul țăranilor muncitori care pășesc cu încredere pe calea arătată de partid, pe calea agriculturii socialiste. în perioada care a trecut de la Congresul al IlI-lea al partidului, s-au constituit în regiune 119 gospodării colective, iar în gospodăriile existente au intrat 73.500 familii. Rezultate bune în colectivizarea agriculturii s-au obținut în raionul Drăgănești-Olt, care în curînd va încheia procesul de colectivizare ; și în alte raioane colectivizarea înaintează cu succes.— Cînd m-am întors de la Consfătuirea pe țară a colectiviștilor, am adus cu mine, cum se spune, un sac de învățăminte, a arătat tov. Ion Pavel, președintele G.A.C. din Teslui. Cu toate că sîntem o gospodărie tînără, la alcătuirea planului de producție pe 1962 noi ne-am propus ca pînă la sfîrșitul anului gospodăria să ajungă la 600 capete bovine și ca în următorii ani să aibă 126 hectare cu pomi fructiferi și 80 hectare viță nobilă. De asemenea, am hotărît să dezvoltăm creșterea păsărilor, deoarece în gospodăria noastră există mari posibilități pentru aceasta.Numeroși alți delegați au vorbit de asemenea despre învățămintele prețioase pe care le-au tras din lucrările Consfătuirii pe țară a colectiviștilor. Gospodăriile colective vor pune pe primul plan sporirea producției de cereale și îndeosebi de grîu și porumb, vor acorda o mai mare atenție creșterii animalelor, pentru a produce tot mai multă carne, lapte, ouă, lînă.Cu viu interes au ascultat delegații la conferință cuvîntul tov. Du

mitru Tudose, președintele dăriei i Jî“care a spus : faptului că vom dezvolta mult sectorul zootehnic, vom vinde statului pe bază de contract 20 vagoane carne de porc și bovine, 58 vagoane lapte, 5.400 kg. lînă. Colectiviștii noștri au o vorbă cînd se referă la sectorul zootehnic. Ei spun : sectorul și milionul, tocmai datorită marilor venituri pe care ni le aduce“, în cadrul dezbaterilor, s-a vorbit despre munca desfășurată de comitetul regional de partid și sfatul popular regional pentru dezvoltarea sectorului viti-pomicol și redarea în circuitul agricol a unor terenuri slab productive.în acest domeniu există o bogată experiență în regiunea Argeș. în ultimii ani, suprafața cultivată cu vie a crescut în regiune cu 1133 hectare, iar plantațiile noi de pomi cu peste 26 mii hectare. Delegații la conferință au cerut comitetului regional de partid să generalizeze rezultatele pozitive, să ia măsurile politico-organizatorice necesare pentru ca pînă în anul 1965 să fie redate agriculturii peste 20.000 hectare, să fie prevenită eroziunea pe încă 50.000 hectare.Cu toate progresele realizate în regiunea Argeș în dezvoltarea agriculturii, producția agricolă nu poate fi apreciată ca satisfăcătoare. Deși unele gospodării colective, ca cele din Călinești — raionul Dră- gănești, Ungheni — raionul Cos- tești, Broșteni — raionul Găești și altele, au obținut an de an recolte sporite de cereale la hectar, totuși pe ansamblul regiunii producția de cereale este sub posibilitățile existente.în conferință au fost aduse critici îndreptățite comitetului regional, comitetelor raionale de partid, arătîndu-se că acestea nu au depus continuu toată stăruința pentru a obține creșterea producției agricole, corespunzător condițiilor de sol, înzestrării tehnice.Comitetul regional de partid va trebui să acorde o mai mare a- tenție generalizării experienței înaintate a unităților fruntașe în obți nerea de recolte mari, asigurării a- sistenței tehnice și introducerii în cultură a soiurilor de mare productivitate, aplicării celor mai corespunzătoare măsuri agrozootehnice încît toate gospodăriile colective din regiune să obțină rezultate la nivelul celor fruntașe. Mai mulți delegați au arătat că lipsurile existente în acest domeniu se reflectă în faptul că gospodării co- ............ . „ lective învecinate, cu posibilități a- datorită semănătoare, obțin recolte mult diferite.Problemele creșterii efectivelor de animale și a productivității lor au stat în atenția multor vorbitori, care au arătat că în regiune există mari posibilități de dezvoltare a

fospo- nești, ,în acest an, datorită

sectorului zootehnic. Totodată ei au criticat faptul că uneori medicii veterinari de la regiune și de la raioane ocolesc terenul, mulțumin- du-se să ceară din birou situații peste situații. Serviciul zoovete- rinar al regiunii a trimis anul acesta în perioada 1—15 ianuarie gospodăriilor din raionul Drăgă- nești-Olt nu mai puțin de 26 adrese și telegrame. Iși închipuie oare acești tovarăși că prin metode birocratice de muncă vor ajuta gospodăriilor să sporească numărul a- nimalelor, producția de carne, lapte, ouă ?Conferința a cerut comitetului regional și comitetelor raionale de partid, sfaturilor populare, să desfășoare o sistematică muncă poli- tico-organizatorică pentru a dezvolta sectorul avicol al gospodăriilor de stat și colective, care a rămas în urmă. Din lucrările conferinței a reieșit preocuparea ca organele locale de partid și de stat să acorde toată atenția dezvoltării sectorului legumicol, în special în gospodăriile colective din jurul o- rașului Pitești și al celorlalte orașe și centre muncitorești, pentru îmbunătățirea aprovizionării oamenilor muncii.
★Delegații la conferință au ascultat cu viu interes expunerea asupra Dării de seamă a delegației partidului nostru la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. prezentate de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie — 5 decembrie, exprimîn- du-și deplina aprobare față de acest document de mare însemnătate teoretică și practică. Condamnînd activitatea antipartinică a grupului fracționist Pauker-Luca, ajutați de Teohari Georgescu, și a grupului fracționist Chișinevschi-Constanti- nescu, vorbitorii au scos în evidență meritul deosebit ce revine activului de bază al partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru demascarea și înlăturarea a- cestor grupuri, pentru restabilirea normelor leniniste ale vieții de partid și întărirea unității de monolit a partidului. Delegații la conferință s-au declarat întrutotul de acord cu concluziile și sarcinile cuprinse în documentele Plenarei C.C. al P.M.R. din noiembrie-decem- brie 1961, eXprimîndu-și hotărîrea lor de nestrămutat de a lupta pentru aplicarea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al IlI-lea al partidului.
★în încheierea dezbaterilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul 

Ștefan Voitec, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., care a transmis, în numele C.C. al P.M.R. și al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, un călduros salut participanților la conferință și prin ei tuturor membrilor de partid, tuturor oamenilor muncii din regiune, care muncesc cu abnegație pentru înfăptuirea mărețului program de desăvîrșire a construcției socialiste.Apreciind că darea de seamă și dezbaterile au oglindit spiritul partinic, maturitatea politică a comuniștilor din organizația regională de partid Argeș, vorbitorul a subliniat că lucrările conferinței vor înrîuri pozitiv munca de partid, întreaga activitate a oamenilor muncii din regiune.Referindu-se la succesele obținute în dezvoltarea economiei regiunii și felicitînd colectivele întreprinderilor pentru faptul că planul producției globale industriale pe regiune a fost realizat cu 14 zile înainte de termen, vorbitorul a arătat că planul pe anul 1962 pune în fața oamenilor muncii din regiune sarcini mobilizatoare ; aceasta impune comitetului regional, comitetelor raionale, organizațiilor de partid să aibă în centrul preocupărilor lor grija ca fiecare întreprindere, fieca. re colectiv de muncă să realizeze planul ritmic și la toți indicii, să îmbunătățească necontenit calitatea produselor, cerință de bază iz- vorîtă din Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste.A crescut competența organelor și organizațiilor de partid în conducerea economiei; cu atît mai mare este răspunderea care revine comitetului regional, comisiei sale economice în ce privește sprijinul și controlul în îndeplinirea pianului de colaborare dintre întreprinderi ca și în privința realizării tuturor sarcinilor de plan.Referitor la volumul important al investițiilor pe anul 1962, și la faptul că în unele sectoare au'existat lipsuri în îndeplinirea planului de investiții pe anul 1961 în regiunea Argeș, s-a arătat că este de datoria comitetului regional de partid să ia din vreme toate măsurile ca asemenea situație să nu se mai repete, ca planul de investiții să fie integral realizat.Vorbitorul s-a oprit în mod deosebit asupra problemelor colectivizării agriculturii, întăririi economi- co-organizatorice a gospodăriilor colective, subliniind necesitatea ca organele și organizațiile de partid să generalizeze, prin diferite forme vii și variate ale muncii politice de masă, experiența gospodăriilor agricole colective fruntașe. Principala sarcină a muncii de partid la sate trebuie s-o constituie ridicarea tuturor gospodăriilor colective la nivelul celor fruntașe. Așa cum demonstrează experiența colectiviștilor din Stoi- cănești, Teslui, Piatra-sat și a altora, hotărîtor pentru întărirea eco- nomico-organizatorică a gospodăriilor colective esțe creșterea producției cerealiere și dezvoltarea sectorului zootehnic.

