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• E. Simion — Cronica lite
rară : Maria Banuș — Poezii 
(pag. 2-a).

In interiorul ziarului:

• La nivelul exigenței consu
matorilor — Despre contractă
rile de mărfuri pentru 1962 (pag. 2-a).

• Gh. Cîrstea — în Piteștiul 
de azi și de mîine (pag. 3-a).

• Comentariul zilei — N. Lupu 
— După eșecul loviturii de stat 
din Liban (pag. 4-a).

PE ȘANTIERELE CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

Lucrări în grafic
și de bună calitate
Anul pe care l-am încheiat de curînd a fost pentru constructorii hunedoreni un an rodnic ; ei au obținut progrese atît în ce privește • ritmul lucrărilor, cît și în ce privește calitatea construcțiilor.Ca urmare a aplicării unor metode avansate și printr-o mai largă mecanizare a lucrărilor de construcții, productivitatea muncii pe șantierele noastre a înregistrat anul trecut o creștere de 54 la sută față de 1959. Timpul de execuție la toate obiectivele industriale a fost redus simțitor. In cursul anului trecut au fost construite și date siderurgiștilor pentru exploatare noi obiective industriale ca : bateria a 4-a de cocs, cuptorul Martin nr. 5 de 400 tone, sute de apartamente etc. S-a lucrat intens și la alte obiective importante — noile furnale de 1.000'm.c., noile linii de laminoare.Pentru a sublinia ritmul intens în care s-a lucrat vreau să vorbesc mai pe larg despre construcția uriașelor laminoare noi ale Hunedoarei. Aici, primul stîlp al halei de fundație a fost pus în decembrie 1960. Âstăzi, cei care vin pe șantiere rămîn impresionați de marile proporții ale construcțiilor metalice montate, de ritmul rapid în care noile linii de laminoare se apropie de termenul dării lör în exploatare. Intr-un singur an, constructorii noștri au excavat peste 800.000 m. c. pă- mînt, au turnat mai. bine de 135.000 m.c. betoane, au întins 210 km. cabluri Greutatea construcțiilor metalice, a mașinilor și utilajelor montate trece de 16.000 tone.La această mare construcție s-a realizat o colaborare și o cooperare activă, rodnică, între proiec- tanți, constructori și furnizori. Institutul pentru proiectat laminoare ne-a asigurat proiecte de bună calitate, la nivelul tehnicii moderne. Colectivul Uzinelor de construcții metalice din Bocșa ne-a livrat la termen și la un nivel calitativ corespunzător construcția metalică a noilor laminoare. Prin montarea la sol a unor subansamble și prin aplicarea altor procedee moderne de lucru, constructorii au reușit să se încadreze în grafic cu lucrările și chiar s-o ia înaintea graficului.Munca desfășurată anul trecut a fost temeinic analizată în —j:- țele în care s-au dezbătut nile de plan pentru 1962. A cu acest prilej că anul avem mult de făcut pentru a înlătura unele deficiențe ce mai persistă pe șantierele noastre. Cu toate că anul trecut întreprinderea noastră a realizat lună de lună planul de producție, unele lipsuri în organizarea muncii pe șantiere ne-au împiedicat să menținem în toate perioadele un ritm ridicat de construcții și să asigurăm o töt mai buna calitate a lucrărilor. Deși am înlăturat unele neajunsuri mai vechi în legătură cu defalcarea planurilor operative pînă la loturi și maiștri, noi nu am reușit să procedăm tot astfel pînă la nivelul brigăzilor și echipelor. Necunoscîndu-și întotdeauna precis sarcinile operative la zi, precum și sarcinile pe care le aveau în perspectivă, unele brigăzi și echipe n-au putut da în permanență un randament pe măgura posibilităților. La toate acestea se adaugă faptul că și anul trecut noi am continuat să socotim unele obiective ce le aveam

ședin- sarci- reieșit acesta

de executat ca fiind „de mică importanță“ și, ca atare, ne-am îngrijit mai puțin de felul cum este organizată munca pentru realizarea lor. Așa se explică de ce unele din aceste „mici obiective“ n-au fost date în folosință la timp, fapt care a provocat, firește, greutăți siderurgiștilor. Cu ajutorul comitetului regional și al comitetului orășenesc de partid, noi am analizat această situație și am luat măsurile care se impun.O problemă care nu a fost rezolvată în cursul anului 1961 este transportul în cadrul întreprinderii. Deși încă de la începutul anului trecut am încheiat cu I.R.T.A. un contract prin care trebuia să ne închirieze 160 basculante, a- ceasta nu și-a respectat întotdeauna obligațiile. Anul trecut, planul la tonè/km. a fost realizat doar în proporție de 60 la sută. Este de dorit că în acest an să primim un sprijin mai substanțial decît pînă acum din partea I.R.T.A.-Deva în ce privește buna funcționare a transporturilor pe șantierele noastre.înlăturarea deficiențelor pe care le-am semnalat mai sus, aplicarea numeroaselor măsuri înscrise în planul tehnico-organizatoric constituie una din ocupări actuale nostru. Sintern buna organizare gurăm o a lucrărilor lui, să ne i grafic cu fiecare lucrare, țațele primelor zile de muncă din noul an arată că există toate condițiile ca activitatea noastră ’ să se ridice la un nivel superior în 1962.In noul an, nouă, constructorilor și montorilor hunedoreni, ne revin sarcini deosebite. Conform prevederilor planului de stat va trebui să terminăm lucrările la noile linii de laminoare, la furnalul de 1.000 m.c. și la alte obiective industriale importante. Pășim în 1962 cu hotă- rîrea de a obține ritmuri ridicate pe toate șantierele noastre de construcții. Avem pentru aceasta premize favorabile. Proiectele, de o calitate bună, ne sînt asigurate în proporție de 67 la sută, iar pentru trimestrul I — în proporție de aproape sută la sută. Sarcinile de plan au fost precizate în amănunt, astfel îneît fiecare brigadă și echipă știe ce are de făcut, întreprinderile cu care cooperăm ne-au asigurat că ne vor livra la termen — conform graficului încheiat — toate utilajtele de care avem nevoie.Vom munci stăruitor pentru ca, folosind aceste condiții, să obținem anul acesta noi succese în scurtarea duratei de execuție și în ridicarea calității lucrărilor, contribuind astfel la înfăptuirea importantului program de investiții prevăzut de partid și guvern în planul de stat pe 1962
FRANCISC FOLTICSKA 

director general 
al întreprinderii de 

Construcții Siderurgice 
din Hunedoara

principalele pre- ale colectivului hotărîți ca, prin a muncii, să asi- perfectă ritmicitate ■ în tot cursul anu- încadrăm riguros în Rezul-

O nouă stațiune experimentală agricolă

ORADEA (coresp. „Scîn- 
teii"). — Odată cu noul 
an, la Oradea 
început activitatea o 
țiune experimentală 
cercetări agricole, 
țiunea are sarcina să 
cercetări zonale cu 
vire la ameliorarea plan
telor, agrotehnică, protec
ția plantelor și lucrări de 
irigații.

Aici se vor produce se
mințe cerealiere din hi
brizi și soiuri, de mare 
productivitate, raionale și 
în perspectivă deMine »ionice de Mă

Celor peste 2.750 
de posturi de tele
foane publice cite 
există în prezent 
în București li s-au 
adăugat în ultima 
vreme altele noi. 
Dar, spre deose
bire de celelâlte, 
noile posturi tele
fonice sînt insta
late în cabine din 
metal și sticlă ofe
rind condiții mai 
bune de folosire. 
Pînă acum Direc
ția P.T.T.R. a Ca
pitalei și regiunii 
București a montat 
peste 
cabine

20 astfel 
telefonice,

și-a 
sta

de 
Sta- 
iacă 
pri-

rai o-

nare. Stațiunea, în cadrul 
căreia își desfășoară ac
tivitatea numeroși specia
liști, va avea mai multe 
puncte de sprijin în gos
podăriile agricole de stat 
și gospodăriile colective 
din regiune. Un astfel de 
punct va funcționa la 
Beiuș și va fi destinat 
cercetării soiurilor podzo- 
lice. Noua stațiune va 
constitui un puternic aju
tor în activitatea gospo
dăriilor de stat și gospo
dăriilor colective din 
ceasta parte a țării.

ci

Rulmenți 
peste plan
In ziua de 3' ia

nuarie, forjorii fa
bricii de rulmenji 
din Bîrlad au execu
tat 5.826 inele peste 
plan, iar monforii au 
asamblat în plus 
1.000 rulmenți.

In întrecerea cu 
alte brigăzi, forjorii 
din brigada condu
să de tov. Ion Pu
rice s-a situat în 
frunte. De la Eliade 
Solomon, tehni-' 
cian.Centralizare electrodînamîcăîn statüle C. F. R.5

stațiile C.F.R. 
în exploatare

Sibiu și Sighișoara au fost 
două instalații 
automat, toate

electrodinami- 
semnalele de 
comanda par-

La
date
ce. Prin noul sistem
intrare și ieșire a trenurilor, precum și
curselor se face din biroul impegatului de mișcare. 
In felul acesta este asigurată operativitatea în pri
mirea, formarea și expedierea trenurilor.

Prin noul sistem se obține o capacitate mai mare 
de tranzit și sporirea vitezei comerciale la trenurile 
de -marfă și călători.
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F z //
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MIREL ZAMFIRA 
coresp. voluntar

Cînd în decembrie 1960 se punea primul stîlp pe fundație, era greu să-ți 
închipui că, după un an, noile laminoare ale Hunedoarei vor lua asemenea 
proporții îneît să nu le poți* cuprinde dintr-o singură privire. Iată, în fotogra
fie, construcția metalică a halelor laminoarelor care avansează cu fiecare zi.

T E L E G R A M E
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri

al R. P. Romine București.Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic vă felicităm călduros pe dv. și prin dv. pe oamenii muncii din Republica Populară Romînă cu prilejul Anului Nou.Anul care a trecut a fost marcat prin succese remarcabile obținute în întărirea continuă a unității și forței marii comunități a țărilor socialiste, prin coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale) prin creșterea activității tuturor forțelor iubitoare de pace, care militează pentru pace, democrație și socialism. Poporul sovietic întîm- pină anul 1962 cu noi victorii în muncă pentru traducerea în viață a mărețului'.'program de construire a societății comuniste în țara noas: tră, adoptat de Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.Sîntem bucuroși să constatăm că în anul care a trecut oamenii muncii din Republica Populară Romînă, sub conducerea partidului lor muncitoresc, au obținut victorii însemnate în toate domeniile vieții politice, economice și culturale.Dorim din toată inima poporului frate romîn ca în noul an să obțină noi succese în lupta pentru desăvîrșirea construirii socialismului și consolidarea păcii în întreaga lume.Să se întărească și să înflorească prietenia veșnică și de nezdruncinat și colaborarea frățească dintre popoarele țărilor noastre, în interesul păcii și socialismului, în numele viitorului luminos al întregii omeniri — comunismul.
N, HRUȘCIOV 
L. BREJNEV

Tovarășului N. S. HRUȘCIOV, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului E. I. BREJNEV,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.MoscovaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Populare Romîne și al poporului romîn, vă trimitem dv. și prin dv. marelui popor sovietic cele mai calde și sincere felicitări cu prilejul Anului Nou.Urăm poporului sovietic prosperitate și fericire, noi și strălucite victorii în lupta pentru înfăptuirea grandiosului program al construirii desfășurate a comunismului, elaborat de Congresul al XXII-lea, spre gloria marii Uniuni Sovietice, spre binele și fericirea întregii omeniri.Să se întărească prietenia indestructibilă și colaborarea frățească dintre popoarele noastre, unitatea și coeziunea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale, unitatea tuturor țărilor care luptă pentru apărarea și consolidarea păcii între popoare.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Romîne

La gospodăria colectivă din Dobreni, regiunea 
București, zilele de iarnă sint zile de muncă intensă. 
In fotografia din stingă : Deși cimpul e acoperit de 
zăpadă, inginerul agronom Ion Furtună împreună cu 
brigadierul Constantin Toma cercetează starea de

vegetație a griului. In fotografia din 
răsadnițe,
Gheorghe Matache și Petre A. Dobre 
felul cum se dezvoltă răsadurile.

(Foto :

plantele au și răsărit.
dreapta : In j
Colectiviștii J 
controlează >

A. Stoenescu)

Zilele de iarnă—sile de muncă
a sediul gospodăriei colective, 
președintele și trei brigadieri 

răsfoiesc împreună o carte de legumi
cultura. Ii interesează în mod deose
bit cantitatea de sămînță de varză și 
de roșii timpurii ce se folosește la 
hectar. Cu toate că președintele, Eu
gen Crisfescu, le mai vorbise colecti
viștilor despre ce a aflat la Consfătui
rea pe țară a colectiviștilor, el a so
cotit că e util să reamintească briga
dierilor experiența gospodăriilor co
lective din Macea, regiunea Banat, în 
obținerea de recolte bogate de roșii. 
„Și noi putem face acest lucru. Sîntem 
aproape de Capitală și e nevoie de 
cît1 mai multe legume. în anul trecut 
am realizat mai bine de un mi
lion de lei de la grădină, dar anul 
ăsta putem dubla veniturile“. Și preșe
dintele a hotărît ca unul din brigadieri 
— Vasile Cara — să meargă chiar a 
doua zi la Băneasa după sămînță de 
roșii timpurii, iar Gheorghe Șerban la 
Agrosem după sămînță de varză tim
purie. Să fie asigurat totul. La 20—25 
ianuarie va trebui să se înceapă se
mănatul. ,

Dar pentru o suprafață de 105 ha. 
ce se va cultiva în acest an cu legu
me la gospodăria din Dobrenj, cîte 
nu mai sînt de făcut I

Pe 2.000 m.p. se întind una lîngi 
alta răsadnițele acoperite cu rogojini. 
Plantffîe au și răsărit și se dezvoltă 
bine. Peste două-trei săpfămîni piața 
Capitalei va avea ridichi, ceapă, spa
nac și de la harnicii colectiviști din 
Dobreni.

Cîțiva oameni împreună cu brigadie
rul Tudor Voicu repară ramele pentru 
noi răsadnife, pregătesc mranița ne
cesară confecționării de ghivece nutri
tive pentru a produce legume mai tim
purii. S-a făcut și controlul motoare
lor existente în gospodărie pentru iri
gare, s-au reparat căruțele.

Intr-un alt loc, zeci de colectiviști, 
printre care unii dintre fruntașii gospo
dăriei — Ion Coneț, Alex, Ungureanu, 
Ion Tudor, Ștefan Voicu și alții, aran
jau gunoiul de grajd în platforme.

Curaj marinăresc
( In urmă cu cîleva zile, în seefo- 
C rul Porțile de fier bîntuia un viscol

I

puternic, iar pe Dunăre se scurgeau 
sloiuri de gheață. Remorcherul 
austriac „Kammeneg“ și șase șle
puri, încărcate cu diferite mărfuri, 
se aflau ancorate la km. 1048. La 
un moment dat, viscolul le-a smuls \ 
și le-a împins în larg. Curentul a- 
pei a început să le ducă la vale.