Pornind de la rezultatele bune înregistrate de unele gospodării colective din regiune în obținerea unor recolte mari de cereale și de producții ridicate în sectorul zootehnic, trebuie lichidată rămînerea în urmă în ce privește producția de cereale, de lapte pe cap de ț vacă furajată, precum și în crește- i- rea porcinelor și păsărilor. Produc- 1 tia scăzută de lapte se datorește ; raptului că organele și organizațiile 1 de partid n-au acordat suficientă • atenție selecționării și instruirii■ crescătorilor de animale ; sfaturile 1 populare și consiliile de conducere■ ale gospodăriilor colective n-au ari. gurat o bază furajeră îndestulătoa-; re, precum și asistența zooveteri- nară, deși în regiune sînt suprafețe întinse de finețe și pășuni. Comitetul regional, comitetele raionale de partid sînt chemate să ajute îndeaproape organele agricole și gospodăriile colective din jurul orașelor, în vederea dezvoltării sectorului legumicol și a producției de carne, lapte și ouă. în regiunea Argeș există toate posibilitățile pentru ca toate gospodăriile de stat și colective să crească cel puțin 500 — 600 de păsări la suta de hectare, dar pentru aceasta e nevoie să se ia temeinice măsuri organizatorico- economice, asigurîndu-se incubatoare, matcă proprie etc.Merită apreciat faptul că multe din dealurile regiunii au fost transformate în grădini înfloritoare, fiind plantate cu livezi și vii. Are o deosebită însemnătate economică continuarea acestei acțiuni, prin extinderea plantațiilor în masiv pe pămînturi sterpe și erodate, plan- tîndu-se numai soiuri de înaltă productivitate.Multe gospodării agricole de stat din regiune și-au îmbunătățit continuu activitatea, devenind mari producătoare de cereale și carne. Este de datoria organizațiilor de partid din gospodăriile de stat să desfășoare o perseverentă muncă politico-organizatorică, pentru a se obține reducerea prețului de cost al producțiilor-marfă.în cuvîntul său, tovarășul Ștefan Voitec a apreciat ca pozitiv faptul că, în lumina sarcinilor care se desprind din documentele Congresului al IlI-lea, ale Plenarei C.C. al P.M.R. din iunie-iulie 1961, din cuvîntarea rostită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Consfătuirea pe țară a colectiviștilor, din Chemarea Consfătuirii, pe baza propunerilor valoroase făcute de delegați, Conferința regională de partid a elaborat hotărîri concrete menite să ducă la dezvoltarea agriculturii regiunii, la intensificarea și ridicarea nivelului muncii politico-organizatorice, spre a crea toate condițiile ca procesul de colectivizare a agriculturii să fie încheiat în regiunea Argeș înainte de termenul stabilit de Congresul al IlI-lea.Ne mai desparte puțină vreme de începutul campaniei agricole de primăvară. Trebuie luate asemenea măsuri ca ogoarele gospodăriilor colective din regiunea Argeș să devină tot mai roditoare. Pentru aceasta, sarcini de mare răspundere revin mecanizatorilor din Ș.M.T.-uri în executarea unor lucrări de calitate și la timpul optim.Referindu-se în continuare la u- nele probleme ale vieții interne de partid, vorbitorul a arătat că trebuie acordată o mai mare atenție primirii în partid a celor mai buni oameni ai muncii, devotați cu trup și suflet cauzei construirii socialismului, primirii în rîndurile partidului a unui număr mai mare de femei, în special la sate. De asemenea, organele și organizațiile, de partid au datoria să se ocupe zi de zi, cu răbdare și perseverență, de educația comunistă a tineretului, de ridicarea pe o treaptă mai înaltă a propagandei de partid, a muncii politice de masă.Vorbitorul a subliniat apoi în? semnătatea istorică-mondială a Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., care a adoptat noul Program al P.C.U.S., numit pe bună dreptate de popoare „Manifestul comunist al epocii noastre“. în lumina învățămintelor care se desprind din lucrările Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. apare și mai limpede justețea liniei generale a partidului nostru, expresie a intereselor vitale ale întregului popor. Subliniind importanța deosebită a Plenarei C.C. al P.M.R. din noiembrie-decembrie 1961, vorbitorul a arătat că prin demascarea și zdrobirea grupului fracționist Pauker-Luca, ajutați de Teohari Georgescu, și a grupului fracționist Chișinevschi-Constanti- nescu, unitatea partidului nostru s-a întărit, a fost asigurată aplicarea consecventă a normelor și principiilor leniniste ale vieții de partid. Sub conducerea înțeleaptă a partidului, a Comitetului Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, poporul nostru va obține noi succese.în încheiere, vorbitorul a arătat că spiritul partinic care a caracterizat lucrările conferinței, propunerile făcute de numeroși delegați, reprezintă o garanție că organizația regională de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din regiunea Argeș, vor munci cu și mai multă hotărîre spre a obține noi victorii în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.
★Conferința a ales noul comitet regional, comisia de revizie ; în prima sa plenară, comitetul regional a reales ca prim-secretar pe tovarășul Matei Ștefan.In unanimitate, conferința a a- probat trimiterea unei telegrame Comitetului Central al partidului, tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej, prin care delegații la conferință, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile argeșene, s-au angajat să muncească cu eforturi sporite pentru înfăptuirea politicii partidului.

ION MÄRGINEANU 
GHEORGHE CîRSTEA
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Schimb de păreri Intre colegi. (La căminul de copil al întreprinderii agroalimentare „30 Decembrie“). 
(Foto : M. Cioc)După prima etapă

DEVA (coresp „Scînteii"). — In cadrul 
festivalului filmului pentru sate, care se 
desfășoară In prezent in regiunea Hune
doara, au loc o seamă de manifestări in
teresante, atractive, la care participă un 
mare număr de fărani muncitori. In etapa 
l-a a festivalului, de pildă, In afara fil
melor artistice, prin prezentarea unor 
filme documentare, „Creșterea animale
lor în gospodăriile colective", „Creșterea 
păsărilor", „In vizită la Comloșu Mare" 
etc., s-a urmărit împărtășirea experienței 
înaintate a gospodăriilor colective în în
tărirea lor economico-organizatorică.

Interesul deosebit care l-au stîrnit festi
valul și acjiunile întreprinse în cadrul lui 
în satele regiunii este oglindit în numă
rul mare de spectatori. După prima e- 
fapă, la spectacolele prezentate la 88 ci
nematografe sătești și în 63 localită|i în
depărtate vizitate de caravanele cinema
tografice s-au înregistrat aproape 112.000 
spectatori.

---- o©o-

NE SCRIU
cititorii

în uzina noastră există amena
jate pentru muncitori cîteva ve
stiare. în cele mai multe dintre 
ele sînt condiții bune : încăpe
rile sînt curate, bine încălzite, la 
baie este întotdeauna apă caldă. 
Face excepție încăperea de la 
subsol a vestiarului denumit 
turn, unde sînt repartizați circa 
70 de muncitori de la laminorul 

>de 3 țoii și din secția mecanică a 
uzinei. Vestiarul acesta este ne
corespunzător. Dulapurile de 
haine stau înghesuite, în încăpe
re e mereu frig. Au fost zile 
cînd nici la chiuvete, nici la 
dușuri n-a fost apă caldă.

Conducerea uzinei și comitetul 
sindicatului tărăgănează luarea 
măsurilor care se impun.

GHEORGHE PETRE 
laminorist, 

uzinele „Republica“ 
București

Pe urmele unei fotografii
Cu cîteva luni în urmă, mașina 

pe care o vedeți în fotografia 
de mai jos stătea nefolosită în 
curtea atelierelor „9 Mai" din 
Capitală. Pe atunci în ziar s-a 
pus întrebarea „Cui îi aparține" 
— această mașină de rectificat, 
deoarece nu se știa cine a ce
rut-o, cine are nevoie de ea. 
Aflînd despre aceasta din scri
soarea tovarășului Ion Codrea, 
publicată împreună cu o foto
grafie în „Scînteia“. nr. 5.309 —, 
conducerea fabricii noastre a 
solicitat mașina.

Acum, după ce a fost revizui
tă și instalată, ea este utilizată 
pentru rectificarea inelelor de 
rulmenți.

ÎN FOTOGRAFIE, ing. Eugen 
Oprea, care s-a ocupat în mod 
deosebit de punerea în funcțiu
ne a mașinii semiautomate de 
rectificat tip BDA-63, dă expli
cații maistrului Teodor Silves
tru asupra modului ei de func
ționare.

ELIADE SOLOMON 
controlor de utilaje 

Fabrica de rulmenți, Birlad

Ce lucrări se fac în această
perioadă în răsadnițeCultivatorii de legume știu prea bine că una din cele mai importante acțiuni în grădinărit este a- sigurarea din timp a răsadurilor . necesare pentru diferitele culturi. De felul cum se organizează^ munca la răsadnițe, de timpul cînd se produc răsadurile depinde în bună măsură obținerea unor cantități sporite de legume.Răsadnițele sînt construcții simple care se folosesc în special pentru producerea răsadurilor necesare culturilor din cîmp, timpurii și de vară. De asemenea, ele pot fi folosite cu succes în cursul iernii, pentru cultura forțată a legumelor cu perioadă scurtă de vegetație (salată, verdețuri etc.), precum și înspre primăvară pentru cultura ardeilor, roșiilor ș.a.în această perioadă, în răsadnițe se fac o serie de lucrări pregătitoare în vederea producerii răsadurilor și se îngrijesc culturile forțate de iarnă sau răsadurile care se produc pentru culturile forțate de primăvară.în cea mai mare parte a unităților agricole socialiste care cultivă legume se continuă strîngerea, transportul, depozitarea și pregătirea bălegarului proaspăt pentru producerea răsadurilor de legume extra-timpurii.întrucît nu totdeauna unitățile agricole pot asigura întregul necesar de bălegar proaspăt este recomandabil să se amestece 3 părți bălegar de bovine cu 2 părți rumeguș sau paie, sau 3—4 părți bălegar cu o parte frunze sau gunoaie menajere. Se poate recurge și la întrebuințarea bălegarului artificial pregătit din paie, fin alterat, pleavă, tulpini de porumb tocate, în amestec cu îngrășăminte minerale : 30 kg. sulfat sau azotat de amoniu, 10 kg. superfosfat și 30 kg. var stins la 1 tonă de paie, așezate în straturi de 25—30 cm., în platforme late de 9 metri și înalte de 2 metri.Cu 6—8 zile înainte de întrebuințare la răsadnițe, platforma se stropește cu apă (700 litri la tona de amestec), în așa fel ca apa să ajungă pînă la straturile de jos și astfel bălegarul artificial să se încălzească.Acum se repară și se completează tocurile și ramele de răsadnițe, se chituiesc și se dezinfectează (dacă lucrul acesta nu s-a făcut din toamnă). Dezinfectarea se face prin spălarea tocurilor și ramelor cu soluție de piatră-vînătă (5 kg. piatră-vînătă la 100 litri apă) sau cu soluție de formalină (3 litri formalină la 100 litri apă).Tot în aceste zile se pregătesc pămînturile necesare : mranița, pă- mîntul de țelină, nisip, care se trec prin ciur și se depozitează pe terenurile de răsadnițe. De asemenea, se confecționează ghivece nutritive.Răsadnițele îngropate sînt cele mai economice, deoarece păstrează căldura o perioadă mai îndelungată. Din acest punct de vedere, pentru producerea răsadului de legume timpurii (care se seamănă între 5—15 februarie) și pentru culturile forțate de iarnă-primăvară, este indicat ca în această perioadă să se amenajeze numai răsadnițe îngropate.’La această dată trebuie să se termine semănatul în răsadnițe al conopidei și gulioarelor pentru ră-

saduri extra-timpurii, în regiunile din sud și sud-vestul țării și să înceapă în restul regiunilor ; se plantează în răsadnițe calde gulioarele, salata și se însămînțează ridichi de lună pentru culturi forțate.Totodată, se aerisesc cu grijă culturile forțate de iarnă — salată, verdețuri, ridichi etc., iar pe vreme friguroasă se îngroașă potecile dintre răsadnițe cu bălegar păios și se acoperă geamurile cu rogojini.în regiunile din sud și sud-vest trebuie să se înceapă semănatul răsadurilor de castraveți, ardei, roșii și vinete, pentru culturile în răsadnițe și cele care vor fi protejate după plantarea în cîmp (10—15 aprilie) cu învelitori de material plastic, rogojini etc.Concomitent cu desfășurarea a- cestor lucrări se repară împrejmuirile răsadnițelor, se revizuiesc rețeaua de irigație și instalațiile de pompare a apei la răsadnițe și se completează inventarul ajutător necesar efectuării lucrărilor din răsadnițe : furtunuri, aparate de stropit contra dăunătorilor etc.Efecmarea în această perioadă a tuturor lucrărilor pregătitoare acțiunii de producere a răsadurilor de legume timpurii, care va începe în luna februarie, precum și îngrijirea atentă a răsadurilor pentru culturile forțate și extra-timpurii, constituie cheia succesului în obținerea unor recolte ridicate de legume timpurii și forțate în acest an.
Ing. N. MARINESCU 

din Ministerul Agriculturii
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S-A FURAT O BOMBA : Patria (9; 11; 
15; 17; 19; 21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), înfrățirea între popoare (10,30; 
15; 17; 19; 21). PROFESORUL MAMLOCK: 
Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21). PRI
MELE ÎNCERCĂRI : Magheru (seria Il-a 
— 10; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. Frlmu (am
bele serii — 10; 13,30; 17; 20,30). PRETU
TINDENI TRĂIESC OAMENI, rulează Ia 
cinematografele V. Alecsandrl (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 16,15; 
18,30; 20,30). IN NOAPTEA SPRE 13 : 
Elena Pavel (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21), 23 August (10; 12; 14,30; 16,45- 19; 
21,15), Volga (10,30; 15; 17; 19; 21). NU E 
LOC PENTRU ANIMALE SĂLBATICE : 
Lumina (de la 10 la 13,30 rulează în 
continuare ; 15,15; 17; 19; 21), Libertății 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). TOM DE
GEȚELUL : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21,15), V. Boaită (9,45; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Donca Slmo (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
O ÏNTÎMPLARE EXTRAORDINARA — 
ambele serii : Central (10; 13; 16,15;
19.30) . SALT SPRE GLORIE : Victoria
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12,15; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta (16; 18,15;
20.30) . DRAGOSTE DE SEPTEMBRIE :
Tineretului (16; 18,15; 20,30). STELE IN 
PLINA ZI : Timpuri Noi (10; 11,50;
13,45; 15,30; 17,20; 19,10; 21). PRO
GRAM SPECIAL PENTRU COPII : 
13 Septembrie (rulează în continua
re de la orele 10 pînă la orele 13). 
CAIDUL : 13 Septembrie (14,30; 16,30;
18,30; 20,30). FATA CU CHITARA : Cul
tural (16; 18,15; 20,15). PORTO FRANCO : 
Alex. Popov (10; 12,10; 14,20; 16,35; 18,50; 
21), M. Eminescu (15; 17; 19; 21), Ilie 
Pintllie (15; 17; 19; 21). BUFONUL RE
GELUI : 8 Martie (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
RĂZBOI ȘI PACE — ambele serii : Gri- 
vița (13,30; 16,45; 20). DOCTORUL DIN 
BOTHENOW : C-tin David (15,30; 18;
20,30). DOUA VIEȚI — ambele serii : 
Unirea (16; 19,30). AUSTERLITZ — cine
mascop : Alex. Sahia (9; 12; 15-, 18; 21). 
CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : Flacăra 
(15; 17; 19; 21). OAMENI PE GHEAȚĂ : 
T. Vladimirescu (15; 17; 19; 21), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). MARINARUL ÎN
DRĂGOSTIT : Munca (16; 18,15; 20,30). 
PITICUL VRĂJITOR : Popular (16; 18,15; 
20,30). VÎNTUL S-A OPRIT IN ZORI : 
Moșilor (16; 18; 20). CIRCUL FARA CU
POLĂ : 8 Mai (15; 17; 19; 21). PINZE 
PURPURII : Floreasca (19). SECERIȘUL 
VERDE : N. Bălcescu (15; 17; 19; 21). 
MAMELUCUL — rulează la cinemato
graful G. Coșbuc (15; 17; 19; 21). ÎNVIE
REA — rulează la cinematograful G. 
Bacovla (16; 18; 20). ClNTECUL PORUM
BIȚEI — rulează la cinematograful Olga 
Banele (15,30; 18; 20,30). TE IUBESC 
VIAȚĂ : Drumul Serii (ÎS; 18; 20). CER 
SENIN : 30 Decembrie (15; 17; 19; 21). 
SOSEȘTE CIRCUL - rulează la cine
matograful Aurel Vlalcu (15; 17; 19; 21). 
ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT : B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 16,00— EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins : Telejur
nalul săptămînll. „Din experiența colec
tivului sectorului motoare al Uzinelor 
„23 August". In vizită cu aparatul de 
filmat Ia Tăbăcărla minerală Jilava. 
„Ne pregătim pentru concurs". O după- 
amiază de operetă cu Ion Dacian, Vir
ginia Romanovskl, artiști emerlțl, Dla 
Panaitescu, Cella Tănăsescu, Marlca 
Munteanu, Mircea Nemens, Nicolae Ță- 
ranu șl Blmbo Mărculescu. Acompaniază 
o formație orchestrală dirijată de Theo
dor Slblceanu.
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în toată Valea Jiului au lost construite în anii aceștia mii de apartamente de locuit pentru mi
neri. Iată, în fotogratle, o parte din noile blocuri de locuințe înălțate Ia Lupeni. (Foto : Agerpres)

Sesiunea Sfatului popular 
regional BanatTIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). — Ieri la Timișoara a avut loc cea de-a 4-a sesiune a Sfatului popular regional Banat. Cu acest prilej, deputății au analizat felul în care s-au realizat planul și bugetul pe anul 1961 și au aprobat planul și bugetul pe anul 1962.Din rapoartele prezentate de deputății Vasile Daju și Iosif Kuhn, a reieșit că valorificînd mai bine resursele materiale existente în regiune, sarcinile planului de producție pe 1961 au fost îndeplinite cu 

2 luni înainte de termen. In anul care a trecut, prin unitățile comerciale din regiune au fost vîndute populației produse industriale și alimentare a căror valoare a fost cu 352.000.000 lei mai mare decît în 1960. Cu contribuția cetățenilor, au fost electrificate 70 de comune și sate, au luat ființă 65 de noi școli, s-au reparat și întreținut drumuri pe o lungime de peste 2.000 km., rețeaua unităților medi- co-sanitare s-a mărit cu încă 36 de spitale, policlinici, dispensare, staționare, au fost date în folosința oamenilor muncii de la orașe mai mult de 1.6(10' apartamente.Din bugetul votat pentru 1962, numai în domeniul investițiilor s-au alocat peste 186.000.000 lei, din care se vor construi 1.860 apartamente și la propunerea cetățenilor se yor întreprinde importante lucrări de modernizări de drumuri, extinderi de canalizări și alimentare cu apă, lucrări de termoficări etc.
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Handbalistele noastre au cîștigat 
„Cupa orașului București“

Marți seara a luat 
sfîrșit, în sala Floreas- 
ca, competiția feminină 
de handbal „Cupa Ora
șului București".

Trofeul a fost cucerit 
de echipa orașului 
București (senioare),

care a cîștigat toate me
ciurile susținute. In ul
timul joc, handbalistele 
noastre au învins cu 
scorul de 16—6 (9—3) 
echipa orașului Berlin. 
In deschidere, București 
(junioare) a dispus cu

12—9 (6—4) de echipa 
Slavonjei (Iugoslavia).

Clasament final : 1.
București (senioare) 6 
puncte ; 2. București
(junioare) 4 puncte ; 3. 
Slavonja (Iugoslavia) 2 
puncte ; 4. Berlin 0
puncte. (Agerpres)

IN CITEVA RINDURI
Prtaia mare competiție pugilistică 

internă a sezonului se va desfășura în
tre 27 februarie și 3 martie în sala 
sporturilor de la Floreasca din Capi
tală. Este vorba de turneul celor mai 
buni boxeri din categoriile mijlooie, 
semigrea și grea, care va aduce în 
ring o serie de elemente tinere talen
tate, precum și pe experimentații pu- 
giliști I. Monea, P. Deca, Șt. Cojan, 
M. Ghiorghioni, M. Nicolau. I. Petrov 
și alții. Asemenea turnee vor fi orga
nizate de Federația de box la Cluj și 
Constanța.

★
După două runde, în turneul inter

zonal de șah de la Stockholm, în frun
tea clasamentului se află marele maes
tru cehoslovac Filip și maestrul co
lumbian Cuellar, fiecare cu cite 2 
puncte.

Ziua de luni, rezervată^ partidelor 
întrerupte, a fost maroată de cîteva 
surprize. Astfel, Korcinoi a pierdut la 
Cuellar, Bertok la Schweber, iar 
Fischer nu a obținut decît remiză, deși 
avea avantaj la întrerupere, în parti
dele cu Teschner și Benkô.

★
Au luat sfîrșit campionatele de pa

tinaj artistic ale R; D. Germane, des
fășurate pe patinoarul artificial de la 
„Werner Seelenbinder". La masculin, 
titlul de campion a fost cîștigat de 
Bodo Bockenauer, iar la^ perechi de 
cuplul Brigitte Wokoeck—Hans Ullrich.

Patinatoarea Gabrielle Seiffert a de
venit pentru prima oară campioană a 
R. D. Germane.

★
S-a stabilit oa întrecerile campiona

telor europene de haltere de la Buda
pesta să aibă loc între 23 și 27 mal 
Termenul de înscriere la campionate 
expiră la 15 aprilie. Se vor decernă 
titluri de campioni la 7 categorii de 
greutate

★
Campioana unională absolută Inga 

Voronina, împreună cu Lidia Skobli
kova, Albina Tuzova, Albertina Elobi- 
na și Leva Ivanova, vor alcătui echi
pa U.R.S.S. pentru campionatele mon
diale de patinaj viteză programate la 
17 și 18 februarie în localitatea Ima- 
tra din Finlanda.

★
în orașele Zürich și Berna, echipele 

selecționate de hochei pe gheață ale 
Norvegiei și Elveției s-au întîlnit de 
trei ori. în primul meci, hocheiștii el
vețieni au obținut victoria cu scorul 
de 6—4. Cel de-al doilea s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate (1—1), iar 
ultimul a revenit norvegienilor cu 9—3.

★
Continuîndu-și turneul în Cuba, e- 

chipa cehoslovacă de fotbal Banik 
Ostrava a jucat la Havana cu echipa 
„San Francisco“, pe care a întrecut-o 
cu scorul de 3—1 (0—1).Unele probleme privind creșterea păsărilor

(Urmare din pag. l-a)ajutor concret și dat la timp, colectiviștii din Bălești, de pildă, au construit 2 puiernițe pentru 6.000 de pui. Folosind materiale locale și munca colectiviștilor, costul construcțiilor s-a redus la 12 lei de fiecare pui, față de 20 lei cît era prevăzut. Ei au amenajat sobe cu gura de foc în afară, astfel ca să poată fi ușor încălzite cu paie, coceni etc. în interior s-au făcut compartimentări pentru ca puii să poată fi întreținuți în loturi.în legătură cu executarea construcțiilor pentru păsări se pun o serie de probleme importante. în primul rînd acestea trebuie să aibă capacitatea necesară de adăpostire v astfel ca măcar o îngrijitoare să poată avea în același adăpost numărul de păsări pe care le îngrijește, să dea putință introducerii mecanizării în prezent sau în perspectivă, să fie trainice, igienice și ieftine. Experiența a sute de gospodării dovedește că pentru înlăturarea pierderilor de păsări și pentru creșterea producției are o mare 
însemnătate ca adăposturile să asi
gure o temperatură optimă, o ven
tilație cît mai bună, și să fie lumi
noase.în unele gospodării însă se fac a; dăposturi necorespunzătoare. Cei care vin la cursurile de specializare sau la diferite consfătuiri organizate la Casa Agronomului de la Băneasa-București trec printre șirurile de adăposturi pentru păsări, aparținînd G.A.S. Roșia. Mulți se întreabă, de ce or. fi făcute atît de mici ? într-adevăr, aceste așa-zise hale nu au o capacitate mai mare de 360 găini. Zilnic îngrijitoarele sînt nevoite să piardă timp umblînd pe la cite 4 hale distanțate una de alta. Situația din mai multe asemenea gospodării arată cît sînt de neeconomice adăposturile „pitice“ și deseori răspîndite pe suprafețe mari de teren arabil.în legătură cu creșterea industrială a păsărilor se pune și o altă problemă. Unele gospodării colective, care nu au încă condiții să facă hale mari, trebuie îndrumate să amplaseze astfel construcțiile incit acestea să poată fi mărite în viitor prin prelungire sau unire în- cît să ajungă la o suprafață de 1.000 metri pătrați fiecare.Una din posibilitățile existente pentru adăpostirea unui număr mai mare de păsări o constituie folosirea diferitelor construcții gospodărești. Astfel în miile de grajduri, care rămîn goale în timpul verii după scoaterea animalelor în tabere la pășune, pot fi crescute sute de mii de păsări.O problemă însemnată o constituie folosirea la maximum a halelor de pui. în gospodăriile fruntașe se