Au fost date semnale de alarmă. 
Vasele romîneșfi „Crișan" și „Oi- 
fuz" care se aflau la o distanță de 
peste 30 km., au venit în ajutor.

După o muncă. încordată,, plină 
de curaj și pricepere, echipajele 
celor două vase romîneșfi au salvat 
remorcherul și cele șase șlepuri.

R. STOIAN

J

coresp. voluntar j

1

Se știe că în legumicultura, gunoiul 
de grajd are o mare căutare. Terenul 
trebuie îngrășat, iar pentru confec
ționarea de paturi calde la răsadnițe 
sînt necesare cantități mari de gunoi, 
în anii frecați, zeci și sute de vagoane 
încărcate cu acest "îngrășămînf ve
neau de prin părțile Bărăganului în 
bazinul legumicol al Capitalei. Dar 
acum agricultura regiunii e colectivi
zată. Pentru realizarea de producții ri
dicată fiecare gospodărie are nevoie 
de îngrășăminte naturale în cantități 
importante.

— Noi am rezolvat problema în ca
drul gospodăriei — spune președinte- 

iillllllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

La gospodăria agricolă 
colectivă Dobrenr

''nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

le. Producem de trei ori mai mult în- 
grășămîn! natural. în primul rînd am 
sporit șeptelul. Cu toate acestea, gu
noiul nu poate acoperi nevoile gospo
dăriei. Ne-am sfătuit cu toții și am gă
sit o soluție : dublăm așternutul la 
vite. Pentru a fi siguri că se pune în 
aplicare această măsură, brigadierii 
legumicoli au primit sarcina să 
se ocupe de aprovizionarea cu paie 
a grajdurilor și de scoaterea la timp 
a așternutului și punerea lui în stive.

La grajdul de vaci cîțiva îngriji
tori lipseau. Erau la gară împre
ună cu alți colectiviști. Sosiseră 16 va
goane de borhot și s-au dus acolo 
pentru a grăbi transportul în gospo
dărie.

Chiar dacă e iarnă — spunea mul
gătorul Petre Ștefan — nu e îngăduit 
să scadă producția de lapte. Și acum 
hrănim vacile pe bază de rații, tn a- 
fară de porumb însilozat, folosim bor
hot amestecat cu tărîfe.

Președintele le-a vorbit îngrijitorilor 
de la ferma de vaci despre experien
ța unor gospodării colective în spo-

rirea producției de lapte. Analizînd 
posibilitățile gospodăriei lor, colecti
viștii din Dobreni au ajuns la conclu
zia că producția de 2.400 litri lapte pa 
cap de vacă furajată, cît au realizat ei 
în 1961, nu e mulțumitoare.

Acum se desfășoară o adevărată în
trecere între mulgători. Primele rezul
tate sînt foarte promițătoare. Producția 
zilnică de lapte de la fiecare vacă, 
deși e iarnă, a crescut. Fruntașii între
cerii sînt And ei Voicu, Ion Uzun, Du
mitru Căldăraru și Petre Ștefan. Ei so
cotesc că în acest an gospodăria 
poate realiza cel puțin 3.000 litri lapte 
în medie de la fiecare vacă.

încă înainte de a cădea zăpada, in
ginerul Ion Furtună, împreună cu bri
gadierii, au străbătut cîfeva zile la 
rînd tarlalele de grîu -în lung și în lat. 
Grîul e frumos. Pe anumite parcele 
însă e mai firav. „Aici trebuie ajutat 
cu îngrășăminte chimice“ — a hotărît 
inginerul. S-au pus cîfeva semne pen
tru ca mai tîrziu, la topirea zăpezii, să 
se poată identifica mai repede parcelele 
respective. Intre timp, gospodăria și-a 
asigurat îngrășămintele necesare pen
tru grîu.

Și acum inginerul și brigadierii dau 
zilnic cile o raită 06 cîmp. CU o lo
pată dau la o pûrle zăpada pôhfru a 
cerceta starea de vegetație a culturilor. 
Se prezintă bine. Aplicînd în conti
nuare măsurile agrotehnice indicate, 
colectiviștii au toate condițiile să ob
țină recolte bogate.

lanul de producție al gospodă
riei colective din Dobreni, raio

nul Oltenița, se upropie de definitiva
re. Pe baza cifrelor stabilite cu specia
liștii de la raion, s-a discutat în fiecare 
brigadă cu colectiviști fruntași. Unele 
cifre au fost modificate. în loc de 
18.000 kg. roșii timpurii la hectar, co
lectiviștii au propus 23.000 kg. Era și 
normal, tn anul trecut ei au realizat 
20.000 kg/ha. Și la ardei s-a propus

TEODOR MARIAN 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. Il-a)

De ce in așteptare ?
Pentru a se asigura 

3 bună circulație în 
Capitală, mașinile în
treprinderii orășenești 
de salubritate au 
transportat sare pe 
diferite trasee. Periile 
și autobasculantele, 
plugurile, și alte unel
te destinate curățirii 
zăpezii așteaptă să 
intre din nou în ac
țiune în eventualita
tea unei noi ninsori 
abundente.

Toate astea sînt 
foarte bune. Dar ' oa
menii se întreabă :

de ce acțiunea de 
curățire a zăpezii, 
începută după nin
soarea de acum două 
săptămîni, a fost a- 
proape abandonată ? 
Mașinile au fost re
trase în garaje. în 
timp ce pe zeci de 
străzi circulația ve
hiculelor și a pieto
nilor se face încă a- 
nevoios.

La întrebarea re
porterului nostru, șe
ful secției de qospo- 
podărie comunală a 
Sfatului popular al:

că toate mașinile și 
utilajele sînt pregăti
te, iar conducătorii 
lor așteaptă semna
lul de pornire. Proba
bil că qospodarii cu 
pricina sînt cu ochii 
ațintiți spre nori, pen
tru a hotărî, momentul 
dării semnalului. Poa
te ar fi mai bine să 
privească și în jurul 
lor și vor afla fără 
îndoială ' că mașini
le au de literă be-

Capitalei a irăspuns viforniță.'

rechet, chfar și fără 
să Dorjiească:. o nouă

Vacanlă plăcută 
taberele de ia munte

i £

s» re*

BRAȘOV (coresp. „ScinteU").— 
Cei aproape 1.000 de pionieri și 
școlari din București, Bacău ele. 
aflați în taberele de iarnă situate 
la Timiș, Bran și în alte locuri 
pitorești de munte din réqiunea 
Brașov petrec minunate zile de 
vacanță. Vremea este frumoasă 
și prielnică întrecerilor de schi 
și săniuțe. In programele sporti
ve sînt prevăzute și excursii prin 
împrejurimi. Copiii din taberele 
de la Timiș au fost pînă acum 
Ia „Trei Brazi", la Cioplea și în 
alte părți.

După-amiezele și serile s-au 
organizat programe artistice, ser
bări ale pomului de lamă. Tea
trul de păpuși „Motănel" din 
Brașov a prezentat și prezintă 
în continuare spectacole pentru 
oaspeții taberelor.

în fotografie : înainte de a 
porni pe pîrtia de la Predeal.

I
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consumatorilor

T~

în

parte și Lina Neacșu, Antache Ga- 
nea, Stanciu Riciu și alți țărani 
muncitori' care, cu cîteva luni-'în ■ 
urmă, se mai aflau în întovără
șite.

. 1— .

La nivelul exigenței
In tegătură cu măsurile luate de 

Ministerul Comerțului pentru a a- 
sigura în acest an mărfurile ce
rute de populație, ne-am adresat 
tov. Nicolae Bozdog, secretar ge
neral al ministerului, lată, mai jos, 
cele relatate.în cursul anului încheiat de cu- rînd s-a făcut simțită o mai strînsă colaborare între industrie și comerț pentru asigurarea unui fond de marfă cît mai corespunzător nevoilor de consum ale populației. Efortul muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din industrie — sprijiniți de lucrătorii din comerț — serii de articole noi, de calitate superioară, câre completează mărfurile pentru anul 1962.Cel de-al Itl-lea Pavilion anual de mostre a constituit o dovadă concludentă a realizărilor obținute de industria ușoară și a înfățișat publicului sortimentul mărfurilor care va fi pus pe piață anul acesta. După cum se știe, se vor pro- desene pentru țe- 800 desene pen-

în perioada contractărilor ieșit la iveală deficiențe provocate, în unele cazuri, de insuficienta corelare dintre fondul de marfă repartizat diferitelor întreprinderi furnizoare și numărul de articole noi prezentate în colecții. Așa s-au petrecut lucrurile cu fabrica „Bumbacul“-Timișoara. A- ceasta s-a prezentat la pavilion cu o gamă bogată de articole noi, dar i s-a repartizat să producă, proporțional cu colecția, cantități' mici de mărfuri. Așa se explică de ce o serie de articole noi n-au putut fi _ . . contractate. în schimb, întreprin-și-a. găsit expresia în^ crearea unei derii de țesături din Mediaș care, așa cum s-a mai arătat, a avut o colecție săracă, i s-a repartizat un volum mare de marfă.Pe de altă parte, participarea organelor comerțului cu amănuntul la încheierea contractelor nu s-a bucurat de atenția cuvenită în toate regiunile, astfel că acestea nu și-au adus a- portul pe măsura necesităților la susținerea pretențiilor față de industrie.Sîntem de-abia la începutul anului. Este timp ca producerea fiecărui sortiment să fie încredințată acelor întreprinderi care sînt capabile să le realizeze la nivel înalt, iar prevederile contractuale să fie respectate întocmai.Ministerele producătoare și Ministerul Cbmerțului rămîn direct răspunzătoare Ca îh iilagazine să se găsească în cantități comerciale mărfurile care au fost expuse la Pavilionul de mostre.în ce privește Ministerul Comen țului, în direcțiile generale s-a orr ganizat o evidență amănunțită a exponatelor, urmărindu-se realizarea și trimiterea lor în magazine.

Despre contractările 
de mărfuri pentru 1962

duce 2.500 sătun de lînă, tru țesături de mătase, 500 modele de tricotaje și confecții. 1500 modele de încălțăminte. Operațiunile de contractare s-au desfășurat în bună măsură chiar la pavilion, unde delegații comerțului au avut posibilitatea să confrunte colecții- lé de mostre cu modelele expuse. Toate aceste măsuri, completate cu altele de ordin organizatoric, printre care eliminarea din colecții a tuturor articolelor depășite și demodate, au dus la contractarea pentru semestrul I 1962 a mărfurilor celor mai solicitate.Produsele fabricii „Bumbacul“- Tifnișoarâ, „Răscoala din 1907“- BucureȘti, „Teba" și „30; Decern- A A . . =n,brie“-Arad pentru sectorul țesături-' Rămme ca întreprinderile -comer- lor de bumbac, îmbrăcămintea .și tului cu ridicata să urmărească in- lenjeria tricotată produsă de fabri- deaproape îndeplinirea, tuturor cile „Tricotajul Roșu" și „Tînăra Cauzelor contractuale privind sor- Gardă“-București, încălțămintea din ț.im,entul- termenele și condițiile de producția fabricilor „Kirov", „Gu- ban“-Timișo'afa, „Libertatea"-Arad și altele marchează un vizibil progres calitativ.Ceea ce caracterizează în genere mărfurile pentru acest an este folosirea unor materii prime noi, cît și progresele făcute în ceea ce privește modelele, desenele, culorile.Și în sectorul metalo-chimic întreprinderile producătoare au prezentat la contractare o serie de produse îmbunătățite calitativ. Așa sînt ; aspiratorul de praf de tip mare, lucrat de întreprinderea „Electrobanât“-Timișoara, mașina de gătit „Tîrnava 544", produsă de uzinele „Emailul Roșu“-Mediaș, și mașina de gătit. „Someș" — model nou — creație; ni ^uzinelor ,,1 Septembrie"-Satu Mare.S-au prezentatJla contractare și întreprinderi industriale care n-au făcut suficienți pași înainte în ceea ce privește îmbogățirea sortimentelor. Gama de sortimente prezentată de întreprinderea de țesături din Mediaș, de pildă, la țesăturile din celofibră, a fost sărăcăcioasă în comparație cu produsele realizate de „Teba“-Arad.La contractarea fondùlui de marfă am întîmpinat și unele greutăți. Astfel, ni s-au oferit cantități insuficiente de țesături din fire fine de bumbac; confecții realizate din aceste țesături, unele tricotaje, țesături impermeabile, imprimeuri, unele sorturi de încălțăminte.

livrare.Tot atît de important este. ca întreprinderile cu ridicata, cît și comerțul cu amănuntul să dea o a- tenție 'deosebită repartizării .și pre- zentării\kcât mâi iûste, a fondului de marfă pentru a se asigura o bună deservire ä.LconsumAtorilör.întreprinderile producătoare de bunuri de conăum' riu se pot opri însă la ceea ce nè-‘au oferit pînă acum. Interesele 'masei largi de consumatori cer sădise realizeze în continuare modele noi, practice și frumoase, corespunzătoare celor mai exigente cerințe.'■ r '
(Urmare din' pag. I-a)

secția de acizi grași a iabrici! 
de produse chimice de sinteză or
ganică „S.I.N." din Capitală se ur
mărește debitul de alimentare la 
instalația de distilare a acizilor 
grași sintetici. (Foto : Agerpres)

Noi cinematografe
La Ilia, în regiunea Hunedoara, a 

început construcția unui nou cine
matograf cu 300 de locuri, prevă
zut cu ecran lat. Un alt cinema
tograf modern cu o capacitate de 
450 de locuri se construiește în noul 
cvartal de locuințe din viitorul cen
tru al orașului Deva.

Cu noile unități construite în ul
timii ani, rețeaua cinematografi
că a regiuniii Hunedoara numără 
acum 212 cinematografe față de 12 
cîte existau înainte de 1944.

(Agerpres)

Deasupra èîm- 
piei Mizilultii 
se dezlănțuise 
recent un vis

col cumplit. Vîrtejuri puternice
împrăștiau zăpada, troienind dru
murile și cărările. Pe acest viscol, 
un cioban cu cojocul prefăcut 
într-o scoarță albă ele gheață, 
înainta anevoie prin nămeți. Stră
bătuse cîțiva kilometri. După sfor
țări îndelungate ajunse în mij
locul muncitorilor de la gospo

dăria agricolă de stat Săhăteni — 
secția Baba Ana.

Era comunistul Constantin Vă- 
.căreanu, un cioban ______
care venise în comuna Amaru, ca 
să mîne o turmă mare de oi de 
rasă spre gara Mizil, unde urma 
să fie îmbarcată în vagoane. Pe 
drum însă, el și alți doi to
varăși de-ai lut care însoțeau tur
ma de oi, fuseseră surprinși de 
furtună și se rătăciseră. Foarte o- 
bosit de drumul străbătut pe vis
col, ciobanul le-a spus numai atît 
gazdelor: „Turma noastră se află 
în pericol. E cam la 10 kilometri 
de aici. Am venit să vă cer aju
tor".