cresc cîte 4—5 serii de pui pe an în- tr-o hală, dar alte gospodării nu cresc pe an nici măcar două serii complete de pui. Anul trecut la G.A.S. Catalina, regiunea Brașov, s-au crescut abia 1,5 serii de pui în hale.O problemă importantă o constituie și folosirea padocurilor pentru păsări. Potrivit normelor folosite pînă acum, s-au făcut padocuri prea mari, revenind circa 15 m.p. de fiecare găină. Cel mai adesea acestea sînt niște locuri bătătorite, greu de dezinfectat și care ocupă multe mii de hectare de teren arabil. Totodată împrejmuirea unor suprafețe mari cu plase de sîrmă este costisitoare. Bine ar fi ca pentru păsările de reproducție să se asigure suficiente suprafețe înierbate, iar păsărilor care produc ouă pentru consum și celor care se cresc pentru carne să li se asigure solare cu o mărime egală cu suprafața halelor. Trebuie subliniat că micșora
rea padocurilor poate da rezultate 
bune numai dacă se respectă cu 
strictețe regulile de dezinfecție pe
riodică și se practică o alimentație 
rațională a păsărilor.

Măsurile prevăzute să fie 
aplicate în practică fără 

întîrziereRealizarea sarcinilor puse de Consfătuirea colectiviștilor în ce privește creșterea păsărilor are o mare însemnătate pentru sporirea veniturilor fiecărei gospodării și îmbunătățirea aprovizionării populației cu ouă și carne de pasăre. De aceea ele trebuie să constituie o- biectul unei preocupări permanente, concrete, a organelor și organizațiilor de partid și sfaturilor populare. în primul rînd este necesar să se vadă dacă planurile de producție ale gospodăriilor colective și în special ale celor situate în jurul orașelor și centrelor mari, oglindesc preocuparea pentru dezvoltarea sectorului avicol. Foarte important este să se vadă dacă s-au prevăzut sarcini mobilizatoare și dacă a- ceste sarcini sînt însoțite de măsuri practice concrete care să asigure înfăptuirea lor.Faptele demonstrează că atunci cînd comitetele raionale de partid și sfaturile populare îndrumă concret gospodăriile colective, pe baza cunoașterii posibilităților lor reale, acestea iau măsuri pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite. Un exemplu concludent îl constituie gospodăria colectivă din Ianca, regiunea Galați, care în planul de producție 
a stabilit să crească un număr de 
25.000 pul, Iar la sfîrșitul acestui 
an să ajungă la o matcă de 10.000 
găini ouătoare. Totodată colectiviștii au prevăzut cum să organizeze alimentația păsărilor, procurarea puilor, calificarea cadrelor etc. în

acest an ei vor construi încă o hală pentru 6.000 găini.Unele comitete raionale de partid și sfaturi populare n-au analizat însă posibilitățile pe care Ie au gospodăriile colective pentru creșterea păsărilor. Iată un exemplu. La numai 9 kilometri de Giurgiu se află gospodăria colectivă din comuna Ghizdaru. Gospodăria a crescut anul trecut 1.500 rațe, din care a fost oprită o matcă de peste 900 rațe. Chemarea Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști a stîrnit un larg ecou în rîndurile colectiviștilor din Ghizdaru. Ei au hotărît să crească în acest an un număr mare de pui și 3.000 rațe. Numai că hotă- rîrea lor n-a găsit sprijin la secția agricolă a sfatului popular al orașului, care le-a indicat să crească în 1962 doar 1.000 pui și 600 rațe.Foarte important este ca organele și organizațiile de partid să controleze felul cum se ocupă sfaturile populare de traducerea în viață a planurilor întocmite în legătură cu creșterea păsărilor, de rezolvarea operativă a problemelor legate de sprijinul material care trebuie acordat unităților agricole. Este vorba în primul rînd de acordarea unui sprijin concret în procurarea puilor, asigurarea adăposturilor, organizarea unei hrăniri raționale a păsărilor, calificarea cadrelor etc.Sarcini însemnate revin specialiștilor. Ei trebuie să îndrume concret, la fața locului, gospodăriile colective în rezolvarea problemelor care se pun, mai ales în ce privește ridicarea calificării îngrijitoarelor de păsări. Popularizarea nu numai a realizărilor, ci mai ales a metodelor de muncă ale gospodăriilor și crescătoarelor fruntașe, să fie folosită ca un mijloc puternic pentru dezvoltarea creșterii păsărilor.în această perioadă organizațiile de bază din gospodăriile colective au datoria să axeze munca de lămurire spre mobilizarea colectiviștilor în rezolvarea problemelor ce se pun în sectorul avicol, să se îngrijească mai ales de calificarea cadrelor, să organizeze și să stimuleze întrecerea în rîndul crescătoarelor de păsări.Pînă acum, s-a vorbit de creșterea păsărilor, s-au făcut planuri, dar principala problemă este să se treacă fără întîrziere la aplicarea celor stabilite. Criteriul de apreciere al muncii organelor locale în acest domeniu să fie seriozitatea cu care se ocupă de realizarea sarcinilor stabilite, rezultatele ce le obțin.Comitetele regionale și raionale de partid, sfaturile populare trebuie să desfășoare o asemenea muncă încît să trezească interesul fiecărei gospodării și a organizațiilor de partid, ca- încă din acest an să realizeze o creștere simțitoare a producției de ouă și came de pa
săre.

In partidele frățești
Apelul C. C. al Partidului Comunist din Germania 

pentru eliberarea lui Oskar Neumann
Tn R.F.G., ca și în R.D.G. ia amploare 

mișcarea pentru apărarea lui Oskar 
Neumann, fruntaș al Partidului Comu
nist din Germania, aruncat în închi
soare de către autoritățile de la Bonn. 
Cea de-a 19-a plenară a C.C. al P.C.G. 
a lansat un apel prin care cheamă la 
luptă pentru eliberarea lui Neumann 
și a celorlalți luptători pentru pace, 
întemnifafi.

Oskar Neumann a fost aruncat în în
chisoare pentru că a cerut încheie
rea Tratatului de pace cu Germania, 
și renunțarea de către R.F.G. la înarma
rea atomică. împreună cu el în în
chisori se află, sute de alfi luptători 
pentru interesele vitale ale poporului 
german. înfr-un recent apel al P.C.G. 
se arată că în ultimii zece ani în Ger
mania occidentală au fost intentate 
150.000—200.000 procese politice. Au

fost supuși represiunilor adversarii înar
mării atomice, luptătorii pentru dezar
mare și mulfi alții. Presa- demo
crata germană informează în fie
care zi despre noi și noi acte 
samavolnice împotriva comuniștilor din 
R.F.G. și foaie acestea se întîm- 
plă în timp ce foștii naziști își des
fășoară nesfingherifi activitatea lor mi- 
litaristă și revanșardă ; organizațiile lor 
apar și cresc ca ciupercile după ploaie.

Cei care n-au reușit să-I ucidă pe 
Neumann în timpul detențiunii sale la 
Buchenwald încearcă să facă aceasta 
astăzi, în întunericul închisorilor din 
R.F.G. Dar Oskar Neumann își continuă 
lupta și în închisoare. Oamenii progre
siști din întreaga lume cer cu hotărîre 
să înceteze persecuțiile împotriva sa 
și a celorlalți luptători pentru pace din 
Germania occidentală. Oskar Neumann 
trebuie să fie eliberat I

Declarația Comitetului Executiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie despre concepțiile conducătorilor 

Partidului Muncii diin AlbaniaZiarul „DAILY WORKER” a publicat, sub titlul „Albania și comuniștii din lumea întreagă“, o Declarație a Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Marea Britanie, în care se spune :„Conducătorii albanezi, flecărind zgomotos despre posibilitatea războiului, ignorează în același timp indicația specială făcută în Declarația celor 81 de partide (este vorba de Declarația de la Moscova a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești, din noiembrie 1960— n. r.) cu privire la primejdia serioasă pe care o prezintă pentru omenire un război termonuclear și subapreciază forțele care pot preîn- tîmpina războiul”.în Declarația C.E. al P. C. Englez se spune mai departe : „Pentru oricine se consideră ț comunist, a prezenta denaturat eforturile răbdătoare ale Uniunii Sovietice de a se ajunge la un acord, drept „teamă” față de imperialiști, în timp ce numai „curajoasa“ Albanie este gata să lupte împotriva imperialismului— este un periculos aventurism politic”.Poziția pe care s-au situat conducătorii albanezi, se arată în Declarația Partidului Comunist al Marii Britanii, este nu numai o calomnie la adresa Uniunii Sovietice, dar și o încălcare grosolană a De

clarației comune a 81 de partide. Conducătorii albanezi vorbesc în limbajul tipic al • fracționiștilor și scizioniștilor. Politica promovată de tovarășul Hrușciov și guvernul sovietic este politica pe care a stabilit-o și a aprobat-o în unanimitate congresul P.C.U.S. și C.C. ales de el. Aceasta este o politică care se călăuzește cu fidelitate după principiile lui Lenin și declarațiile partidelor comuniste din lumea întreagă.Referindu-se la problema formelor de trecere la socialism, Declarația arată : „Elementele noi despre care se vorbește în Declarația Consfătuirii partidelor din 1957 și despre care s-a vorbit din nou în 1960 constau în aceea că, în noua situație mondială, într-o serie de țări capitaliste există în prezent posibilitatea „de a cuceri puterea de stat fără război civil”, de a asigura o majoritate sigură în parlament și „de a transforma parlamentul în- tr-un instrument care să slujească clasa muncitoare“. „Aceasta este ceea ce neagă în prezent conducătorii albanezi. Procedînd astfel, ei se contrapun poziției mișcării comuniste mondiale”. „Așa cum reiese, subliniază Declarația C.E. al Partidului Comunist din Anglia, Partidul Muncii din Albania s-a situat pe o poziție dogmatică și sectaristă”.
O expresie a popularității crescînde a Partidului 

Comunist Francez
La începutul lunii decembrie 1961, 

Comitetul Central al Partidului Co
munist Francez a hotărît deschide
rea unei subscripții naționale de 100 
milioane franci francezi, care — 
după cum a scris Jacques Duclos în 
articolul de fond al ziarului „l’Hu- 
manité” din 1 decembrie 1961 —„era 
menită să procure partidului mij
loacele de care are absolută nevoie 
pentru a face față cu cinste obliga
țiilor sale politice în actuala situație 
plină de pericole". Comitetul Central 
al Partidului Comunist' Francez 
chema pe comuniști să. militeze 
activ pentru a strînge fără întîrziere 
suma de mai sus „în uzine, ateliere, 
magazine, școli, universității în car
tierele orășenești și în toată Fran
ța, pînă și în cătunele cele mai în
depărtate".

Ziarul ,,1’Humanité" informează 
aproape zilnic la rubrica „Bătălia 
pentru cele 100 milioane" despre 
bunele rezultate ce se obțin în a- 
ceastă acțiune. La data de 18 ianua
rie 1962, ,,1’Humanité" scria la ru
brica de mai sus :

„Ținînd seama de timpul care a 
fost necesar pentru începerea acțiu
nii de colectare putem spune că 
s-au obținut rezultate uimitoare, de
oarece pînă azi ■ s-au vărsat la ca
sieria partidului 67.124.591 franci". 
Alte sume importante se mai află 
în secții și celule. „Fără exagerare se 
poate afirma — spune mai departe 
ziarul — că activiștii comuniști, în- 
trecîndu-se în dinamism și inițiative, 
au strîns peste 100 milioane de 
franci. Aceasta dovedește justețea 
politicii Partidului Comunist Fran
cez în toate domeniile și arată, în 
primul rînd, că lupta antifascistă pe

Mișcarea pentru legalizarea 
P. C. din BraziliaDupă cum relatează agenția Prensa Latina, comitetul de organizare al mișcării pentru legalizarea Partidului Comunist din Brazilia a anunțat că 58.000 de persoane au semnat petiția cerînd legalizarea a- cestui partid. Conform constituției braziliene, un partid politic pentru a se putea înregistra are nevoie de 50.000 semnături. Cu toate acestea comitetul de organizare a declarat că nu va înceta campania sa înainte de a fi strîns 100.000 semnături.

care o duce este aprobată și spriji
nită de un număr din ce In ce mai 
mare de democrați francezi.

Datorită numeroaselor și marilor 
acțiuni pe care le organizează, par
tidul — subliniază ,,1’Humanité" — 
a cîștigat în aceste săptămîni noi 
aderenți. Rezultatele subscripției 
naționale dezmint așa-zisa izolare a 
partidului de care vorbesc adversarii 
noștri ce iau dorințele drept reali
tate".

100 de ani de la moartea Bozenei Nëmcovâ

O strălucită reprezentantă 
a culturii cehe

De la corespondentul 
nostru la Praga

într-o zi frigu
roasă din zorii lui 
1840, o căruță pur- 
tînd oîteva mobi
le modeste adu
cea în mica loca
litate Polnă din răsăritul Cehiei pe 
funcționarul Josef Nëmec, tînăra lui 
soție și doi copii mici. Era a șasea 
reședință a gingașei Bozena Nëm
covâ, după ce, în numai doi ani, 
a locuit pe rînd la Ceskă Skalice, 
Domazlice, Cerveny Kostelec, Jose- 
fov și Litomysl. Casa cu numărul 
47 n-a fost cea din urmă în care 
a visat și a creat autoarea „Buni
cuței", în scurta ei viață de pere
grinări —. în care o în- 
tîlnim de-o potrivă în 
micul și legendarul Ra- 
tiborice al copilăriei, în 
localități din Slovacia, 
în Fraga —, Polnă a 
constituit o răscruce : 
aici a trecut Bozena 
Nëmcovâ pragul litera
turii, aici s-a zămislit 
acea patetică chemare 
„Către iemeile cehe“, 
ale cărei versuri au ră
sunat — în primăvara 
lui 1843 — ca un semnal 
de luptă.

A văzut lumina zi
lei la Viena, ca fiică
nelegitimă a unei slujnice. A 
cunoscut de la început privațiunile 
materiale, dar și zbuciumul poporu
lui ceh, în mijlocul căruia și-a pe
trecut adolescența. Politica de 
germanizare a Cehiei și Slova
ciei, încarnată în persoana prin
țului Metternich, era urmărită 
de aparatul birocratic al habsbur- 
gilor cu mijloace de-a dreptul săl
batice. De aceea, anii '30 și '40 ai 
secolului al XIX-lea s-au caracte
rizat prin rezistența mereu mai în- 
dîrjită a patrioților cehi, moravi și 
slovaci, care s-a manifestat îndeo
sebi prin lupta pentru afirmarea 
valorilor naționale în domeniul teh
nicii și al culturii. Tributară, 
în primii ani, poeziei lirice germa
ne — limbă în care a și scris în
cercările de început —, Bozena 
Nëmcovâ avea să se alinieze cu- 
rînd printre fruntașii mișcării de 
renaștere națională, după descope
rirea operei lui Tyl și, desigur, în 
urma contactului cu lumea „închi
să" a satelor, a orășelelor mărunte, 
cu poporul care n-a renunțat nici 
o clipă la graiul moșilor și stră

moșilor săi. ÂJ 
șa s-au născut 
„Oameni săraci“, 
„Domnul învăță
tor“, „O colibă la 
poalele munților“, 

în care recunoaștem peisajele și oa
menii simpli din Cerveny Kostelec, 
din preajma orașului Domazlice, 
din satele Slovaciei

Istoriografii literari s-au străduit 
adeseori să descopere, în eroii o- 
perelor scriitoarei, personaje auten
tice care i-au populat existența. 
„Bunicuța" însăși a fost identificată 
cu buna Magdalena Novotnâ care, 
fără îndoială, a jucat un rol însem

nat în viața autoarei. 
Inijuența cea mai puter
nică și reală a exerci
tat-o însă asupra Boze
nei Nëmcovâ poporul 
însuși, cu portul și vo
cabularul său atît de 
pitoresc, cu marea sa 
înțelepciune. Contesei 
— una din eroinelg prin
cipale ale romanului —, 
bunicuța „iute la trea
bă" îi spune cu demni
tatea omului simplu : 
„Atîta vreme cît trăiesc... 
se cuvine să muncesc, 
căci șederea pe cana
pea costă prea mult.

Și apoi, nici un om nu-i fără griji, 
pe unul îl apasă una, pe altul alta, 
fiecare își duce în spinare crucea 
lui. Numai că nu fiecare se aplea
că sub greutatea ei". Altă dată, 
observă cu un umor amar : „Ei, 
stimată doamnă, una este să mă- 
nînci ceva numai așa, de poftă, și 
alta-i să mănînci de foame", după 
care îi atrage atenția că „pomana 
îi ajută pe oameni numai pentru 
scurtă vreme".

Sînt, în „Bunicuța", multe ele
mente autobiograiice, dar domi
nantă, în cartea aceasta de mult 
consacrată printre operele de sea
mă ale literaturii, este dragos
tea fierbinte pentru cei mulți și 
obidiți, adînca cunoaștere a sufle- 
tului lor, a tradițiilor populare, a 
peisajului spiritual și natural al 
patriei, care și-au găsit în măies
tria scriitoarei o expresie majoră.

în aceste zile, cînd în urma hotărî- 
rii U.N.E.S.C.O. se cinstește în lumea 
întreagă un veac de la moartea 
Bozenei Nëmcovâ, operele ei încăl
zesc inimile oamenilor.

HORIA LIMAN
--------o«o—. —
La Moscova

Consfătuirea unională a șefilor catedrelor tie științe 
sociale din instituțiile de îuvățămîut superiorMOSCOVA 30 (Agerpres).— TASS. La Moscova s-a deschis Consfătuirea unională a șefilor catedrelor de științe sociale din instituțiile de învățămînt superior. Deschizînd consfătuirea, Frol Kozlov, membru
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Dezarmarea generală și totală — 
o necesitate vitală
Apelul lui

LONDRA 30 (Agerpres). — John 
Bernal, președintele executiv al Pre
zidiului Consiliului Mondial al Pă
cii, cere într-un apel dat publicității 
la 29 ianuarie, să se acorde un spri
jin de masă Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și pace.

în apel se spune : „Pretutindeni 
oamenii protestează din ce în ce 
mai energic împotriva pericolului de 
distrugere nucleară. Dar, cu toate 
acestea, acest pericol există și 
crește. Este necesar să se găseașcă 
noi căi pentru a uni omenirea în 
vederea unor acțiuni avînd ca scop 
interzicerea armei nucleare în lumea 
întreagă. Anul 1962 poate deveni a- 
nul cînd guvernele, la cererea po
poarelor lor, vor ajunge la un acord 
cu privire la primele măsuri ade
vărate de dezarmare.

Dezarmarea generală, totală și 
controlată, inclusiv distrugerea ar
mei nucleare, este necesitatea cea 
mal vitală a timpurilor noastre. A- 
cesta este pasul necesar pe calea 
spre o lume fără războaie.

John Bemal
în întreaga lume crește puternic 

năzuința spre dezarmare și se in
tensifică acțiunile pentru atingerea 
acestui țel. Pentru a veni în spriji
nul acestui avînt și pentru a atrage 
la acțiuni majoritatea covîrșitoare 
a omenirii, care dorește să lichideze 
pericolul bombelor nucleare, Consi
liul Mondial al Păcii a hotărît să 
convoace la Moscova între 9 și 14 
iulie 1962 Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și pace.

Invităm să participe la congresul 
nostru toate organizațiile și mișcă
rile, toți bărbații și femeile intere
sați în lichidarea pericolului pe care 
îl implică actuala situație și care 
depun eforturi pentru atingerea a- 
cestui țel măreț.

Ceea ce dorim noi, în primul rînd, 
este ca discuția la congres să ducă 
la acțiuni pe plan mondial în fa
voarea dezarmărif. Lucrînd împreu
nă, popoarele din lumea întreagă 
vor avea suficiente forțe pentru a-și 
schimba soarta și pentru a îndrep
ta întreaga lume pe făgașul păcii".

----------- --------------------

Demonstrație pentru pace la New YorkNEW YORK 30 (Agerpres). — Pe cea mai animată arteră a New York-ului — Fifth Avenue — a avut loc la 29 ianuarie o demonstrație de masă cu care s-a deschis săptămîna „Luptei pentru apărarea păcii", inițiată de organizațiile

Cetățenii britanici se ridică cu tărie Împotriva pregătirilor de război. 
Acești manifestant! au cunoscut primul șl al doilea război mondial șl nu 
▼or un <ri treilea.

partizanilor păcii din S.U.A. Demonstrația a început după un scurt miting în piața de lingă parcul central. Purtînd pancarte pe care era scris „Unica noastră apărare este 
pacea !“, „Securitate prin dezarma
re generală 1", demonstranții au străbătut întreaga parte centrală a orașului de la strada a 59-a pînă la Piața Washington. în coloana apărătorilor păcii pășeau studenți, funcționari, femei.Săptămîna „Luptei pentru apărarea păcii“, care va dura pînă la 4 februarie, prevede organizarea de mitinguri, demonstrații, pichete în jurul clădirilor Comisiei pentru e- nergia atomică, Oficiului local pentru apărarea și mobilizarea civilă, centrului de recrutare al armatei americane. Se prevede, de asemenea, că vor fi postate pichete în jurul sediului O.N.U. și altor clădiri.După cum se arată în declarația comitetului de organizare a săptă- mînii „Luptei pentru apărarea păcii", scopul ei este de a demonstra dorința de pace a americanilor de rînd, hotărîrea lor de a obține încetarea politicii războiului rece și cursei înarmărilor, Din comitet fac parte reprezentanți ai unor grupuri și organizații ca Uniunea americana a studenților pentru apărarea păcii, Comitetul quakeri- lor pentru apărarea păcii, Liga fe
meilor pentru apărarea păcii.