Mecanicul secției, Victor Ma
sonii, însoțit de cîțiva tovarăși, a 
plecat în plin viscol spre locul 
unde se afla turma de oi. Cînd 
au ajuns acolo, oile erau a- 
proape acoperite de zăpadă. 
Lingă ele, ca două stane de 
piatră, cei doi ciobani stăteau în- 
gropați în nămeți pînă la piept. 
Muncitorii au început de îndată 
lupta cu stihia dezlănțuită a natu
rii. Viscolul li se împotrivea săl
batic. Pe locul unde zăpada era 
dată la o parte spre a face adă-

Din activitatea institutelor
de cercetări

VACCINURI $1 SERURI 
PENTRU ZOOTEHNIE

Boala lui Aujesky, cunoscută 
sub numele de pseudoturbare, poate 
provoca pagube în unitățile agri
cole socialiste care nu iau mă
suri preventive pentru a feri por
cii de îmbolnăvire. La Institutul 
de seruri și vaccinuri „Pasteur" s-a 
studiat posibilitatea preparării unui 
vaccin eficient împotriva acestei boii, 
precum și a îmbunătățirii calității 
serului existent. Din ser s-au prepa
rat gamaglobuline specifice prin con

privește vaccinul, acesta se 
incubate 

se cultivă virusul. După , mai 
200 treceri succesive de la

centrarea factorului activ al serului, 
obținîndu-se rezultate bune.

In ce 
prepară pe ouă de găină 
pe care 
bine de
un embrion de găină la altul, virusul 
se obișnuiește să se. dezvolte pe ouă, 
se modifică și își pierde astfel pato- 
genitatea pentru porci. Utilizatîn 
mod experimental pe teren, vaccinul 
a dat rezultate bune.

UTILIZAREA OXIGENULUI 
LA ELABORAREA OȚELULUI—0»0

de muncă
sporirea producției cu 8.000 kg/ha. 
Gospodăria fiind în apropiere de Ca
pitală, colectiviștii au propus pe bună 
dreptate ca în planlil de producție 
să se prevadă înființarea unei crescă
torii de păsări. Pentru început gospo
dăria va avea 1.000 păsări matcă.

Este foarte important — spuneau to
varășii din consiliul ds conducere — 
ca la întocmițpa planului de producție 
să fie antrenați un număr cît mai mare 
de colectiviști. Numai așa planul 
va fi bine ch:bzuit. După ce va 
fi aprobat de adunarea generală a 
colectiviștilor, planul va fi defalcat pe 
brigăzi și echipe și va deveni lege 
pentru fiecare. Planul trebuie să fie 
bun. Asta însă nu e deajuns. Trebuie

desfășurată o intensă muncă politică și 
organizatorică pentru antrenarea tutu
ror colectiviștilor la înfăptuirea lui.

Pentru realizarea sarcinilor prevăzute 
în planul de producție este necesar 
să se ridice continuu nivelul de cu
noștințe ale colectiviștilor. De aceea 
în gospodărie se acordă o mare aten
ție învățămînfului agrozootehnic. La 
cele două lecții predate pînă acum 
au participat peste 70 de colectiviști. 
Despre planificarea producției a vor
bit președintele gospodăriei, iar lecția 
despre unele lucrări din legumicultură 
a ținuf-o inginerul agronom.

După hărnicia cu care lucrează co
lectiviștii din Dobreni chiar în aceste 
zile de iarnă, se poate spune că ei 
pun temelia unor producții ridicate în 
acest an.

La Institutul de cercetări metalur-, 
gice au continuat studiile pentru in- 
troducerea . și iolosirep oxigenului 
tehnic pur la elaborarea oțelului în 
cuptoarele electrice cu arc. Cer
cetările, ca și experimentările efec
tuate în producție, au arătat că 
aplicarea acestei metode prezintă 
numeroase avantaje economice. Da
torită faptului că încărcătura de fier 
vechi se topește mai repede, durata 
de elaborare a șarjelor se scurtează 
mult, iar timpul pentru decarburarea 
oțelului se reduce de 6—7 ori. Tot
odată, se economisesc în medie, la 
tona de oțel, 45 kWh energie 
electrică. De asemenea, prin apli
carea noii metode se pot obține oțe
luri de calitate superioară, realizîn- 
du-se șl economii de feroaliaje.

MARIA BANUȘ:

Prezentînd un ciclu inedit de poeme, Maria Banuș nota, recent, că noile relații dintre poet și o realitate prin structura ei revoluționară nasc „alte acorduri, altă armonie, alt contrapunct". Destinul individual al artistului fiind inseparabil de acela al timpului său, sensibilitatea poetului nu va urma o cale despărțită de aceea a istoriei. Rațiunea de a fi a creației artistice stă — după cum arată poeta — tocmai în această fuziune dintre biografia individuală a artistului și istoria epocii pe care el o traversează.„Nu e indiferent pentru poezie — spune ea — în ce etapă a traseului mă aflu, nici în ce privește traseul cel mare al istoriei omenirii, nici în ce privește mica istorie individuală. Nu e indiferent nici cum și unde se întîlnesc cele două trasee. Toate acestea vreau să le găsesc în poezie : istoria unui suflet, în creșterea lui, în etapele dramatice pe care le străbate, în căutarea răspunsurilor pe care viața i le cere, istorie împletită strîns cu istoria lumii, cu sarcinile și răspunsurile pe care ea le impune o- menirii".Aceste cuvinte constituie un adevărat program de creație pe care, de altfel, poeta l-a urmat și pînă acum, lucru pe deplin vizibil în culegerea de „Poezii" recent apărută în „Biblioteca pentru toți" (o selecție din întreaga creație lirică a Măriei Banuș, începînd cu debutul în 1928 la „Bilete de papagal" și sfîrșind cu poeme din volumul inedit: „Magnet“).Anii de fum ai copilăriei petrecute într-o mahala posomorită, mizeră, în lumea pestriță a micilor meșteșugari „umili și hăituiți" s-au imprimat adine pe retină, au lăsat imagini de neșters ; de aceea, la vîrsta deplinei maturități, scriitoarea revine, evocîndu-i în poeme de o reținută durere. Confruntarea cu trecutul este permanentă în lirica

Măriei Banuș. Și pe această cale, poeta definește conturul luminos al epocii socialiste, care a redat omului propria lui condiție umană.în poezia sa de început este frecvent peisajul interior, domestic, prin care lunile, anii „de cenușă“ lunecă încet. Copilul reține atmosfera de neliniște, tristețea orelor de cină, umerii doborîți ai mamei, strada „colivie de soare", strigătul iaurgiilor, teama obscură ce crește, venind dintr-un mediu înconjură-
tor ostil. O galerie de triste chipuri populează imaginația copilului : mama sleită de muncă, umilă, măcelarul roșcat, copiii cu membrele de păianj'eni, vecina peltică și zugravul ce transformă pepenii scobiți în lampioane, toate proiectate pe un decor putred, cenușiu, decorul mizeriei.Versurile de dinainte de eliberare au într-o mare măsură caracterul unui jurnal intim în care copilul și, mai tîrziu, adolescenta, notează impresii din jur, creionează portrete, sugerează, prin imagini de o tulburătoare prospețime, propriile sale' gînduri și sentimente.în raza liricii sale intră, firește, misterul erotic, presimțirile dragostei. Ele formează substanța volumului „Țara fetelor" din care a selectat. acum, cîteva poeme. Lăsînd la o parte unele versuri care redau doar senzații elementare, neselectate, ceea ce impresionează aici este patosul sentimentului, impulsul frenetic de viață, candoarea și frumusețea iubirii în contrast cu „anii amari de aramă coclită".în această atmosferă de nesiguranță sînt și presimțiri de înțelegere. Poeta are sentimentul acut că trăiește un timp de apocalips, în care „cavalerii din străfunduri", cu scuturi de zvastici pornesc pen-

tru „sfînta îmbuibare" o cruciadă antiumană („Apocalips"). Poemul a apărut în 1939 și aluziile privesc în mod cert fascismul. Luminile speranței și ale certitudinii în anii întunericului greu al războiului răzbat și într-un poem : „Medalion" din 1943. Teama este înfrîntă, peste ruine și peste peisajul carbonizat al pădurii se proiectează chipul luminos al vieții : „Cuvîntul 
e aproape și nu mai mi-este frică. / 
încet s-a stins pădurea și seva-ncet 
pulsează / Profilul vieții, pur ca de 
medalie / Pe cerul gol și pur se de
senează“.După eliberarea țării, Maria Banuș privește cu mai multă luciditate trecutul și descifrează în prezent semnele de înnoire. Ea devine o poetă a idealurilor socialismului, dezbătînd într-un mod liric ce îi este propriu, probleme politice și etice de interes general. Exprimă bucuria regăsirii chipului adevărat al omului („lunecă peste vitralii ./ 
chipul uman regăsit"), simte suflul întineritor al epocii. Universul poeziei sale se îmbogățește.Atitudinea cetățenească își croiește puternic drum în lirica Măriei Banuș. Poeta amplifică vechile sale teme, legate de copilărie și dragoste, dîndu-le alt înțeles, pri- vindu-le dintr-un unghi nou, folosind adesea modalități de expresie foarte directe (portretul grotesc, c pamfletul, apropiat, într-un anumit ^erneiProprietatea privată, șpu- sens, de tehnica afișului). Limbajul nea Marx< a făcut din om un liric cuprinde și imagini virulent polemice, alternînd cu altele grave, i“- “j“?“"]“1.“1' care comunică sentimentul pătimaș av.md. tendința să-i anihileze toate al iubirii de oameni, sentimentul datoriei. Regăsim această tonalitate într-o serie de poeme cunoscute, întipărite în torilor, ca „La „Despre pămînt“, Americă“, unde ideea luptei pentru pace se împletește cu aceea a unei munci eroice, duse de oamenii e- pocii noastre pentru a schimba fața patriei.

memoria citi- masa verde", „Ție-ți vorbesc,

post oilor-, apăreau repede alți nă- dicioasă a ' materiei 
meți uriași. . aplicat cu succes croirea după

în ajutorul' muncitorilor au ve- șablon, piețodă . generalizată as- 
nit și alți tovarăși. A fost trimis tăzi în toate secțiile de produse 

finite ca : -ambarcațiuni, instru
mente muzicale, scaune tîmplă- 
rești etc,

Recenta .-con
ferință a or

ganizației raio
nale UlT.MkTi- 

mișoara,-a-.-aneiiig.at.i.-:pt:itit-re altele, 
aportul organizațiilor U.T M. la 
buna folosire ,a mașmtlor agricole, 
la obținerea unor producții spo
rite la hectar. Din darea de sea
mă și din discuțiile purtate a re- ieși!. ca dațontă îndrzi.yiarii de . îndestulate ale) colectiviștilor, pu-5} 
către ‘ organizațiile ':_d?e--t PăHid tprfțțiclilAșețptpr^zooteji.nic-al gospo- ?? 

dariei. Filmul continuă cu prezen- << 
tarea altor gospodării — din Ianca, >> 
Tudor Vladimirescu, Pechea, Ja- ?? 
riștea. <<

Duminică seara, la Gologanu s-a 
prezentat același film. Eroii erau <(' 
recunoscuți și aici. Zîmbeau șt >> 
priveau ecranul cu mult interes. ?< 

Un spectator din Gologanu re- 
marca: ■ ■■ <

— Păi., în 1962 ar putea fi fii- 
mată o vizită și la noi în gos'po- 
darie. Văd însă că despre gospo- 
daria noastră filmul nu spune )> 
nimic. , <<.

După cîteva minute s-a convins 
că nu avea dreptate. Filmul s-a << 
încheiat, prezentînd imagini de la 
inaugurarea G.A.C.-„23 August" din

aici și un tractor. Zece ore a durat 
lupta cu viscolul. Oile aflate în 
primejdie au fost transportate. la 
sediul gospodăriei.

A doua zi turma salvată a por
nit spre gara Mizil.

... ......... Lucrătorii com- 
^m/aiwse nfor,es-

. desfășoară o 
intepsă acțiune' pentru valorifi- 
carea superioara a masei lemnoa
se exploatate. Sortarea buștenilor 
pe aianietre a permis întocmirea 
unor modele de tăiere mai rațio- _____  . ö„,_______
nală, ceea ce a făcut să crească multe organizații de briză U.T.M. 
randamentul la debitarea rășinoa^ s-au preocupai cu grijă de a- 

tragerea celor mai buni tineri 
colectiviști Spre principalele sec
toare ale producției: Multe orga
nizații U.T.M. au alcătuit, cit spri
jinul organizațiilor de partid șt ale 
consiliilor de conducere din 
G.A.C., echipe ale tineretului, care 
au obținut bune, rezultate. Bună
oară, echipa de tineret de la 
G.A.C. Jimbolia a obținut în 1961, 
pe o suprafață de 37 ha. 7.150 
kg. porumb-știuleți la ha., iar pe 
o suprafață de 16 ha. — 9.470 kg. 
porumb-știuleți la ha.

Comitetul raional U.T.M. s-a o- 
cupăt cu mai multă atenție de în
drumarea muncii organizațiilor de 
bază U.T.M. din cele trei S.M.T.- 
uri existente în raion. în care Iu- Gologanu. gospodărie din care fac 
crează peste 270 utemiștt. Acești 
tineri au fost încadrați în învăîă- 
mînțul politic U.T.M., urmèazd 
cursurile de ridicare a calificării 
profesionale.

selor. Retezarea cu fierăstraie elec
trice portative s-a extins. Cu aju
torul acestor circulare, pe Ungă o 
creștere a productivității se ob
ține o retezare de calitate și se 
reduc pierderile în rumeguș.

O dată cu începutul noului an 
forestier, sortatorii au fost instru- 
iți, în cadrul cursurilor de ridi
care a nivelului de cunoștințe pro
fesionale, în vederea unei sortări 
judicioase a cherestelei. S-a urmă
rit ca imediat după sortare să se 
facă stivuirea în condiții cores
punzătoare, pentru conservarea 
cherestelei. Toate aceste măsuri 
au avut ca ‘rezultat reducerea 
consumului specific la cherestea 
rușinoase cu 7,9 la sută, iar la fag 
— cu 9 la sută. Procentul din ca
litățile superioare la rășinoase a 
crescut de la 35,67 la sută m 1960. 
la 37,81 la sută în 1961.