al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.U.S., a spus că această consfătuire a fost convocată de Comitetul Central al partidului pentru discutarea sarcinilor privind îmbunătățirea continuă a predării teoriei marxist-leniniste și dezvoltarea științelor sociale pe baza hotăririlor Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. și noului Program al partidului.La lucrările consfătuirii participă pește 2.600 de șefi ai catedrelor de științe sociale, conducători ai instituțiilor de învățămînt superior, instituțiilor științifice, reprezentanți ai organizațiilor de partid, obștești și ai altor organizații.Mihail Suslov, membru al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.U.S., a prezentat raportul „Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. și sarcinile catedrelor de științe sociale“.La lucrările consfătuirii participă de asemenea Leonid Ilicev, Boris Ponomariov și Alexandr Șelepin, secretari ai C.C. al P.C.U.S.Miercuri consfătuirea care se desfășoară în Palatul Mare al Kremlinului își continuă lucrările.
---- <>eo----

Uneltirile rebelilor 
laotieni

3XIENG KUANG 30 (Agerpres). — Rebelii laoțieni pun la cale noi acțiuni militare împotriva forțelor patriotice. Postul de radio Vocea Laosului relatează, că de îndată ce s-au reîntors la Vientiane de la în- tîlnirea prinților de la Geneva, Bouri Oum și Fumi Nosavan au dat ordin unor unități ale trupelor rebele să lanseze un atac în direcția localităților Khan The, Kham Hay și Phu Xa.în fața atacurilor rebelilor, a declarat generalul Chounlamani, membru, al Comitetului militar național laoțian, trupele guvernamentale și unitățile Neo Lao Haksat au fost nevoite să se apere și au obținut succese preliminare în contraatacurile lor eroice împotriva inamicului.
*KHAN-KHAI 30 (Agerpres). __Prințul Sufanuvong, președintele Comitetului Central al Partidului Neo Lao Haksat, a trimis copreședinților conferinței internaționale pentru reglementarea problemei laoțiene o scrisoare în care Ie atrage atenția asupra necontenitelor provocări ale. grupării de la Savannaket împotriva trupelor guvernamentale și forțelor Patet Lao.în scrisoare se spune că în ultimul timp aceste provocări au luat caracterul unor operațiuni militare directe la care participă avioane militare, tancuri, artilerie. Toate aceste operațiuni militare ale rebelilor sînt conduse nemijlocit de ofițeri americani.Protestăm energic împotriva provocărilor cercurilor militariste a- mericane și grupării de la Savannaket, se spune în scrisoare, și le facem pe deplin răspunzătoare pentru urmările ce decurg din aceste provocări.
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Cuba se bucură de sprijinul
tuturor popoarelorIN CONSILIUL DE SECURITATE La O. N. U.

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Puterile colonialiste au împiedicat discutarea problemei congolezeNEW YORK 30 (Agerpres). - La 30 ianuarie la ora 16 G.m.t. s-a deschis sub președinția lui Patrick Dean (Anglia) ședința Consiliului de Securitate în fața căruia se găsește cererea guvernului sovietic de a se discuta modul în care este aplicată rezoluția Consiliului de Securitate din 24 ianuarie 1961 privind problema Congou lui.Imediat după deschiderea ședinței reprezentantul S.U.A., Adlai Stevenson, susținut de reprezentantul Angliei, s-a pronunțat în favoarea amînării dezbaterilor sub pretextul că guvernul central congolez nu 
este de acord cu discutarea în momentul de față în Consiliul de Securitate a situației din Congo.Luînd cuvîntul, reprezentantul U.R.S.S., Valerian Zorin, a demascat manevrele întreprinse de colonialiști în Congo și a arătat netemeinicia propunerii de amînare a înscrierii pe ordinea de zi a cererii guvernului U.R.S.S.Recurgînd la subterfugii procedurale, președintele a pus la vot problema amînării discutării situației din Congo. Delegațiile U.R.S.S. și R.P. Romîne au votat contra acestei amînări nejustificate, iar dele-

gații Ghanei și R.A.U. s-au abținut. Datorită manevrelor puterilor colonialiste dezbaterea problemei congoleze în Consiliul de Securitate a tost amînată.
★Sub presiunea opiniei publice internaționale care cere tot mai insistent să înceteze amestecul imperialist în Congo, presa și oficialitățile americane au depus în ultimele zile mari stăruințe pentru a acredita ideea că în Congo lucrurile ar merge cît se poate de bine și ca atare convocarea Consiliului de Securitate în problema congoleză cerută de Uniunea Sovietică nu ar fi necesară. După ce manevrele occidentale de a împiedica convocarea Consiliului au eșuat, S.U.A. și aliații lor și-au concentrat eforturile pentru a impune de la prima ședință amî- narea dezbaterilor. în acest scop a fost solicitată și contribuția unor funcționari ai O.N.U. în Congo, ca fostul șef al operațiunilor O.N.U. în acea țară, Sture Linner, care a pregătit un raport „liniștitor“.Colonialiștii sprijiniți de unealta lor Chombe și de anumite elemente din guvernul central nesocotesc prevederile rezoluției Consiliului de
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Securitate care conținea prevederi precise privitoare la alungarea în cel mai scurt timp a mercenarilor străini din Congo și asigurarea unității și independenței acestei țări. Chombe cere un „răgaz“ de o lună pentru a întreprinde, chipurile, o anchetă menită să stabilească „care anume persoane ar putea fi bănuite că ar fi mercenari“. între timp traficul de arme destinat separatiștilor continuă nestînjenit.Mai există însă și alt motiv pentru care cercurile imperialiste nu au dorit dezbaterea în Consiliul de Securitate a situației din Congo. A- cest motiv îl constituie, după cum subliniază însăși agenția Associated Press, acțiunile ilegale împotriva Iui Antoine Gizenga. în această privință, Linner, căruia îi ține isonul Departamentul de Stat, pretinde în raportul său că ar fi fost respectate chipurile căile legale și că Gizenga nu s-ar afla de fapt în stare de arest. Ridiculizînd aceste afirmații, deputatul congolez Mu- kuydi a declarat : „Noi nu sîntem 
copii ca să credem toate acestea. 
Gizenga aparține poporului. De a- 
ceea poporul nu poate rămîne indi
ferent față de soarta lui“.

încheierea dezbaterilor 
in problema angolezăNEW YORK 30 (Agerpres). — A 16-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a încheiat dezbaterea problemei cu privire la situația din Angola. Delegații au dezbătut raportul subcomitetului O.N.U. cu privire la situația din Angola, care conține numeroase date despre războiul colonial de, exterminare, pe care-1 duce Portugalia cu sprijinul N.A.T.O. împotriva poporului Angolei.în cursul dezbaterilor au luat cuvîntul 53 de delegați. Dintre ei numai reprezentanții Spaniei, Angliei și Portugaliei au încercat să justifice acțiunile Portugaliei în Angola, ba chiar să ia apărarea fățișă a guvernului lui Salazar.
Majoritatea covîrșitoare a dele- 

gaților care au luat cuvîntul în șe
dințele Adunării Generale, au cerat 
încetarea războiului colonial din An
gola, încetarea represiunilor, regle
mentarea situației în Angola pe 
baza recunoașterii dreptului poporu
lui Angolei la autodeterminare și 
independență.

împotriva arestării lui A. Gizenga

- Antoine Gizenga vorbind la Stanleyville în august 1961 Ia mitingul 
închinat unității Congoului.

La Binza, In spatele 
sirmel ghimpate

Libertate lui Gizenga!

LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres). — 
TASS : După cum s-a afla,t la Leo
poldville, Antoine Gizenga a adre
sat primului ministru al Republicii 
Congo, Adoula, o scrisoare în care 
îi cere să fie imediat eliberat din 
lagărul parașutiștilor mobutiști.

In scrisoare se arată că menține
rea Iui în lagărul „Binza" înseamnă 
o detențiune preventivă. Clădirea în 
care se ailă este înconjurată de sîr- 
mă ghimpată, iar terestrele și ușile 
sînt ferecate cu zăbrele.

Vizitarea lui Gizenga de către me
dici continuă să fie interzisă, deși el 
are nevoie de o permanentă asis
tență medicală.

In scrisoarea sa, Gizenga se a- 
dresează ca membru al parlamen
tului lui Adoula, cerindu-i să fie eli
berat.

La Leopoldville s-a aflat de ase
menea că din inițiativa unui grup 
de deputați, comisia Camerei Depu- 
taților pentru problemele activității 
parlamentare a hotărît să prezinte 
spre examinare Camerei un proiect 
de rezoluție în care să ceară elibe
rarea imediată a lui Gizenga din la
gărul militar „Binza*, păzit de para- 
șutiști ai lui Mobutu.

Anul trecut, plini 
de mînie și re
voltă, protestam 
împotriva odioa
sei ucideri a lui Patrice Lu
mumba, a duplicității politicii 
duse de anumite cercuri ale 
O.N.U., a mașinațiilor impe
rialiștilor pentru a dezbina, cum
păra, corupe și patrona pînă 
la sfîrșit o îngrozitoare crimă cu 
scopul de a-și păstra avantajele 
și căile de exploatare.

Fericirea Congoului, de 
țară bogată, se schimbă pentru 
el în nefericirea de a -fi 
rîvnită, o țară de pe care mîna 
imperialiștilor nu vrea să se ri
dice. Fericirea Congoului de a-șt 
fi dobîndit independența s-a pre
schimbat pentru el în nefericire, 
datorită colonialiștilor care plă
tesc pe trădătorii de țară. Trans- 
formînd Congoul în arenă de 
luptă, aceștia fac jocul ticălos al 
puterilor occidentale.

După jertfirea lui Lumumba, 
acum e primejduită viața lui 
Gizenga, urmașul și continua
torul cauzei sale, luptătorul 
pentru independența, unitatea șt 
libertatea Congoului ! Forțele 
O.N.U., departe de a duce la în
deplinire rezoluțiile O.N.U. în 
privința politicii izolate, fracțio- 
niste a lui Chombe, pactizează cu 
el, împotriva intereselor adevă
rate ale Congoului. Cum pot răs
punde și cum vor răspunde per
soanele de la O.N.U. care au sar
cina de a veghea la ceea ce se 
petrece în Congo, dacă Antoine 
Gizenga, azi prizonierul lut 
Chombe, ar sfîrși în același chip 
ca Patrice Lumumba ? Dacă viața 
înflăcăratului patriot congolez 
ar fi mîine încă o amintire sîn- 
geroasă, pe lingă atîtea altele 
care acoperă de ocară politica

-----------  imperialistă, care 
LUCIA DEMETRIUS acoperă de blam

----- în fața întregii 
lumi politica de

loc obiectivă, plină de um
bră, pe care o duc forțele 
O.N.U. trimise în Congo, cu un 
scop absolut opus celui pe care 
îl servesc ?

Cît mai e încă timp, noi ce
rem, în numele dreptului fiecărui 
popor de a fi liber și de a se 
dezvolta în tihnă, în numele ce
lor mai elementare principii de 
drept și legalitate și de respect 
pentru activitatea și lupta dreap
tă a unui om căruia poporul i-a 
acordat încrederea lui alegîn- 
du-l deputat, — libertate lui An
toine Gizenga. O a doua crimă, 
tot atît de feroce ca prima, do
vadă a unei crîncene politici de 
oprimare și exploatare, nu tre
buie să se mai comită. Aceasta 
trebuie s-o înțeleagă și acele pu
teri care făptuiesc cu consecven
ță, neîntrerupt, contrariul celor 
ce afirmă, într-un chip care nu 
mai poartă nici măcar elementara 
mască a ipocriziei, cu care ne-au 
deprins de atîția ani.

Destul sînge a acoperit pînă 
azi pămîntul Congoului.1 La toa
te grozăviile de pînă acum, sîn- 
gele patriotului Gizenga nu tre
buie să se adauge, ca să întunece 
iremediabil zbuciumul sfîșietor 
al unei țări, ieri la un pas de 
libertate. Cei care poartă răspun
derea pentru tragedia congoleză 
au destule motive să știe, din 
propria lor experiență, că nici- 
un fel de fărădelegi nu pot, în 
zilele noastre, să salveze siste
mul robiei coloniale de sfîrșitul 
la care l-a condamnat istoria.

Odată cu toți oamenii cinstiți, 
drepți din lume, cerem libertate 
pentru Gizenga!

0 Organizația Uniunea națională democratică din Mozambic a adresat participanților la conferința statelor africane de la Lagos un memorandum în care printre altele cere pedepsirea ucigașilor lui Patrice Lumumba și eliberarea lui Antoine Gizenga.
a -fi o
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In întreaga lume continuă să se 
desfășoare o largă campanie de 
protest împotriva arestării lui 
Antoine Gizenga, împotriva ameste
cului imperialist în Congo.• în telegrama adresată secretariatului O.N.U., Organizația pentru apărarea păcii din Republica Mali și Comitetul de solidaritate afro- asiatică își exprimă „protestul hotărît împotriva complotului pus la cale împotriva lui AntoinqâGizenga de către imperialiști și demătre a- sasinii lui Patrice Lumumba“. •

e „Dacă Gizenga va avea soarta lui Lumumba — scrie în ziarul

„People Daily“ scriitoarea birmană Dau A Ma — atunci numele O.N.U. va fi pătat pentru totdeauna. O.N.U. trebuie să ia*măsuri urgente pentru a-1 smulge pe Gizenga din mîi- nile asasinilor".» într-un interviu acordat ziarului ceh „Prace", I. Zakaria, secretarul Federației Sindicale Mondiale, organizație care grupează 120 milioane de membri, a cerut eliberarea lui A. Gizenga.
0 Cunoscutul poet turc Nazim Hikmet publică în „Literaturnaia Gazeta" o chemare înflăcărată pentru salvarea vieții lui Antoine Gizenga.

Răspunsurile lui Fidel Castro la întrebările redactorilor șefi 
ai ziareîor „Pravda“ și „Izvestia“Nu silim pe nimeni să intre în cooperative. Lăsăm pe fiecare să aleagă de bună voie. A fost o vreme cînd țăranii șovăiau, dar astăzi sînt mulțumiți. Țăranii spun că revoluția este revoluția lor.Fidel Castro a anunțat că revoluția a naționalizat toate societățile naționale și întreaga mare industrie. Revoluția cubană a înfăptuit o revoluție culturală extrem de profundă. în prezent numărul anal- fabeților s-a redus în țară la 3,9 la sută din întreaga populație, fiind cel mai scăzut procent din America Latină, unul dintre cele mai scăzute din lume, inferior celui înregistrat în înseși Statele Unite.în cei trei ani care au trecut de ca punct de plecare principiul cola victoria revoluției, Cuba și-a întărit apărarea, și-a consolidat forțele armate, care stau de strajă cuceririlor poporului. Vechiul aparat militar, care reprezenta interesele imperialismului, a fost desființat în întregime.Revoluția cubană, a spus Fidel Castro în continuare, a putut obține stabilirea relațiilor de prietenie, a legăturilor economice cu multe țări ale lumii. Acordăm o înaltă 

prețuire, a spus el, relațiilor de 
prietenie cu țările lagărului socia
list. Aceasta se repercutează favo
rabil asupra dezvoltării economice 
a țării noastre.

Republica a cucerit un mare pres
tigiu pe întregul continent și în în
treaga lume.

Exemplul Cubei însuflețește ce
lelalte popoare ale Americii Latine 
și ale lumii exploatate de imperia
lism. Cuba a demonstrat că, în 
condițiile actualului raport de forte 
în lume, orice popor, orlcît de mic 
ar fi, se poate elibera de sub jugul 
imperialismului.Referindu-se 
a Cubei, Fidel 
Cuba sprijină 
rare a tuturor 
țărilor supuse 
liste. Cuba sprijină lupta pentru 
pace, care corespunde intereselor 
întregii omeniri.

Cuba sprijină lupta pentru co
existența pașnică, pentru dezar
mare.

întărirea legăturilor de prietenie 
ale Cubei cu toate țările socialiste 
șl cu toate țările care se pronunță 
pentru apărarea păcii — aceasta 
este baza politicii externe a Cubei.Politica Cubei în America Latină este, de asemenea, o politică de pace și nu este vina noastră că imperialismul pregătește împotriva noastră acte de agresiune, că imperialismul se străduiește să izoleze Cuba de celelalte țări ale Americii Latine. Răspunderea pentru relațiile proaste dintre Cuba și S.U.A. revine guvernului Statelor Unite.La conferința miniștrilor Afacerilor Externe ai țărilor membre ale Organizației Statelor Americane se

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS: Fidel Castro, primul ministru al guvernului revoluționar al Cubei, a primit la Havana pe Pavel Satiu- kov, redactor șef al ziarului „Pravda", și Alexei Adjubei, redactor șef al ziarului „Izvestia“, și a răspuns la întrebările puse de ei.Lucrul principal, lucrul cel mai important pe care l-am obținut în urma victoriei revoluției, a declarat Fidel Castro, îl constituie eliberarea națională, deplina suveranitate națională. Cuba s-a eliberat de sub tutela imperialismului american.
Revoluția cubană, a spus primul ministru în continuare, este o re

voluție înfăptuită de muncitori și 
țărani pentru muncitori și țărani. 
Astfel s-a prezentat revoluția noa
stră cubană de la apariția el. Ast
fel s-a dezvoltat ea și se va dezvolta 
și pe viitor.Revoluția a eliberat țărănimea de foamete și șomaj. Politica față de țărănimea muncitoare a fost de așa natură îneît a creat baza pentru o alianță trainică a țărănimii cu clasa muncitoare. Marile gospodării au devenit de îndată parte integrantă a sectorului socialist al economiei naționale a republicii. Noi nu am zorit pe micii proprietari de pămînt să intre în cooperative, să-și socializeze pămînturile, a spus Castro.

dă o mare luptă ideologică între dreptul popoarelor la autodeterminare, la suveranitate și la alegerea sistemului pe care poporul îl consideră necesar, și pretențiile imperialismului care cere să i se acorde dreptul la imixtiune în treburile interne ale Americii Latine. întreaga Americă Latină știe că imperialismul american cere să i se acorde dreptul de a interveni în treburile continentului. Toți știu că Cuba luptă pentru dreptul po-' poarelor la autodeterminare, din care cauză poziția Cubei se bucură de sprijinul popoarelor întregii Americi Latine.
în politica sa externă, Cuba ia
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Telegrama adresată de N» S. Hrușciov 
doamnei Eleanor RooseveltMOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS : Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a nașterii lui Franklin Delano Roosevelt, N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a adresat o telegramă doamnei Eleanor Roosevelt, văduva fostului președinte al S.U.A.în telegramă, N.S. Hrușciov scrie că astăzi nu numai că se mențin pe de-a întregul premisele pentru îmbunătățirea relațiilor sovieto- americane, ci și că acest lucru a devenit în prezent și mai imperios necesar, deoarece de starea relațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. depinde în multe privințe atingerea mărețului țel la care năzuiesc toate popoarele — înlăturarea pericolului unui nou război.în telegramă se spune că în Uniunea Sovietică este cinstită memoria lui Franklin D. Roosevelt, sînt
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apreciate mult eforturile lui pentru dezvoltarea colaborării sovieto- americane.„în cronica evenimentelor furtunoase ale secolului al XX-lea, scrie N. S. Hrușciov, președintele Roosevelt va ocupa totdeauna un loc demn ca unul dintre cei mai de seamă oameni de stat din lume'L Fiind realist în politică, Roosevelt își dădea seama de faptul că divergențele ideologice nu trebuie în nici un fel să împiedice dezvoltarea relațiilor de prietenie între popoarele și guvernele sovietic și american.„Practica relațiilor noastre în timpul vieții lui F. Roosevelt, atît în timp de pace, cît și în cursul luptei comune împotriva Germaniei hitleriste, a constituit o confirmare grăitoare a înțelepciunii și justeței acestei orientări", arată N. ■ S. Hrușciov. <
Bandiții din O. A. S. au încercat 

să pătrundă în locuința lui Maurice Thorez
PARIS 30 (Agerpres). —

Partidul Comunist Francez 
publicității un comunicat în 
se spune :

în noaptea din 29 spre 30
rle, un grup de fasciști din
au încercat să pătrundă în locuința 
de Ia Basainville (departamentul
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TASS. 
a dat 

care

ianua- 
O.A.S.

Seine et Oise) a lui Maurice Tho
rez, secretar general al Partidului 
Comunist Francez. Acțiunile ener
gice ale organelor de pază ale 
partidului au împiedicat pe acești 
bandiți să-și realizeze planul, pu- 
nîndu-i pe fugă.

S C U R T
CAIRO. în dupa-amiaza zilei 

ianuarie a sosit în Republica 
Unită, într-o vizită de șapte zile, pri
mul cosmonaut sovietic, I. A. Gagarin, 
răspunzînd invitației mareșalului Ab
del Hakim Amer, vicepreședinte al 
R.A.U. și comandant suprem al forțe
lor armate ale R.A.U.

de 29 
Arabă

E ȘTIRI
MOSCOVA. La 30 ianuarie a pără

sit Moscova, plecînd la Washington 
pe calea aerului, delegația sovietică 
care va duce tratative și va senina a- 
cordul sovieto-american cu privire Ia 
schimburi în domeniul științei, tehnicii, 
învățământului, ocrotirii sănătății și 
culturii pe anii 1962—1963.

existenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite. Nu cred 
și nu putem presupune, a spus F. 
Castro, că principiul coexistenței 
pașnice ar fi doar o chestiune de 
tactică. Coexistența pașnică consti
tuie strategia justă. Ea este o ne
cesitate 
deoarece 
cu orice preț un război 
mondial, 
urmări catastrofale pentru omenire.Analizînd sarcinile puse în fața organizațiilor revoluționare integrate, Fidel Castro a spus, că sarcina cea mai importantă constă în formarea cadrelor revoluționare. Astăzi în Cuba mii de tineri muncitori, țărani și intelectuali studiază în școlile de pregătire revoluționară marxism-leninismul, economia, istoria, problemele interne și internaționale.