în secțiile de produse finite s-au 
luat măsuri privind folosirea ju-

. Printre - spec- >> 
tatori se aflau ss 

’ majoritatea e- << 
roilor filnwMc^4

recunoscuți cu exclamații, zgomo- SS 
toase de cei din jur. înȘala èami--( 
nului cultural din Tătăranu se pre-. > 

"zenta filthnl : "„Imagini' și vorbe 5. 
cu tîlc". O vizită a întovărășiților 
din Gologanii la G.A..C.-^Victoria <<
socialismului" din Tătăranit, te- 
giuiiea Galați', ă' prilejuit - cineaști- <7 
Ipr turnarea unui film ai căror ?? 
eroi se aflau așadar în sală. îrit'p- << 
vărășiții Starfciu Ricin, Antache >> 

” Gânea, Lina Neacșu din Gologanu ?? 
priveau cu admirație casele noi și <<

□
>

■o»<>
J ...Ursul o mure dur si su sini J
I curajos 1 (aspect de la „Orășelul j 
j Copiilor" din Piața Republicii, în j
I prima zi a anului 1962). 1

Pe calea reliefării contrastelor dintre trecut și prezent, dintre Iu- , , , ,_____  _______ ____ ,mea capitalismului, cu haosul ei, cu / fără abisul cumplit, nefiresc, din- demnitatea umană strivită și lumea tre suflet și trup. socialismului (care redă omului propria sa natură), poeta reușește să sugereze trăsături ale tinpului nostru, poezia lui, elanurile și gravitatea muncii noastre. Maria Banuș face, într-un cuvînt, poezie militantă, folosind mijloace variate, de la ironie și tăișul pamfletului pînă la lirismul direct, pasionat, cu momente de candoare, ca în poemele despre copilărie și maternitate. în „Despre pămînt" o- pune viziunii domnului Fost, strigoi al lumii sancționate de istorie, imaginea țăranilor care, în palatul Președinției, discută cu pricepere despre metodele înaintate de cultivare a pămîntului. în garderoba în care, altădată, stăteau blănurile somptuoase și cilindrii, redingotele spilcuite, atîrnă acum cojoace și bunde, zeghi, căciuli, amestecate cu raglane, formînd un decor firesc, sobru, simbolic. „Ție-ți vot- besc, Americă" adresează Americii simple, întruchipate de o femeie care a trăit experiențe dureroase, un apel la vigilență, o chemare de a opune voința oamenilor cinstiți uneltirilor celor care, purtați de interese meschine, vor să impună lumii un nou taifun de foc.O linie statornică în poezia Măriei Banuș este cea legată de preocupări de ordin etic. Se remarcă în acest sens poemul amplu : „La porțile raiului", un poem de dra-

în splendida lui. unitate / lată 
renașterea J șt nașterea evului nou,

Timpul socialist, munca liberă, creează un alt chip omului, care luptă pentru a se descătușa de prejudecățile trecutului, pentru a-și regăsi unitatea sentimentelor sale. Ce forță călăuzește aceste uluitoare schimbări, care privesc însăși esența omului eliberat de egoism, de sentimentul nimicniciei și al fragilității destinului său ? Această călăuză este partidul comuniștilor, spune poeta, făcînd referiri la propriul său destin : „Puteam fi un vag 
■funigel / O scamă topită în vînt, / 
Ori bobul nevolnic, mișel, / Ce nu 
încolțește-n pămînt, / Puteam fi un 
vag funigel... (Partidului meu). Procesul de eliberare materială și spirituală a omului n-ar fi fost posibil dacă n-ar fi existat acest „in
strument și formă istorică a pro
cesului de eliberare intimă“ — după cum îl numea filozoful marxist Antonio Gramsci, întemeietorul Partidului Comunist Italian — prin care muncitorul, din execu
tant devine cel care are inițiativa, din masă devine conducător și în
drumător, din braț devine creier și voință.Evoluată pé coordona tele ei obișnuite, poezia . din ultima vreme a Măriei Banuș aduce sugestii noi. Dar tot în versurile din ultima vreme se resimte cîteodată o anumită orientare spre elemente de in- . . spirație vagi („La izvor“ ș.a.). Dis-goste și in același timp un poem tonează în contextul volumului și despre etica dragostei. Socialismul unele poezii ■ convenționale, cum creează condiții optime realizării ar fi idila „Vacanță", cu ghidușii acestui sentiment, îi dă „ certitu- proiectate într-un cadru cosmic, dinea necesară, fundează, în alt Aceste versuri nu pun însă în um- chip, legătura dintre bărbat și bră ceea ce este trainic în poezia sa. Pasiunea pentru realitățile prezentului și ideea de datorie cetățenească sînt noțiuni fundamentale ale unui crez poetic pe care autoarea îl slujește cu ardoarea și gravitatea unui suflet care vibrează adînc la tpt ceea ce se petrece

nea Marx, a făcut din sclav al simțului de proprietate, l-a înstrăinat de propria sa natură, celelalte sentimente. Desființarea proprietății private asupra mijloa- ......_______celor de producție creează, impli- în jur. Selectarea poemelor pentru cit, și condițiile favorabile redobîn- wdirii de către om a propriei sal.e esențe umane. La baza poemuluiMarie’ Banuș stă tocmai această testă sensibilitatea și forța lirică a ^eex ozofică. Omul pe care îl unuia dintre reprezentanții de sea- noastre contem-
această antologie a fost judicioasă. Volumul cuprinde, într-adevăr, versuri dintre cele mai valoroase din creația întinsă a Măriei Banuș, a-idee filozofică. Omul pe care îl ț______cîntă poeta în prologul poemului mă ai literaturii 

este omul care se regăsește ipe 
sine : „Întreg este omul ! răsărind?/.

porane.
EUGEN SIMION

a APĂRUT: „Probleme
Acest număr al revistei cuprinde 

articolele : „Baza materială pentru 
trecerea țărilor socialiste la comu
nism" de V. Trebici ; „Anticomu
nismul contemporan față cu victo
riile socialismului" de L. Stroța ; 
„Aspecte ale dezvoltării construcții
lor în planul șesenal" de I. Bochiș, Gh. Crețoiu și Șt. Gheorghiță : „Fo
losirea eficientă a fondurilor fixe 
în industria constructoare de ma
șini“ de D. Paulescu ; „Sistemul va
lutar internațional al lumii capita
liste și ascuțirea contradicțiilor in- 
terimperialiste" de É. Deutsch.La rubrica „Discuții“ se publică articolul „în legătiiră cu determi
narea cifrică a uzurii morale a

economice“ nr- 12/.1961
fondurilor fixe în economia socia
listă" de P. Jica.în articolul „în legătură cu rolul 
agriculturii în dezvoltarea econo
mică" acad. Vasile Malinschi relatează despre al Xl-Iea Congres internațional al economiștilor agrari. ,La rubrica de „însemnări", Gr, . Dimoftache scrie despre „Introdu
cerea tehnicii noi și efectele ei eco
nomice la uzinele „Grigore Preo- 
teasa“-București", iar Ș. Andrei despre „Proporțiile folosirii incomple
te a capacităților de producție în 
unele țări capitaliste“.Revista mai cuprinde rubricile- „Critică și bibliografie“, „Informații științifice“ și „Scrisori către re- <dacție".
o Po ferner medicale - orele 17,30
o Tribuna radio — orele 18,30 — / • Jur- 
nalul satelor — orele 19,00 — l • Teatru : 
„Iubesc, iubesc“ de Mass și Cervinski — 
orele 19.3u — 11 o Simfonii de compozitori 
romîiïï — orele 20,30 - / o Melodii de mu
zică ușoară romînească — orele. 21,30*. — l 
o Muzică din opere, cerută de ascultători 
— orele 21,50- II • Concert Liszt — orele 
22,30 .— / ® Tr.io în do minor de Rimski- 
Korsakov — orele 23.15

vineri- 5 ianuarie • Coruri și

— orele 10,35 — 19 Concert 
—„ 11,23 — / o Limba noas-
12,00 — I • Lucrări de Johann

Il 9 Din

RADIO; ______ _ _______ _ . ................
dansuri din opere — orele 9,30 — l o Mu
zică, corală — 1
simfonic - orele 11,03 
tră —. orele 12,2“ . _ ............. _.................
Christian Bach orele 12,15.-. -, li w 
creația cdmpozitoruhii ■ sovietic Blântef — 
orele 12.45 — 11 o Muzică populară romî
nească și a minorităților nationale — orele 
14,00 — l 9 Actualitatea în- țările socialiste 
— orele 15,35 — II 9 Muzică instrumentală 
de compozitori romîni — orele 17,15

ÀGENTUL X 25 — cinemascop : Sala Pa
latului R. P. Romine (orele 18,30) Repu
blica (10; 12; 15; 17; 19; 21), B. Dela- 
vrancea (16 ; 18 ; 20).-Elena Pavel (10; 12 ; 
15; 17: 19; 21), 16.. Februarie. (16 : 18 ; 20). 
PORTO-FRANCO ’: Patria- (10 ; 12,15 ; 14,30 ; 
16,45 ; 19 : 21), București <10; 12,15; 14,30 ; 
16,45; 19 ; 2115), Gh. Doja (10; 12 ; 14.15 ;
16.30 ; 18.45 ; 211 23 August <10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 : 21,15), Libertății (10 ; 12 ;
14 ; 16 30 ; 18,30 ; 20.301 ÎNTILNIRE PE
CABLU : I. C Frimu (9.45 ; 12 ; 14,30 ; 
16,45 ; 19 ; 21,15), înfrățirea între popoare 
(15,30 , 18.: 20,30), .'Alex--Sabia (9,45 ; 12.; 
14,15: 16,30; 18,45 ; 21). SECERIȘUL VER-, 
DE: Magheru (10; 12; 15: 17; 19; 21). 
POVESTE DESPRE O FATA : Donca Simo 
(16 ; '8 ; 20), N Bălcescu (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
CAIDUL rulează la cinematografele V. 
Roaită (10 : 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Miorița 
(10 ; 12,15 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Volga 
(10; 12; 15; 17 ; 19 ; 21). SOSEȘTE CIR
CUL. rulează Ia cineniatografele : 8 Martie 
(15 ; 17 ; 19 ; 21), Flacăra (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
CAVALERII TEUTONI (cinemascop) — am
bele serii : rulează la cinematograful Lumi
na (10 ; 13.15 ; 16.30 ; 20). FLĂCĂRI IN 
TAIGA ■ V. Alecsandri (16.30 ; 18,30 ; 20,30), 
Maxim Gorki <10,30 ; 12,30 ; 14,30 • 16,30 ; 
18,30; 20,30); Popular (15 ; 17; 19; 21).
ALEKSANDR NEWSKI : Central (9,45; 12; 
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 2D.. ULTIMUL MEU 
TANGO: Victoria (9 ; 11,30; 16,30; 19;
21,30) RAPSODIA . UCRAINEANA : Tinere
tului (16 ;. 18,15 20:30); VIKINGII: Orivița
(14,20: 10,30 ; 18.40 ; 20,50) CIRCUL FĂRĂ 
CUPOLĂ, rulează) Ia Cinematograful Timpuri

• Noi <9,45 ; 11,25 ; 12,55 ; 14,30 ; 16,05 ; 17,40 ;
• 19,15; 21). PROGRAM SPECIAL -RENtRU
■ COPII : rulează în continuare.-de- la orele 

13 là cinematograful 13 Septembrie:" REVISTA. . 
VISURILOR : 13 - Septembrie (15-; 14 ; 19 j 
21). CAZACII: C'tin David î.(I5;30 ;) 18 ; 
20,30), Cultural <16 ; 18,15; 20,30),- G. Coș- 
buc (16 : 18 ; 20). ZECE PAȘI SPRE' RÄ-. 
SĂRIT : Unirea (15 ;-17'; 19 ;■ 21): RÂÎDÜL

. VĂRGAT : rulează ta cinematograful T. .Vla- 
dimirescu ■ 15 . 17 ; 19; 21). CASTELUL DIN 
BASME: Munca (15: 17; 19; 21)." SPE^-. 
TATORI IN OFSAID: Moșilor (15 ; 47 ;'"19 
21). CARMEN .DE LA RONDA : rulează/la 
cinematograful M. Eminescu (11,30-; 15.r,47 j 
19: 21) VÎNT'. DE LIBERTATE ? IJié -Pin- 
tili- (16: 18; 20). SONATE: rüleaiil'lii & " 
nematögrafelo. G. Bacoviâ •• (11,30'; 15< 17 ;’ 
19; 211 Aurel Vlaicu (15 : 17 ; 19 ;■ 21);.Olga.' 
Bancic (16; 18.15 ; 20,30). CĂLĂTORIE .IN 
BALON : Drumul ...Serii (16 ; 18,15'; 20,30). 
CIND PRIMĂVARA E FIERBINTE-: 30-De- 
oembrie (16; 18.15 ;. 20,30), 8 Mai (15 ; ?17 ; 
19 ; 21).

CUM VA FI VREMEA .' ....
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 șl 8 

ianuarie: Vreme relativ rece, .cu cerul ^.va
riabil. temporar noros. In sudul șL în răsă
ritul țării, local va ninge. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul estic Temperatura sta- ' 
ționară. Minimele vor fi cuprinse între ifal- : 
nus 2 și minus 12 grade, iar maximele în 
tre minus 6 și plus 4 grade. Seara și dimi
neața ceată locală.
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> Timp de mai. multe 
zile, locul cel mai des 
frecventat de piteșteni a

>• fost palatul de cultură, 
’ La îndîcăfiă.'biroului Go- 
, miletului ' regional . de
> partid Argeș, , Sfatul 
’ popular orășenesc Pi-

da a doua etapă să se 
extindă pe malul stîng 
al Argeșului, unde se va 
âmehajq și o zonă ver- 

, ____ , - , , de. Cîtpva schițe de de-
mițetulili ..régional . de talîti înfățișează* zona

centrală a orașului pre- 
conlzînd o, restructurare',' _

\ tești, cu sprijinul lucră-' a ei,' în așa fel îneît să . pentru magazine. -Pentru-
> torilor de la Direcția dé ’ se asigure buna, circula- .înfrumusețaiea locuințe- 
? Sistematizare. Arhitecta- ■ 
\ ră 'și Proiectări ' pentru
> Construcții a amenajat 
? aicL o interesantă expozi- 
\ ție despre sistematizarea
> orașului.- Pe lînqă faptul 
? că să. interesau cum va 
\ arăta orașul .lgr, - v)ziț^, .

? propuneri .valoroase; mâ- ' ',.pjțeștiul nu' mai

prelungirea noului hotel mele finisări spre q pu-
„Argeș" este aproape tea fi date în folosiri- $
terminată ultima ; parte 
a unui ansamblu de lo
cuințe însumînd 92 apar
tamente. La parterul a-

ță. La parterul acestor ?? 
blocuri șe află unități \\ 
comerciale. Pe strada >> 
largă, cuprinsă între ?? 
cele două cvartale, au \\■ cestor'.clădiri .sînt rezer- ___ _____ ____ , __

-■vate .. spații încăpătoare apărut,-de o parte și de; 
. “. alta, peluze, br.a.zi orna- ?

_ _ .^înfrumusețarea .locuințe- mentali, ; ■ (
ție, . repartizarea .judi-. lor-,'.constr-uçtopiJolosesc ta acțiunile de : înfru-? 
cipasă a spațiilor corner- -. -atif țerasitul , -în-., felurite musețare și reconstrucțieX
diale, crearea unui ați- culori,) produs de indus- '
sâmblu arhitectonic ar- țria locală, cît-'și viiiace-
monios. Aci se prevede tul. . . . ‘ ’. '
construirea a circa- 700- Șantiere . întilnești și 
800 de apartamente, -..al- pe stradq Srneuréi și în

-------  câhlftiçi. blocuri de cite fața gării. Complexul de 
torii au .făcut .sugestii^șr 4 și.,8, etaje. ,„7 blocuri, totalizând 230
propuneri yălofoasp, ine- ..pț^știul nu'mai este apartamente, are; per
nițe să-i ajute pé proiec- țîrgul de altă dată; el spectiva atît spre tera-

Qunoaște mari prefaceri ■ , sele inferioare ale ora- 
înnoitoare. Constructorii 
au ridicat numeroase 
blocuri noi. Anul trecut 
au fost date în folosința 
oamenilor muncii peste 
350 de apartaménte. Ilu
minatul fluorescent, spa
țiile verzi, o serie de 
străzi pavate, sau asfal
tate — iată tot atîtea as
pecte noi ale Piteștiului 
de astăzi.

In prezent 
diferite stadii 
strucție circa 
t ameuté.

?' •

>> tanti sau pe constructori.’ 
?? în imaginea viitoare a 
\\ Orașului,. prezentată la 
>> expoziție, atrăgea aten- 
?? fia, în primul rînd, o 

schiță de ansamblu a 
V sistematizării, care sta- 
S bilea .perimetrul orașului, 
?? punctele unde urmează 

a fi amplasate viitoarele 
>> cvartale de locuințe, o- 
?? biectivéle industriale și 

social-culturale, căile de 
>> comunicație, lucrările 
<< tehnico-edilitare. In pri- 
\\ nia etapă, orașul se va 
<< dezvolta pe actualul te- 
>> ritoriu, urmînd ca în cea

se află în 
de con-

300 apar- 
Bunăoară, în

șutai, cît, Și spre frumo
sul parc Trivale. La gară 
se ridică blocuri cu 130 
de apartamente.

Punctul cel 
dem din oraș 
tiiie în prezent 
Căii București 
între Teatrul de «tat și 
strada 1 Mai. In fața 
unui cvartal de locuințe 
date mai de mult în fo
losință, s-a ridicat încă 
unul, însumînd .149 de a- 
partamente ; la 129 a- 
partamente se fac ulti-

mai mo
il consti- 
porțiunea 
ciiprinsă

et -orașului au participat >>. 
prin muncă-patriotică, a- «.. 
lături de deputați, nu- \\ 
meroși cetățeni.' . >?

Ce va aduce anul << 
acesta pe tărîmul dez->> 
voltării și înfrumusețării ?? 
orașului? Sînt prevăzute <\ 
noi construcții în cvar- 
tale mari în cartierul ?? 
Ciair, vor continua con- << 
strucțiile de locuințe >> 
în zona centrală. De a- ?? 
semenea, se prevăd im- << 
portante lucrări, de îmbu- $$ 
nătățire a canalizării și ?? 
alimentării cu apă,. Bu- << 
năoară, cartierul Gava- ?? 
na va fi canalizat în în- 
tregime, 
centrală 
extinde 
neral.

pe porțiunea 
a orașului se va 
un colector ge-

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

Filme noi

Kazahă.

Ăco/o

Recordurile lor.

din

Un

in 
început 

titlul sub 
„Pravda“

numără 
în culori 

I nostru co- 
cunoscufului 

Pîriev despre

: jXÆ-LÆjgR A QTIERIWE 

A 14-a aniversare a procSamării 
independenței Birmaniei- Peste terne a guvernului, U Win a subliniat că Birmania întreține relații sincere cu celelalte țări conform politicii de strictă neutralitate.Cei adunați au păstrat un minut ■de reculegere în amintirea eroului '1 Birmaniei, generalul

V'
A/,'.1 Pe șantierele comunismului

RANGOON 4 (Agerpres).100.0,00 de persoane au participat la4 HiăhuaiSeUla demonstrația . consacrată celei de-a 14-a aniversări a proclamării independenței Uniunii Birmane. ?.:.)ț Fîgștj,vițățile,.au fost deschișe de înațional al—[X.Win Maung, președintele Birma- Aung. San. . ,niei., în cuvjntarea sa, președintele Demonstrația locuitorilor capita- a felicitat poporul birman cu oca- lei sub lozinca menținerii păcii pe zia ; sărbătorii naționale și a reia- .pămînt, a întăririi independenței și- tat despre și,tuația 'internă. Refe- unității naționale a..Birmaniei,. a .rindii-Sß • Ia orientarea politicii ex- durat, peste patru ore.
- ---------o®o--- ——

Cine torpilează formarea guvernului 
de coalijie laofian

Refuzul prințului Boun Oum de a 
participa la întilnirea celor trei prinți 
la Vientiane este o consecință a pre
siunii exercitate de unele cercuri 
belicoase .străine și laoțiene, care 
trebuie deci să poarte întreaga răs
pundere în 
tru actuala

A început al patrulea 
al septenalului. 

Chiar din primele zile 
ale noului an oamenii 
sovietici au înregistrat 
însemnate succese 
muncă. „Un 
bun" este 
care ziarul 
publică știri de pe șan
tiere, din fabrici și uzi
ne. lată cîteva dintre 
ele :

O La hidrocentrala 
de la Bratsk a intrat în 
funefiune cel de-al pa
trulea agregat. în felul 
acesta capacitatea in
stalată a hidrocentralei

a aiins 900.000 kW 
ceea ce depășește ca
pacitatea hidrocentrale
lor de la Gorki, Kahov- 
ka, Țimleansk laolaltă.

© în Extremul Nord 
a intrat în funcțiune al 
doilea agregat al hi
drocentralei din Ma- 
makan, care furnizează 
energie electrică iefti
nă minelor aurifere din 
nordul Uniunii Sovie
tice.

* Cea mai mare sec
ție din Uniunea Sovie
tică pentru producția 
de țevi de oțel prin 
metoda presării la cald

a fost dată în exploa
tare la uzina de țevi 
din Nikopol, regiunea 
Dnepropetrovsk. Noua 
secție, construită numai 
din prefabricate din 
beton armat și sticlă, 
are o suprafață de 
peste 30.000 m.p.

© Prima linie tehno
logică cu o capacitate 
de 450.D00 tone anual 
a intrat în funcțiune la 
uriașa fabrică de ciment 
ce se construiește la 
Novoulianovsk, în re
giunea Volgăi. Primele 
sute de tone de ciment 
au și luat drumul șan
tierelor de construcții.

XIENG KUANG 4 (Agerpres). — 
Corespondentul din Xieng Kuang al 
Agenției Vietnameze de Informații a- 
nunță că primul ministru al Laosului, 
iSu'vanna Fumma,.. și președintele parti
dului Neo Lao Haksat, prințul Sufa- 
nuvong, au adresat un mesaj pre
ședinților și celorlalți parțicipanți .ai 
Conferinței de la Geneva pentru re- 

, glementarea problemei laoțiene, în 
care cer „să. se continue căutarea 
mijloacelor efective menite a contri
bui la obținerea unei. reglementări 
pașnice a problemei laoțiene". în 
mesajul adresat președinților Confe
rinței de la Geneva, cei doi prjnți 
subliniază din nou că. Boun Oum 
continuă să saboteze tratativele cu 
privire la rezolvarea pașnică a pro
blemei laoțiene. _______ „„Prințul Boun Oum a recurs însă la nicatele comune de la Zürich și toate mijloacele pentru a se eschiva din - Valea Ulcioarelor, care prevede lă .întilnirea celor trei prinți, și a .deau crearea unui , guvern de coa-nu accepta convocarea ei, El a mers .Jiție și a unui Laos pașnic, inde-atît de departe îneît a declarat , că pendent și neutru.. „Boun Oum, a comunicatele . ^comune,. semnate la declarat Suvanna Fumma, nu și-a _ onoraț semnătura și și-a încălcattoate "promisiunile. El a torpilat toate eforturile făcute pentru unificarea și pacificarea Laosului, re- füzînd să primească funcția de

fața opiniei publice pen-' 
situafie.

★4 (Agerpres). — Primul prințul Su-; ZÜRICH ministru al Laosului, vanna Fumma,, a sosit la 4 ianuarieI la Zürich în drum spre Paris.In declarația făcută la sosirea sa [là Zurich, prințul Su van na Fumma. a arătat că Boun Oum poartă răspunderea pentru întreruperea tratativelor de la Vientiane, încălcînd acordurile de la Geneva și comu- ’ ‘ ’ " ’ ’ .. ......... i ?i

Studiourile cinemato. 
grafice din Uniunea So
vietică au produs în a- 
nul ce s-a scurs 130 de 
filme de lung metraj : 
artistice, documentare 
și de popularizare a 
științei — scrie ziarul 
„Sovietskaia Kultara“. 
In curînd vor apare pe 
ecrane cîfeva noi pro
ducții valoroase ale stu
dioului „Mosfilm“. Prin-

tre acestea se 
filmul artistic 
„Prietenul 
mun“ al 
regizor I 
viața colhoznicilor din 
Kuban, filmul „Plec în 
necunoscut“ al regizo
rului M. Romm, închi
nat savanților-atomișfi 
din Uniunea Sovietică, 
filmul „Alionka“ pe 
care regizorul B. Bar-

■'-'A

!«

ajuns fi dincolo de Psfrușa și au du-

- ■ ; T a
KZ-.-*
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: De la corespondentul 
! nostru la Praga

-

Noi blocuri de locuințe la Pitești. (Foto : Agerpres)

■ . . *.. .j

i, Aseară pe patinoarul artificial din 
C pitală s-a disputat î^îlnireațjdintiâ 
Suiecționata orașului Sucur^tiJ șiselecționata orașului Bucurelști.’ și 
chipa cehoslovacă Sonp.nKladftÖfllHö; 
cheiștii cehoslovaci au terminat în
vingători cu-scorul de-7—4 (4—0 ; 1—1 
2—3). ' •'••• ■ - ..

comunicatele . comune,. :
Zürich și Hin-Hop sînt perimate și 
că termenul stabilit pentru întîlnirea 
celor trei prinți a expirat.

Făcînd aceste declarații, prințul 
Boun Ournja confirmat ■ de fapt că 
re'nuiiță'id''''semnătura Sa păsa pê co- .... ■ P T • . ,
municatele de la Zürich și Hin-Hop -.miniȘtiȚ-i al Afacerilor Interne și al 
și că se pronunță împotriva creării Apărării în viitorul guvern de coa- 
unui 'guvern de coaliție. iliție.

i ;
O® O

nef l-a consacrat tine
rilor desțelinifori, seria 
ll-a a filmului „învie
rea“, comedia „Fetișca
nele“, „în lumea dan
sului“ și altele.

Studioul de filme do
cumentare a produs 
cîfeva filme despre tine
retul sovietic : „Glasul 
pămînturilor desțeleni
te“, „Contemporanii 
noștri", „Mihail Dovjik“ 
și altele.

institut politehnic 
pe pămînturile desțelenite

S-a împlinit un an de 
cînd pe pămînturile 
desțelenite a luat ființă 
— Institutul industrial 
de la Pavlodăr. Este al 
cincilea institut politeh
nic din R.S.S.
Deocamdată la cele trei 
facultăți ale i noului

institut — facultatea de 
ingineri constructori, de 
energetică și construc
ții de mașini învafă 
1.000 de sfudenți. In 
viitorul apropiat numă
rul lor va crește pînă 
la 3.500. Totodată' se 
prevede înființarea fa-

cultăfii pedagogice de 
ingineri, care va pre-r 
găti cadre de profesori 
pentru școli medii teh
nice.

Toți studenții noului 
institut au cel puțin doi 
ani de practică î 
specialitatea 
și-au ales-o.

LA NORD
DE PARALELA 67

L a ,0tJÇ ê.g>Hi>,.t.,JÀ<3 e a iiGRASEIA'"(coresp. iiScmteii"). — ;• stalații din cele mai moderpe, ilu- La uziriêle „înfrățirea" din Oradea miiîat fluorescent, încălzire cu' ăer noui;an de lucru- a început în con? diții- deosebite. în noile hale de producție, cu o suprafață totală de peste 6.300 m.p;,./s-au mutat secțiile de prelucrări mecanice, montaj și vopsitorie.Construite după ultimele cerințe riilor crescînde ale fabricii pentru ale tehnicii, fiind prevăzute cu in- anul 1962.

condiționat, .noile hale asigură condiții optime de; lucru.Colectivele de muncitori din noile secții se străduiesc ca încă din primele zile ale noului an să asigure o producție ritmică, la nivelul sarci-

transportul rae« - 1
Din 1958 pînă în 1961 lungimea 

liniilor de tramvai și a traseelor de 
autobuz, destinate transportului ur
ban de persoane, a crescut cu a- 
proape 1.600 km. Parcul de vehicole 
s-a mărit cu 210 tramvaie, . 224 tro
leibuze și 670 autobuze. în 43 de lo
calități, printre care Onești, Călă
rași, Anina, Medgidia, Odorhei, Ça- 
racal etc. s-a introdus pentru prima 
dată transportul orășenesc de per
soane.

BucureștiDinamo 
învingător în CipruNICOSIA 4 (Agerpres). — Echipa de fotbal Dinamo București și-a început turneul îii? ’Cipru jucînd .joi la Nicosia cu o combinată a cluburilor . Omonia și ' Olimpiakos. Fotbaliștii romîni au desfășurat un joc frumos obținînd victoria cu .corul de 4—2 (3—1).Inițial’turneul echipei Ditlamo în Cipru tirrna să înceapă miercuri în orașul Limassol dar lîntîlnirea cu echipa Appolon nu a putut avea loc, din- cauza, timpului nefavorabil.

La începutul' începutului au fost cei 
din Ociova. Se purtau cu șube mițoăse, 
părul lung împletit _îp‘ șuvițe ca la femei 
și clop, asemenea bșenilor noștri. îi cu
noșteam din ■ albumele etnografice, în 
care portul lor ocupă un loc de frunte. 
Cind m-am aflat în mijlocul lor, i-am 
îndrăgit și mai mult.