Astăzi revoluția cubană este mai 
puternică și unită decît oricînd, ea 
s-a cristalizat sub raport ideologic. Lucrul principal este existența unei unități de monolit,, bazată pe marxism-leninism și pe experiența întregii mișcări revoluționare internaționale.Organizațiile revoluționare integrate din Cuba vor uni. forțele poporului pentru făurirea unei vieți noi, îl vor educa în spiritul ideilor revoluționare, îl vor duce pe calea socialismului.Fidel Castro a exprimat admirația pentru succesele uriașe realizate de poporul sovietic în domeniul științei, tehnicii și culturii în anii existenței puterii sovietice, pentru experiența în construirea socialismului.Sîntem deosebit de recunoscători, a spus el, pentru ajutorul excepțional pe care l-am primit și continuăm să-l primim din partea poporului sovietic. Aceasta ne a-, jută sa ținem piept în lupta împotriva agresiunii'' economice și împotriva agresiunii-militare fățișe a imperialismului american. Știm că fără Uniunea Sovietică, fără lagărul socialist, fără ajutorul lor victoria revoluției într-o țară mică ca Cuba ar fi fost cu neputință, avîndu-se în vedere agresiunea imperialistă.

-----------o «O-----------

Ce se intsmplă la Punta del EstePUNTA DEL ESTE 30 (Agerpres). 
Ședințe secrete, disensiuni, decla
rații contradictorii, amînări, — iată caracteristicile conferinței de la Punta del Este, astfel după cum reies din relatările agențiilor- de presă occidentale. în timp ce Conferința popoarelor latino-americane de la Havana s-a încheiat într-o atmosferă entuziastă cu hotărîrea de a apăra ferm cuceririle revoluției cubane, lucrările conferinței de la Punta del Este s-au prelungit

reală pentru omenire, 
este necesar să se evite 

atomic 
întrucît acesta ar avea

De ce au torpilat puterile occidentale
conferința de la Geneva

A 353-a ședință — ținută luni — a 
fost și ultima. Delegațiile americană și 
engleză au torpilat conferința de la 
Geneva, unde se desfășurau tratativele 
tripartite în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară. Pretextul 
invocat de reprezentantul S.U.A. pen
tru a rupe negocierile a fost acela 
că n-ar mai exista... o platformă co
mună pentru continuarea lor. Adevărul 
este că reprezentanții occidentali pără
sesc masa tratativelor tocmai în mo
mentul în care, datorită noilor efor
turi ale U.R.S.S., se iviseră posibilități 
reale de a se realiza un acord între 
cele trei părți. Prin aceasta, S.U.A. și 
Anglia și-au asumat o grea răspundere 
în fața popoarelor.

Cum s-a ajuns aci ?
Se știe că, pentru a scoate negocie

rile din impasul în care le aduseseră 
partenerii occidentali, Uniunea Sovie
tică a prezentat, la 28 noiembrie 1961, 
noi propuneri constructive. Acestea 
prevedeau încheierea imediată a unui 
acord cu privire la încetarea experien
țelor în atmosferă, sub apă și în spa
țiul cosmic.

Ca mijloc de control în ce privește 
respectarea obligațiilor asumate, Uniu
nea Sovietică a propus să se asigure o 
supraveghere reciprocă, folosindu-se 
în acest scop sistemele naționale 
de detectare existente. Practica a 
demonstra! că acest lucru este întru- 
totul realizabil. Experiențele săvîrșite 
în ultimul timp de una din părți au fost 
cunoscute de cealaltă parte. Așa se 
face că chiar în declarația comună 
Kennedy—Macmillan din 3 septembrie 
1961 s-a recunoscut : „în ce privește 
experiențele în atmosferă, Statele Unite 
ale Americii și Regatul Unit sînt dis
puse să se bizuie pe mijloacele de de-

tectare existente, pe care le consideră 
suficiente, și nu propun măsuri de 
control suplimentare“.

în ceea ce privește experiențele în 
subteran — domeniu în care partea 
occidentală a pretins și în trecut că 
n-ar exista suficiente posibilități de 
detectare — participant ii la acord ur
mau să-și ia angajamentul că nu vor 
efectua astfel de experiențe pînă la 
realizarea unei înțelegeri privind sis
temul de control asupra lor. Trebuie
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de altfel spus, că și exploziile subterane 
de mici proporții din sudul S.U.A. au 
fost detectate cu o mare precizie chiar 
de centre seismice îndepărtate, ca cele 
din Finlanda și Japonia.

Propunerile sovietice deschideau ast
fel calea realizării unui acord care să 
ducă la interzicerea experiențelor cu 
arme nucleare. Dar, în cursul tratati
velor de la Geneva, 
glia au declarat că nu 
cu sisteme naționale 
Abdicînd din nou, 
ori în trecut, de la 
ele au pretins că aceasta nu mai este 
valabilă. In fond, cele două pu
teri occidentale nu s-au declarat de 
acord cu propunerile sovietice, de
oarece obiectivul urmărit de ele este 
nu controlul asupra respectării încetării 
experiențelor, ci împînzirea teritoriului ' 
U.R.S.S. cu agenți și spioni, sub para
vanul „legal“ al „controlului interna
țional“. Tocmai de aceea, în momen
tul cînd și-au dat seama că planul lor 
de „spionaj oficial“ nu are nici un fel

S.U.A, și An- 
pot fi de acord 

de delectare, 
ca de aiîtea 
poziția ini)ială,

de șanse, au lăsaf la o parte orice ezi
tare și au torpilat conferința de la 
Geneva.

Încercînd să încropească în fața 
opiniei publice o „justificare“ a aces
tui act grav, delegațiile americană și 
engleză au propus ca tratativele să 
continue în cadrul... comitetului pentru 
dezarmare al celor 18 state, care ur
mează să se întrunească la Geneva la 
14 martie. Prin aceasta, puterile occi
dentale nu urmăresc în fond deci* să 
abată atenția acestui Comitet de la sar
cina sa principală — elabo>area unui 
acord asupra dezarmării gene'a e și 
totale — și totodată să amîne fără ter
men soluționarea problemei experien
țelor.

Principalul motiv pentru care puterile 
occidentale au torpilat conferința de la 
Geneva este acela că ele vor să aibă 
mină liberă în vederea intensificării 
cursei înarmărilor nucleare. Se știe că 

■ cercurile cele mai agresive din S.U.A., 
în special monopolurile legate de 
înarmările nucleare, au cerut insistent 
reluarea tuturor experiențelor nucleare.

în ultima vreme, în S.U.A. s-au și 
efectuat în repetate rînduri experiențe 
în subteran, făcîndu-se totodată pre
gătiri pentru reluarea lor și în atmo
sferă. în timp ce delegațiile S.U.A. și 
Angliei întîrziau intenționat 
punsul la noile propuneri 
președintele Kennedy
Macmillan, la întîlnirea lor din Bermude 
se înțelegeau asupra acestui subiect, 
rămînînd — după cum scria presa apu
seană —
toarelor experiențe.
de presă relatează că Anglia a și 
acceptat ca ele să se desfășoare 
în insula Christmas din Pacific, aflată 
în posesiunea Angliei. „O forță de șoc

cu răs- 
sovietice, 

și premierul

să se fixeze doar locul vii- 
Acum, agențiile

la politica externă Castro a arătat că 
mișcarea de elibe- 
țărilor coloniale și 

exploatării imperia-

specială efectuează cu cea mai mare 
rapiditate posibilă toate pregătirile 
necesare în vederea experiențelor at
mosferice". Acesfe rînduri erau scrise 
de bineinformatul comentator ameri
can Joseph Alsop la 19 ianuarie — 
deci cu 10 zile înainte de torpilarea 
conferinjei I Nu esfe de mirare că în 
ultima vreme ziarele americane nu
mărau ședinfele de la Geneva, pro- 
nosticînd care va fi „anfepenultima”, 
„penultima“ și „ultima".

în ceea ce privește Uniunea Sovietică, 
ea a dat dovadă de o răbdare perse
verentă, în cursul celor 3 ani de cînd 
durează tratativele tripartite de la Ge
neva, făcînd în permanentă propuneri 
rezonabile și venind în întîmpinarea 
propunerilor occidentale, pentru a se 
ajunge la solufii acceptabile de toate 
părțile. Faptele arată însă că puterile 
occidentale nu doresc un acord ; că îl 
zădărnicesc in interesul profiturilor 
cursei înarmărilor. în legătură cu a- 
ceasta, este cunoscut avertismentul cu
prins în declarația din 26 ianuarie a 
guvernului U.R.S.S., citită la Conferința 
de la Geneva : „Dacă puterile occiden
tale vor continua experiențele cu arma 
nucleară fie sub pămînt, fie în atmos
feră, Uniunea Sovietică va fi nevoită ca, 
în scopul asigurării securităfii sale, să 
reia experiențele cu armele nucleare, 
necesare pentru întărirea capacității sale 
de apărare“. Totodată, în declarație se 
arată că Uniunea Sovietică va continua 
să depună eforturi pentru realizarea 
unui acord privind încetarea experien
țelor nucleare.

Prin acfiunile lor unilaterale, puterile 
occidentale au zădărnicit tratativele de 
la Geneva, demaseîndu-se încă o dată 
în fa|a întregii lumi ca adversare ale 
încetării experiențelor nucleare și ca 
adepte ale pregătirilor de război. Po
poarele, care au încă o dată prileiul să 

intensificarea 
năzuiește spre 
ei definitivă, 

pentru a im-

într-o atmosferă de tensiune. Delegația S.U.A. continuă să exercite presiuni încercînd ”să'’bbțină prin manevre de culise cel puțin un succes „limitat“, cum spune agenția Associated Press, prin înlăturarea Cubei din organismele O.S.A., care să îngăduie secretarului de stat Dean Rusk să nu se întoarcă chiar cu mîinile goale la Washington. Manevrelor imperialiste li s-au alăturat, după cum s-a anunțat, delegațiile statelor latino-amcricane ale căror guverne sînt înfeudate Washingtonului. Dar nici „formula de compromis" pe care diplomația nord-americană se străduiește s-o impună la Punta del Este, nu pare să aibă succes. „Un fel de dezorien
tare, relatează agenția France Presse; 
se manifestă pe toate planurile 
conferinței. Miniștri amină la ca
lendele grecești orice acțiune efec
tivă împotriva Cubei... Dezacordul 
rămîne complet asupra problemei 
suspendării guvernului cuban din 
diferitele organisme ale O.S.A.“.

0

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

vadă cine urmărește 
cursei înarmărilor și cine 
încetinirea și lichidarea 
își vor intensifica lupta
pune încetarea experiențelor cu arme 
nucleare, interzicerea lor definitivă, în
făptuirea dezarmării generale și totale 
— sarcini pe deplin realiste în zilele 
noastre.

-j

PARIS 30 (Agerpres). — După I 
42 de zile de grevă curajoasă j 
care a continuat atît la supra- j 
țață cît și în subteran, minerii I 
din orașul francez Decazovillè [ 
au hotărît la 30 ianuarie să în- j 
ceapă greva foamei.

După cum se aiată în comu
nicatul comitetului de grevă, 
participanții la grevă au fost i 
siliți să recurgă la această j 
măsură extremă. în urma refu- 1 
zului guvernului francez de a I 
discuta cu reprezentanții gre- j 
viștilor problemele referitoare 1 
la viața și existența multoi 
mii de familii ale minerilor și j 
locuitorilor din acest mare 
zin carboniler.

MARȚI DIMINEAȚA AU 
CLARAT GREVA FOAMEI 
DE MINERI CARE SE AFLA IN 
ADÎNCUL MINELOR 
PERSOANE CARE 
LA SUPRAFAȚA.

A început o nouă 
a luptei minerilor din Decaze- 
viile pentru satisfacerea reven
dicărilor lor economice.

ba-

DE
851

ȘI 1.300 DE 
LUCREAZĂ

etapă grea
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