Spune președintele cooperativei agri
cole unice, ing. loset Vesely : — Tot sa
tul a intrat în colec- 
tivăjiȘiavem oameni ,üJ 
de 'ispravă'; Jan Sen- 
ko, tractoristul, a le- 
cerat 170 hă.; Juraj 
Krek a arat 350 ha.; 
Zuzana Remeselniko- 
va și Ana Holikova, 
de la. „fabrica de ouă", i 
păsări și obțin cam 180 de ouă pe an 
de la fiecare găină. Hai să vezi porcii 
noștri. Avem unul de 400 kg. li zicem 
,,Recordmanul“. Moș Șnider are însă mai 
mult de turcă cu .,Mister Cornwall", că 
a tare arțăgos. E cumpărat pentru în
crucișări și moș, Șnider l-a botezat așa 
pentru că l-au adus din Anglia. Să-l auzi 
certîndu-l ! „Hei, mister Cornwall, stai 
cuminte acolo ! Ce, crezi că. mai merge 
așa, ca pe vremea burilor ?" Moș Șni
der a apucat războiul burilor...

Ociova își trage numele de la 
tată. Are și asta un tîlc. Satul 
loc prea mult de construit nü 
sește, așa că' oamenii s-au mai

Petrolul joacă 
în R. D. Vietnam

La invitația Uniunii de Cultură 
zică, si Sport din R. D. Vietnam, I 
ianuarie a sosit là Hanoi echipa

î Fi
la 3 

____ , _ ____ ___de 
fotbal Petrolul Ploiești.' Fotbaliștii ro- 
mîni urmează să susțină mai' multe în- 
tîlnir cu celé mai puternice echipe 
din. Hanoi șt alte orașe.

nefiind bine fixat în orașele unde, cu 
ani în urmă,’ și-a făciit apariția (la Ti
mișoara, Cluj, Tîmăveni, Sibiu, Bra
șov, Galați). Apare de neînțeles un. 
fapt : într-o serie de localități în
seși organele U.C.F.S. nu acordă 
sprijinul cuvenit popularizării aces
tui sport în rîndurile tineretului. 
Inițiative ca aceea de la Tecuöi — 
unde s-a organizat o competiție sis
tem cupă pentru 6 echipe de ju
niori — sînt, firește, binevenite. Dar 
din păcate sînt prea rare.

Rugbiul nostru are o serie.de an
trenori (vîrstnici sau tineri) cu o 
bună. pregătire. tehnică, practică ,și 
teoretică. Aceștia Se ocupă de 
cîteva echipe fruntașe participante 
la campionatul categoriei A. La ni
velul competițiilor inferioare (cam
pionatul de calificare și juniori) lip
sesc în mare măsură cadrele căli-' 

a contribuit și

„ofe/"- 
e mic, 
se gă- 
împrăș- 

tiat. Au trecut de castelul de la Viglaș, 
au ajuns si dincolo de Psfrușa și au du

rat vatré unui sat nou. Cum să-i spună? 
/Erau* copiii (deti) celor de la Ociova, 
așa că l-au botezat Defva. Dar... ce s-a 
îiitîrhplat aici ? De o parte satul cel vechi 
își continuă viața lui ; satul cel vechi, 
adică bătrînii satului. Pentru că în 
jmediafa lui vecinătate se înalță o 
/așezare modernă : blocuri, maga
zine, cinematograf, casă de cultură... 
și un furnicar de tineri. Sînt copiii co- 

'■ I. A iu piilor celor din O-
ciova. Și lucrpazăj(șl 
„Podpoiianske' Sfro- 
jârne". Uzina a răsă
rit aici, sub dealuri, 
prin 1948 și, încetul 
cu încetul nu i-a 
mai ajuns Defva. O 

îngrijesc 1.410 găsești acum și la Banovce și la Hrinova.
Din halele ei ies camioane autobascu
lante, drage refulante, excavatoare 
pneumatice. Produsele uzinei se întîlnesc 
pînă-n R.A.U. și Suedia.

—r De unde aveți atitea cadre ? — 
mă adresez directorului Andrei Kuliș.

— Tehnicienii ne-au venit din întrea
ga Cehoslovacie. Dar rezervorul princi
pal de muncitori și tehnicieni e școala 
noastră de calificare de la Detva. 
s-au format, pînă în 1948 și după aceea, 
cei mai mulți dintre fruntașii uzinei.

Trei generații : purtătorii de plete In 
șuvițe și clop din Ociova, țăranii din 
Detva ajunși în băncile școlii de califi
care, tehnicienii de la „Podpoiianske 
Strojărne". O schiță de roman.

HORIA LIMAN

IN CÎTEVA RÎNDU&I

Corjiisia orășănească de” tenis de 
masă, organizează sîmb.ăfă și duminică 
în Capitală’un măre concurs rezervat 
pionierilor și școlarilor. întrecerile se. 
vor desfășură’ în sălile din ‘calea Flo- 
reasca nr. 117.

Tinerii dornici (să participe la acest 
concurs ’ se pot înscrie în-ziua începe-* 
zii meciurilor între- orele ' 16- și 16,30 la 
sălile :fespe'etive; . '.l:-. . .

Sîmbătă^concursul ' ’începe .-' la ora/ 
16,45 cOntinuînd duminică dimineața . 
de la -ora 9, •

Actiyltatea. oficială la box va începe 
la 15 ianuarie odată cu desfășurarea 
reuniunilor ;côritînd pentru campiona
tul . republican de calificare. Etapa a 
Il-a a acestet. competiții este progra
mară între 5'și 11 februarie, iar cea 
de-a treia'. „zonală" (Pitești,' Bacău, 

Mureș și Reșița) între 27 februa
rie și 4 mațtle, Finalele vor avea loc 
la Gaiăfi între 26 martie și 1 aprilie.

S-a stabilit ca întrecerile campiona
tului republican individual al seniori
lor să înceapă la 8 iunie. (Agerpres)

Este știut că'niciodată în existența 
sa de peste 50 de ani, rugbiul nos
tru n-a înregistrat asemenea rezul
tate de valoare în fața unor adver
sari de talie mondială ca cele rea
lizate în ultimii ani. Nu numai pe 
teren propriu, dar și peste hotare, 
rugbiștii romîni s-au bucurat de 
bune aprecieri. Așa a fost în 
turneele ebhipelor noastre ' în 'An
glia, țara de baștină a rugbiului, ca 
și în Franța, cu ai cărei rugbiști am 
avui întîîriifi măi dese în ultima 
vreme. Faptul că, în gadrul primei 
ediții a „Cupei campionilor euro
peni" (competiție inițiată de' F.I.R.A. . 
la propunerea federației noastre), 
echipa „Grivița Roșie" are toate 
șansele să se califice în finală ală- . 
tari de campioana Franței, „Beziers", 
confirmă de asemenea ascensiunea 
rugbiului romînesc.

Succesele noastre în acest sport ficate. La aceasta.
se datoresc înainte de toate éxeep- faptul că profesorii de educație fi- 
ționalelor boridiții create de părtid ' zică din’ învățămîntul mediu și su- 
și de statul democrat-popular dez- perior nu au primit, în formarea 
voltării mișcării de cultură fizică și ' i°r profesională, cunoștințe tehnico- 
sport.

în prezent, rugbiul se bucură de 
o popularitate creșcîndă. Numeroși 
tineri muncitori, elevi, sfudenți, mi
litari se întrec în-cadru.1 ,diferitș-lor 
competiții’' ;-

. .'"’'Datorită șlsterfiutai. ..competițipnăl 
utilizat, activitatea rugbistică inter
nă se desfășoară pe un interval de 
aproximativ 10 luni. Această conti
nuitate, cît și varietatea formelor dé' 
pregătire folosite de cadrele tehni
ce au cpntribuit . la. ridicarea nive
lului acestui sport. /Rugbiștii. noștri 
au o pregătire fizică " ridicată, o 
mare putere de luptă, 0'.judicioasă 
orientare tactică.

In ce ■ privește pregătirea tehnică 
. însă, nu s-ă reușit o Oreștere c'o- 
resp.unzătoar’e datorită mai. multor câril lol/ SpOrirea numărului mate

rialelor tehnico-teo.retice de specia
litate (broșuri, anuare, ' buletin teh
nic, manuale, filme, afișe etc.) tre
buie să stea în atenția federației.

Activitatea de viitor a rugbiului 
romînesc va trebui nu numai să 
sporească succesele de pînă acum, 
dar să ridice pe o treaptă și mai 
înaltă bunul renume și prestigiul 
acestui sport.

Prof. NICOLAE PADUREANU 
antrenor ni lotului RI*. Romine

metodice despre ruqbi.
Pentru a face să crească și mai 

mult prestigiul de care Se bucură 
actualmente rugbiul romînesc, sînt 
necesare, după părerea mea, cîteva 
mas'uri printre care :

Introducerea -rugbiului în pla
nul' de învățămînt al studenților 
I.C.F., la cursul-, de bază, pr.e'cum 
și a rugbiului redus în 8 ju- 

. cători — care să fie practicat cu 
precădere de tinerii începători ; 
consolidarea campionatelor loca- 

' le prin mărirea numărului de echi
pe, în special în orașele mari 
ca Timișoara, Cluj, Iași, Galați, 
Constanța, Brașov. De asemenea 

; cursurile tehnice cu instructorii, 
căpitanii de echipă sau jucă
torii. mai vîrstnici, în scopul califi-

cauze. Jocul echipelor noastre este 
poate pred sobtu și- reținut. El pă
cătuiește, de multe ori. .prin lipsa 
de atractivitate. Antrenorii pre
feră să se ocupe de jocul înain
tărilor (e drept, ceva mai ușor de- 
oîf al trei-sferturilor). uitînd însă că 
pasele la mînă oferă, pe lînqă 
spectaculozitate, acea finalizare 
sigură a acțiunilor întregii echipe.

Deși se bucură de popularitate, 
rugbiul nu a reușit să cuprindă to
tuși un număr suficient de tineri, el '

11 Hl .À ISIIIls

Priviți această 
fotografie : cine ar 
putea bănui că este 
luată Ia Norilsk, o- 
rașul din împără
ția zăpezilor veșni
ce și a gerurilor 
aprige ! Dincolo de 
paralela 67, acolo 
unde adeseori nici 
oțelul nu rezistă Ia 
ger și devine sfă- 
rîmicios ca sticla, 
oamenii sovietici 

înălțat un oraș, 
ridicat străzi 

minunate 
multe e- 

reușit să 
din mă- 
muntelui 

prețioase, 
se vede

cwsfe 
mai 

taje, au 
extragă 
runtaiele 
metale 
Ceea ee
în fotografie este 
studioul de televi
ziune din acest 
oraș al ghețurilor 
veșnice. în fata 
microfonului se a- 
flă mineri-artiști 
amatori. Ei cîntă 
pentru prietenii șl 
tovarășii ' lor 
muncă, care 
adunat veseli 
sărbătorească 
velionui.REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI
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„Flămînzesc în sensul adevărat 
al cuvîntului“

„SÜDDEUTSCHE ZEITUNG" înso
țită de următorul text :

„Această remorcă scoasă din uz, 
amenajată drept locuință, se află la 
marginea Miinchenului. Ea nu mai 
poate fi considerată o remorcă în

Karl Gerald, redactor șef al zia
rului vest-ger.man „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU", a adresat cititorilor 
acesțui ziar un apel de a se orga
niza o acțiune de ajutorare a „ce
lor săraci, bătrîni și a persoanelor 
singure din Germania (occidentală care s-ar putea locui — ea este doar 
— n.r.)". în acest apel se spune 
printre altele :

„în mijlocul nostru și alături de 
noi trăiesc mii de oameni care su
feră și care flămînzesc în sensul 
adevărat al cuvîntului".

Ziarul economic vest-germăn 
„DER VOLKSWIRT" a fost mai ca
tegoric. El a scris : „în Republica 
Federală (Germană — n.r.)'. 2,6 mi
lioane de oameni trăiesc în cea mati 
cruntă mizerie".

„Un caz" din 2,6 milioane
Fotografia alăturată 

lele trecute în ziarul

Progres tehnic“ pe socoteala 
muncitorilorPARIS 4 (Agerpres). — O delegație a minerilor din bazinul carbonifer din departamentul Aveyron, care de peste două săptămîni n-au mai ieșit la suprafață în semn de protest împotriva hotărîrii de a se închide minele, a sosit la Paris pentru a povesti despre lupta dusă de acești mineri, despre revendicările lor.Cei care au luat cuvîntul ferința de presă, organizată nuarie la Paris de această ție, au respins afirmațiile gandei burgheze că minele mează a fi închise sînt „nerentabile" și că minerii care cer menținerea lor ar fi împotriva „progresului tehnic“.Vorbitorii au arătat că- nu sînt împotriva progresului tehnic, dar că acest progres trebuie să contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor muncii. Ce se va întîmpla cu minerii dacă minele vor fi închise ? Ei se vor pomeni pe stradă. Autoritățile promit că vor căuta de

lucru numai pentru o cincime din- cei concediați. Pe ceilalți îi așteaptă zile negre. în ce privește „ne- rentabilitatea" minelor din Aveyron, cercetările specialiștilor au a- ratat că în acest bazin există mari zăcăminte de cărbune brun a căror exploatare mai poate dura 50 de ani.Minerii clin Aveyrbn încearcă de doi ani să obțină de la patroni și de la guvern o rezolvare reciproc acceptabilă a acestor probleme,’ dar toate încercările au fost zadarnice.Ca urmare a reducerii - produc- ■ ției și concedierilor, în ultimii 15 -, ani numărul minerilor din Avey-" ’ ron s-a redus de la 5.200 la 2.200 de oameni.în această situație fără ieșire minerii au hotărît să declare grevă și să nu părăsească minele pînă cînd guvernul va lua în considerare revendicările lor și va da garanții că nivelul lor de trai .nu va fi redus.

un acoperiș. Ușa este larg deschisă 
pentru ca lumina să pătrundă în în
căperea lungă de aproape 3 metri șt 
lată de circa 2 metri. Mobilierul : 
un pat, o plită improvizată, o mă
suță și un scaun. Acesta constituie 
„căminul" Luciei St., descendentă 
dintr-o familie de cunoscuți artiști, 
ea însăși cîndva o artistă cunoscută. 
Lumina rampei s-a stins de mult 
pentru ea. A răinas singură și uita
tă de toți. Acum trăiește în acest a- 
dăpost, incompatibil cu noțiunea 
de locuință omenească. Ea înfruntă 
cu curaj ploaia, care atunci cînd 

a apărut zi- ' bate pe acoperiș, se prelinge necru- 
vest-german țătoare și prin crăpăturile lui. Reu

matismul și tușea 
cronică chinuiesc 
această femeie.

Lucie St. visea
ză la o mică bu- 
cătărioară în care 
ar putea exista 
cădură, unde ar. 
putea aprinde lu
mina electrică și 
deschide robine
tul de apă. Se va 
îndeplint 
cîndva visul

întrebare 
bilă pentru 
din cei 2,6 milioa
ne desmoșteniți 
ai soărtei 
R.F.G.

în fotografie : 
Lucie St. în fața 
„casei" sale.

F' ' 1

[y ’’*8
E S: .■’’W:

oare 
ei 
vala- 

mulți

la con- la 3 ia- delega- propa- ce ur-

NEW YORK 4 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat revistei „U. S. NEWS 
AND WORLD REPORT", J. Edgar Hoo
ver, directorul Biroului federal de in
vestigații al S.U.A. (F.B.I.), a declarat 
că în cursul anilor 1950—1960 numărul 
crimelor a crescut în S.U.A. cu 98 la 
sută.

După cum a arătat Hoover, în anul 
1960 s-au înregistrat 1.861.300 cazuri 

_, violuri, furturi prin efrac- 
atacuri cù mîna armată, jafuri, 

„Analizînd 
1960 — a 
am consta- 
Unite s-a 
de minute,

de crime, 
jiune, 
furturi de automobile etc. 
datele statistice pe anul 
subliniat directorul F.B.L — 
tat că, în medie, în Statele 
comis o Crimă la flecare 58

o spargere la fiecare 39 de secunde, 
un furt la fiecare minut, un viol la fie
care 34 de minute și furtul unui auto-' 
mobil la fiecare două minute“.

în comparație cu trei ani precedenfi 
(1955-1957), în anul 1960 numărul cri
melor a crescut cu 10 la sută, acela al 
violurilor cu 9 la sută, al atacurilor cu 
mîna armată cu 12 la sută, al sparge
rilor cu 24 la sută și al furturilor de 
automobile cu 30 la sută.
_ Hoover a declarat, de asemenea, că 
in anul 1960 numărul minorilor aresfafi 
a fost dublu fată de acela din anul 
1950. El a recunoscut în același timp ' 
că a crescut corupfla și numărul de
lictelor săvîrșife de membrii poliției 
americane.

serie.de
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Colaborarea economică Cosmonautul Titov Ia Djakarta
o • B v romîno-indonesiană

WASHINGTON 4 (Agerpres). — La 3 ianuarie Departamentul de Stat a anunțat că între 11—13 ianuarie vor avea loc la Washington consultări anglo-americane „cu privire-la mijloacele menite să asigure o mai bună funcționare a Organizației Națiunilor Unite“. Din partea S.U.A. vor participa la aceste consultări Adlai Stevenson, reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., și Harlan Cleveland, secretar de stat adjunct pentru relațiile cu O.N.U. Din delegația britanică vor face parte Duncan Wilson, secretar adjunct la Ministerul Afacerilor Externe, Patrick Dean, reprezentantul Marii Britanii la O.N.U., și Ormsby-Gore, ambasadorul britanic în S.U.A.După cum reiese atît din comentariile agențiilor de presă cît și ale ziarelor americane, aceste consultări au la bază îngrijorarea și nemulțumirea puterilor occidentale față de orientarea majorității țărilor membre ale O.N.U. mai ales în ce privește problema colonială. 
Faptul că mașina de vot pe care 
S.U.A. se bizuiau înainte pentru a 
trece hotărîrile favorabile lor nu 
mai funcționează ca în trecut a pus 
S.U.A. și pe alia ții lor într-o pozi
ție nefavorabilă care s-a vădit cu 
prisosință în cursul actualei sesiuni 
a organizației mondiale. Cercurile 
americane competente, spune o telegramă a agenției France Presse, 
își exprimă regretul față de tendin
ța manifestată recent în sinul or
ganizației mondiale în legătură cu 
eliberarea teritoriului Goa de sub 
jugul colonialiștilor portughezi;. în aceeași problemă ziarul „New York Times“ își exprimă îngrijorarea 
față de poziția comună a Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări socia
liste pe de o parte și a țărilor afro- 
asiatice pe de alta în ce privește 
necesitatea lichidării totale și ime
diate a tuturor vestigiilor colonia
lismului.Revista britanică „Observer", într-o corespondență din Washington, precum și agenția United Press International publică unele amănunte în legătură cu „o serie de reforme de bază“ pe care le elaborează în prezent guvernul american „pentru a face din O.N.U. un instru-

inent mai eficient“, bine înțeles în sensul dorit de Washington.Cu alte cuvinte este vorba de, o nouă „mașină de vot“ dominată de americani, creată în afara cadrului organismelor O.N.U. unde, se lamentează cercurile americane, „tre
burile nu mai merg ca înainte".După cum se vede, în fond consultările de la Washington au drept scop să pună la punct aceste planuri menite să influențeze țări ce și-au cucerit recent idependența, țări al căror control scapă tot mai mult Washingtonului și care, după cum recunoaște cu toată sinceritatea comentatorul Walter Lippmann în „New York Herald Tribune“, 
„consideră Uniunea Sovietică ca 
singurul lor prieten adevărat".

DJAKARTA 4 (Agerpres). — Potrivit prevederilor primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale romîno-indoneziene privind colaborarea economică în diferite sectoare, zilele trecute au început la Djakarta discuțiile între Valentin Ste- riopol, adjunct al ministrului merțului, și Nicolae Ionescu, junct al ministrului Industriei trolului și Chimiei din R. P.mînă, și Chacrul Saleh, ministrul indonezian al Industriei de bază și minelor, stabilindu-se programul lucrărilor pentru à experții celor două părți.

Co- ad- Pe- Ro-

La 3 ianuarie 
a sosit la Dja
karta, la invita
ția președintelui Sukarno, cosmonau
tul G. S. Titov, Mii de locuitori ai 
capitalei Indoneziei au salutat cu 
căldură pe eroul cosmonaut. Imediat 
după sosire G. S. Titov a fost primit 
de președintele Sukarno. In cursul 
după-amiezii, cosmonautul sovietic a 
fost primit de Subandrio, ministrul A- 
facerilor Externe, și de generalul Na- 
sution, ministrul Securității și șeful 
Statului major al armatei.

r
;
L

------------ Seara, la am-
RADIOGRAMĂ DIN INDONEZIA basada sovietică

__  a avut loc o re
cepție. Cu acest prilej G. S. Titov a 
declarat trimisului „Scinfeii“, urmă
toarele : „îmi aduc aminte cu plăcere 
de căldura cu care am fost primit în 
Romînia. Sînt fericit că mi se oferă 
prilejul să felicit poporul romîn și 
să-i urez în noul an mari succese în 
construirea socialismului".

N. PLOPEANU

O.N.U, face noi concesii 
lui ChombeELISABETHVILLE 4 (Agerpres). — încercările de „împăciuire“ ale lui Chombe devin tot mai frecvente. Agențiile de presă occidentale transmit că la 2 ianuarie, în preziua deschiderii „parlamentului" katanghez, care urmează să discute prevederile înțelegerii de la Ki- tona, a avut loc la Elisabethville o întrevedere la care au participat pe de o parte Chombe, ministrul său de Interne Munongo, precum și conducătorii armatei și poliției katangheze, iar pe de alta un grup de oficialități ale O.N.U. în frunte cu Urquhart. După întrevederi, reprezentanții O.N.U. au descris în- tîlnirea ca fiind „cordială, excelentă“. «Atitudinea tot mai concesivă a O.N.U. față de Chombe este menită să producă îngrijorare. Se ridică întrebarea în ce măsură mai există intenția ca rezoluțiile Consiliului de Securitate să fie aduse la îndeplinire. Este limpede că în vederea aplicării rezoluțiilor Consiliului de Securitate se impune o poziție mult mai hotărîtă din partea misiunii O.N.U. în Congo.

ELISABETHVILLE 4 (Agerpres). —- După cum transmit agențiile occidentale, „adunarea națională" katangheză, care s-a întrunit la 3 ianuarie în mijlocul unei confuzii aproape totale, și-a amînat lucrările după șapte minute, fără măcar să fi abordat problema înțelegerii de la Kitona.în sala unde se întruniseră „parlamentarii“ nu exista lumină electrică și nici măcar luminări. Căpetenia separatiștilor, Chombe, președintele parlamentului, Wa-Dilom- ba și ministrul de Interne Munongo erau absenți. în aceste condiții și ținînd seama de faptul că nu au participat decît 19 deputați, dintre care 17 aparținînd Partidului Cona- kat al lui Chombe și că marea majoritate a parlamentarilor reprezen- tînd Partidul Balubakat se află internați într-un lagăr de lîngă Elisabethville, „parlamentul“ a fost nevoit să-și suspende ședința.
Expoziție Siqueiros 

la New York

NEW YORK 4 (Agerpres). — La j 
Galeriile artei contemporane ame
ricane din New York un grup de 
cunoscufi pictori americani au or-1 
ganizat o expoziție de tablouri ; 
aparținînd cunoscutului pictor ,me- j 
xican și .activist pe tărîm obștesc, 
David Afaro Siqueiros, care a îm- ( 
plinit zilele acestea 65 de ani. ; 
Pictorul nu a putut participa la 
vernisajul expoziției operelor sale, 
întrucît se află de mai bine de un 
an în închisoare. La expoziție sînt 
prezentate 14 tablouri și citeva 
lucrări grafice ale lui Siqueiros.

-0*0-Solidari cu lupta poporului cubanCAIRO, nent al ’ Consiliului täte a < în 3-a luției înfăptuite de poporul Cubei libere. 
„Stabilirea unui teritoriu liber în 
însuși continentul american — se spune în declarație — constituie 
una din cele mai grave și irevo
cabile lovituri date imperialismului 
nord-american". Declarația arată că imperialismul nord-american nu s-a împăcat cu ideea creării unui stat independent în apropierea coastelor sale și de aceea elaborează noi planuri pentru declanșarea unei intervenții armate împotriva Cubei. 
„Poporul cuban — subliniază de-

CHILE. Cu ocazia celei de-a 3-a aniversări a victoriei revoluției cubane, într-o serie de țări din America Latină au avut loc manifestații de simpatie și solidaritate cu Cuba. La Santiago de Chile sub auspiciile Institutului cultural chiliano-cuban, a avut loc o mare adunare , cu care ocazie președintele acestui Institut, poetul Angel Cruchaga Santamaria, a declarat că poporul chilian va sprijini și de aici înainte revoluția cubană. Mitinguri asemănătoare au avut loc și în «elelalte orașe ale țării.ECUADOR. Dujîă cum anunță agenția Prensa Latina, la 3 ianua-, rie președintele Ecuadorului, Carlos Arosemena, a. avut o întrevedere cu șeful -delegației cubane, -, - . . „ . „ .Carlos Olivarl. tare întreprind^ o vizita de prietenie prin citeva țari din America Latină.După întrevedere, Arosemena a declarat că țara sa va lupta și de aici înainte pentru apărarea principiilor neMțer^enției și autodeterminării popOaȘelor. Ecuadorul, 
a spus el, se Va opune oricăror sancțiuni ce arVîi adoptate de Organizația stătelor americane împotriva Cubei.)

Secretariatul Perma- de solidari- ăl țărilor Asiei și Africii .......... .. " o declarație ocazia celei de-a a victoriei revo- salută realizările
dat publicității care cu ----- 1aniversări cubane

noi atacuri împotriva patriei sale, 
așa cum a făcut-o în aprilie la 
Playa Giron cînd a nimicit forțele 
mercenarilor contrarevoluționari“. Declarația cheamă toate popoarele să-și intensifice eforturile pentru a bara calea unei noi agresiuni împotriva Cubei. Consiliul de solidaritate al țărilor Asiei și Africii cheamă toate Comitetele naționale afiliate, precum și organizațiile de masă să apere și să sprijine eroicul popor al Cubei.

Aspect de la. mitingul de solidaritate cu lupta poporului cuban, 
organizat de Mișcarea de eliberare națională din Mexic, in capitala 
țârii. Participanții la miting au păstrat un moment de reculegere în 
memoria tinărulul învățător cuban Manuel Asunce, membru al unei 
brigăzi pentru lichidarea analtabetismului, care a fost asasinat de 
contrarevoluționari atlați în slujba imperialiștilor americani.

............................ ......... 11 - ■ ■•=»♦»= •■ =

„Daily Herald“ relevă de asemenea 
amestecul Angliei în recentul complot 
din Liban. „Criza — recunoaște el — 
a fost fabricată în toate amănuntele de 
către guvernul britanic“.

Se pune întrebarea: ce i-a determi
nat pe colonialiștii englezi să treacă 
la această acțiune? Potrivit relatărilor 
presei internaționale, dîndu-și seama 
că pozițiile pe care le dețin în Orien
tul Mijlociu slăbesc continuu, ei au ho- 
tărîf să reediteze un vechi plan al lor 
pentru dominarea unui șir de țări din
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După cum s-a mai anunțat, în noap
tea de 30 spre 31 decembrie, în Liban 
a avut loc o tentativă de lovitură de 
sfat. Un grup alcătuit din elemente de 
extremă dreaptă a încercat să pună 
mîna pe putere. Agențiile de presă . 
relatează că inspiratorul imediat al a- 
cesfei încercări este așa-numiful partid 
popular social, de tendință net fascistă, 
care are ramificații în Liban, Siria și 
Iordania. Complotul era îndreptat îm
potriva instituțiilor de sfat existente în 
Liban și urmărea transformarea țării 
înfr-o bază militară a imperialiștilor 
din N.A.T.O.

Ziarele din zona Orientului Mijlociu 
fac o sfrînsă legătură între această în
cercare de lovitură de stat neizbutită 
și recentele mișcări ale forțelor mili
tare britanice în zona amintită. A atras 
atenția opiniei publice faptul că, la 
numai cîfeva zile înaintea complotului 
din Liban, invocînd o pretinsă „situa
ție încordată“ în Orientul Mijlociu, 
Anglia a luat hofărîrea de a disloca 
în regiunea Golfului Persic o serie de 
unități de aviație și marină. Deși în
văluită într-un strict secret, acțiunea a 
provocat neliniște în rîndul popoarelor 
din această parte a lumii care, din 
experiența amară a trecutului, știu cine 
pune la cale și încotro țintesc aseme
nea uneltiri. „Autorii loviturii de sfat 
— a arătat ministrul de interne al Li
banului, Kamal Jumblatt, într-un inter
viu acordat ziarului „L,Orient“ — au 
intrat în acțiune numai după ce au 
aflat despre mișcările flotei britanice 
în Mediterana. Aceasta este un semn 
că evenimentele care au avut loc la 
30 și 31 decembrie în Liban nu sînt 
lipsite de legătură cu evenimentele 
care se desfășoară acum în alte țări 
din Orientul Mijlociu“. „S-a stabilit cu perialisfe nu vor să admită nici măcar 
cea mai mare precizie — scrie și zia
rul „Al-Gumhuria“ (R.A.U.) — că aceas
tă încercare a fost organizată de impe
rialismul englez și executată de inter
pușii săi. Acum este evident că depla
sarea forțelor armate engleze în O- 
rientul Apropiat a fost făcută pentru a 
sprijini acest complot“. Ziarul englez

Comentariul zilei
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această zonă. Este vorba de faimosul 
plan al „Semilunii fertile“, prevăzînd 
crearea unei așa-numife „Sirii mari“, 
alcătuită din Siria propriu-zisă, Libanul, 
Iordania și Irakul. Colonialiștii speră 
că prin intermediul unei asemenea for
mațiuni alcătuită din sfafe-marionetă, 
vor reuși să-și mențină pozițiile și să 
exploateze mai lesne bogățiile acestor 
țări și în primul rînd petrolul. După 
cum arată agenția M.E.N., scopul ime
diat al loviturii de sfat din Liban era 
readucerea la putere a fostului pre
ședinte al Libanului, Camille Chamun, 
partizan zelos al planului „semilunii 
fertile“.

Este de menționat că complotul din 
Liban a fost urzit împotriva unui gu
vern a cărui politică este caracterizată 
astfel de agenția americană „Associa
ted Press“ : „Libanul duce o politică 
externă neutralisfă; dar conducătorii 
săi sînt prooccidenfali“. Cercurile im

Ce rezervă viitorul în domeniul 
zborurilor interplanetare

Cars sînt perspectivele zborurilor 
cosmice 7 La această întrebare răs
punde articolul intitulat „Vorbește 
constructorul principal al navelor 
cosmice", apărut în „Izvestia". Tre- 
cînd în revistă posibilitățile prac
tice de folosire a rezultatelor pri
melor zboruri cosmice, săvîrșite de 
I. Gagarin și G. Titov, cum ar fi 
lansarea unor sateliți care să în
lesnească legăturile prin radio și 
retransmiterea emisiunilor de tele
viziune, soluționarea problemelor 
navigației pe oceane, lansarea unor 
sateliți pentru serviciul meteorolo
gic și mai tîrziu elaborarea unor 
metode active de influențare asu
pra condițiilor climaterice, autorul 
articolului trece la problema zbo
rurilor spre alte planete.

„La început vor

o asemenea situafie și de aceea nu-și 
fac nici un fel de scrupule din a urzi 
răsturnarea unui guvern care nu le 
esfe cu totul pe plac.

Nu este pentru prima oară cînd ei. 
încearcă să-și subordoneze complet 
Libanul. . în 1958, flota a 6-a americană

zbura probabil

spre Lună stații automate care vor 
ateriza pe suprafața ei. Mai tîrziu 
va face o vizită pe Lună omul. Or
ganizarea pe Lună a unei stațiuni 
științifice permanente, iar apoi a 
unui obiectiv industrial va permite 
folosirea unor resurse încă necu
noscute nouă ale acestui satelit al 
Pămîntului". Arătînd că pentru vii
torul apropiat, zborul spre celelal
te planete apropiate ale sistemului 
solar — Marte și Venus — este 
un lucru cît >se poate de real, au
torul scrie în continuare : „Crearea 
unor uriașe nave interplaneta
re cîntărind zeci de tone și avînd 
un echipaj alcătuit din cîțiva oa
meni va permite 
zboruri cosmice 
(circa 2-3 ani)".■O «O-------------

efectuarea unor 
de lungă durată

defect și în 1962...
la 16 ianuarieAșadar, nici 1962.De la Cape Canaveral se anunță vestea pe care o redăm în redactarea agenției „France Presse“ : „în urma descoperirii 

unor defecțiuni la racheta pur
tătoare de tipul „Atlas“, lansarea 
astronautului american John 
Glenn, care urma să aibă loc la 
16 ianuarie a fost amînată“.Și nu e prima amînare...Se știe ce s-a întîmplat imediat după zborurile istorice ale lui Gagarin și Titov, după răsunetul lor extraordinar în opinia publică. „După fapta îndrăz
neață a lui Gagarin — scria ziarul francez „Combat“ — ameri
canii și-au dat seama că se află 
într-o situație dezavantajoasă și 
au accelerat îndeplinirea pro
gramului lor de cercetare a Cos
mosului încercînd să răspundă 
rușilor“E nevoie de bani ? S-au alocat rapid aproape două miliarde de dolari.Programe ? Cît mai ambițioa- s.e. A fost proclamat cu tam-tam programul cosmic american „primii în lună“. Dar înainte de lună, va trebui egalată performanța sovietică. Cînd ? în curînd... în septembrie... în octombrie... în noiembrie : în ultimul program se dădea ca sigur termenul : sfîrșitul anului 1961. „Adminis
trația națională pentru cerceta
rea spațiului cosmic și proble
mele aeronauticii speră să poată 
lansa primul cosmonaut ameri
can pe un zbor orbital înainte 
de sfîrșitul anului 1961, anul

celor două reușite sovietice în 
acest domeniu“ — relatau agențiile americane Ia începutul lunii decembrie.E-adevărat, au existat încercările piloților americani Shepard și Grissom, dar chiar și presa americană a subliniat semnificația lor minoră în comparație cu epocalele reușite ale ~ C. : „Cosmonautul rus 

Gagarin la 12 aprilie

rație cu 
U.R.S.S. : 
Iuri 
1961 a înconjurat odată glo
bul ; “
tuat 17 circuite în jurul pă
mîntului ; în timp ce cele două 
experiențe americane nu au' dus 
decît la un zbor suborbital de 
15 minute fietare“. (Agenția U.P.I.) Ziarul „Combat“, în bilanțul cosfnic de sfîrșit de an, a caracterizat experiența americană a lui Shepard drept „săritură de purice“. Cît despre nefe- riciții cimpanzei, cărora li se hărăzise misiunea de a pregăti zborul circumpămîntean al lui Glenn, soarta lor a fost tristă de fiecare dată ; Enos gata să se prăjească în capsula purtătoare; Goliat — ars de-a binelea de viu.Și-așa a trecut sfîrșitul anului 1961 fără ca realizarea sovietică să fie atinsă, iar acum termenul de 16 ianuarie este și el considerat prematur. Nu se știe dacă vestea este de natură să întristeze pe Glenn. Probabil că și el, și societățile de asigurare răsuflă ușurate la fiecare nouă amînare. Sînt în schimb unii care suferă cu adevărat. Aceeași agenție U.P.I. se lamenta la aflarea știrii de la Cape Canaveral : „Statele Unite se aflau 
în orice caz cu peste 9 luni în 
urma Uniunii Sovietice în ce pri
vește plasarea unui om pe or
bită în jurul Pămîntului — pri
mul pas spre cucerirea spațiului 
cosmic“. Acest pas n-a putut fi făcut de către S.U.A. Decalajul se adîncește și mai mult... „ATLAS“, NASA și ambițiile americane n-au pășit cu dreptul în 1962.

Gherman Titov a efec-

„Piața comună“ intr-un nou impasBRUXELLES 4 (Agerpres). . — Cabinetele francez și vest-german, relatează Reuter, s-au întrunit la 3 ianuarie pentru a discuta impasul grav la care au ajuns tratativele de la Bruxelles dintre țările Pieței comune cu privire la elaborarea unei politici comune în domeniul exportului de produse agricole.Referindu-se la faptul că de rezolvarea acestei probleme depinde intrarea Pieței comune în cea de-a doua fază a evoluției sale, o. personalitate participantă la tratativele de la Bruxelles, relatează Associated Press, a declarat : „La Bruxel
les este în joc nu numai Piața co
mună agricolă ci și însuși viitorul 
Pieței comune, deoarece fără o po
litică agricolă comună nu poate 
exista nici circulația liberă a pro
duselor industriale“. Referindu-se la pretențiile Franței ca „cei șase“, să constituie un fond comun pentru sprijinirea exportului dé produse agricole ale- Pieței comune, aceeași personalitate a declarat că „aceasta ar însemna crearea unui fond de ajutorare a producătorilor agricoli francezi, singurii care dispun de un surplus de produse care pot fi exportate“. Iată de ce agenția Reuter subliniază că „Franța 
este acuzată de alți parteneri ai ei 
din Piața comună că a adoptat o 
atitudine rigidă în problema ela
borării unei politici agricole co--------------0»0

mune". Associated Press precizează că' Germania occidentală' se opune pretențiilor Franței și a făcut cunoscut că va continua, să- protejeze interesele producătorilor săi agricoli.

Hi

> ’ ■ . ' ★ ■ . 1 ?GENEVA'4'(Agerpres). — Opinu publică elvețiană își exprimă neliniștea în legătură- cu planurile de includerea Elveției neutre în „piața comună" europeană care este o filială economică a N.A.T.O., unde rolul principal este deținut de Germania occidentală.Ziarul „La Suisse“ arată că cercurile guvernante din Germania occidentală exercită presiuni directe asupra Elveției pentru a o determina să adere la „piața, comună“.Pentru aderarea Elveției lă „piața comună" a pledat recent prof. Hallstein, președintele Comisiei Comunității ecôàômicU europene. Ziarul amintește că în declarațiile • sale destul de directe făcute la Zürich, Lucerne, precum și la emisiunile de radio pentru populația germană din Elveția, Hallstein i-a ironizat , pe a- depții neutralității și a negat , posibilitatea promovării în prezent a unei politici neutre.Primejdia de a nu mai fi-independentă, neutră-și de a fi privată de dreptul la libertate și democrație, subliniază în- încheiere ziarul, /„provoacă multă, neliniște. în țară“i
Dezbaterile din. parlamentul olandez 

în problema Irianului deL vestHAGA 4 (Agerpres). — PaulHAGA 4 (Agerpres). — Paul de Groot, deputat al parlamentului, secretar general al C. C. al P. C. din Olanda, luînd cuvîntul în cea de-a doua Cameră a parlamentului în cadrul dezbaterilor cu privire la Irianul de vest, a cerut guvernului 
începerea Imediată a tratativelor cu 
Republica Indonezia pentru remi
terea necondiționată a suveranită
ții asupra Irianului de vest șl re
tragerea tuturor trupelor olandeze 
de pe acest teritoriu. PăuT de Groot a arătat că politica guvernului o- landez este sortită eșecului șL a a- mintit soarta colonialiștilor portughezi în India.Cererile partidului comunist au fost sprijinite de Lankgorst, depu-

tat al., „partidului pacifist-socialist" din Olanda.Bürger;. reprezentantul » Partidului Muncii din opoziție, a declarat că el vede în tratative singura cale de rezolvare a acestei probleme. Bürger a subliniat că guvernul de astăzi al Olandei'.este incapabil să obțină o reglemçntaré pașnică a conflictului și a declarat că Partidul Muncii este gata să facă parte din componenta. unui nou guvern a cărui sarcină) • ar fi rezolvarea problemei Iriapuluï'de vest.Cererile cu 'pîiyire la tratativele cu Indonezia au fost'sprijinite, de asemenea, de deputați ai altor partide politice. Ei au arătat necesitatea renunțării la politică-falimentară a colonialismului. . . .
-O»O-------------

Noi incidente sîngeroase provocate 
de bandele O* A. S, în Algeria4 (Agerpres). — într-oPARISdeclarație făcută joi’ diminăața agenției „Algerie-Preșse Service“, în legătură cu incidentele sîngeroase care au fost provocate miercuri în Algeria de bandele O.A.S., Mohammed Iazid, ministrul Inforniajnidl1 din guvernul provizoriu al Republicii Algeria, a arătat că aceste incidente s-au soldat cu 127 de morți și sute de răniți. El a subliniat că autoritățile franceze din Algeria sînt de asemenea răspunzătoare pentru aceste incidente, deoarece „ca deobicei nu au opus nici o rezistență elementelor ultra- colonialiste“.Presa franceză de joi a publicat

ample informații despre dezmățul bandelor O.A.S. în Algeria. La Oran, de pildă, al doilea oraș ca mărime din Algeria, scenele sălbatice de linșare a algerienilor.;nevi-, novați de către bandele înarmate ale ultracoloriiăliștilot au durat cinci ore. Conform datelor preliminare, numai' în acest oraș -38 de persoane au fost ucise și 61 au fost rănite. La Constantine, o bombă aruncată de O.A.S. într-un. cinematograf a ucis- trei persoane șl a rănit 27. France Presse . relatează că „atentatele au fost reluate; în primele ore ale dimineții de joi în Oran și Alger, succedîndu-se într-un ritm tragic“.

AnulUltracotoniallștli 
întîmpină 
nou.

Desen din revista 
..OGONIOK."

și-a debarcat soldații în Liban pentru 
a intimida mișcarea de eliberare din 
această regiune, în timp ce englezii 
au debarcat în Iordania. Urzind noul 
complot împotriva Libanului, imperia
liștii englezi acționează de fapt în 
interesul tuturor colonialiștilor din 
N.A.T.O. și C.E.N.T.O., care urmăresc 
consolidarea pozițiilor strategice în 
Orientul Mijlociu, rolul principal în 
această privință revenind imperialismu
lui englez.

Uneltirile din Liban coincid de fapt 
și cu alte planuri ale colonialiștilor în 
sudul Peninsulei Arabice, — toate 
urmărind aceleași țeluri de jaf și mi
litare.

Noile uneltiri colonialiste au trezit, 
cum era și de așteptat, o profundă 
indignare în rîndul popoarelor arabe. 
„Imperialiștii — scrie ziarul sirian „Al 
Nasr“ — au pus Ia cale lovitura de 
sfat eșuată în Liban... și încordarea în 
relațiile dintre Irak și Kuweit pen
tru a sili această regiune a lumii să se 
supună influenței occidentale“. „Noi, 
arabii — arată ziarul „Al Ahbar“ 
(R.A.U.) — ne dăm perfect de bine 
seama de faptul că în spatele acestor 
planuri imperialiste se ascund încercă
rile de a înăbuși independența și li
bertatea țărilor arabe“. Ziarul libanez 
„An-Nida“ demască la rîndul său țe
lurile murdare ale colonialiștilor. Aces
te acțiuni — scrie el — au fost între
prinse cu scopul „de a contribui la 
consolidarea pozițiilor imperialismului 
în Orient și la realizarea planurilor im
perialiste“.

Viața arată că colonialiștii nu se pot 
resemna cu pierderea vechilor imperii 
coloniale, cu prăbușirea regimului lor 
barbar de jefuire și asuprire a popoa
relor și încearcă pe toate căile să-și 
restabilească vechile privilegii. In zi
lele noastre însă, colonialismul este 
condamnat pieirii definitive.

NICOLAE N. LUPU

G. F.

A

„Dar“ de revelion
STOKHOLM 4 (Agerpres). — De 

Anul nou în Suedia a lost majorat 
cu încă 2,2 Ja sută impozitul care se 
percepe în comerțul cu toate produ
sele alimentare și cu majoritatea 
mărfurilor industriale. Acum acest 
impozit, introdus în anul 1960, este 
de peste 6 la sută.

Ziarele scriu că noua majorare a 
acestui impozit constituie „darul de 
Anul nou“ făcut de guvern popu
lației suedeze.

MOSCOVA, ta 4 ianuarie Anastas 
Mikoian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., mem
bru al Prezidiului Comitetului Central 
al P.C.U.S., a părăsit Moscova plecînd 
spre Guineea, unde a fost invitat de 
Seku Ture, șeful guvernului Republi
cii Guineea. Anastas Mikoian este în
soțit de Alexandr Orlov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Dmitri Degtear, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru^ rela
țiile economice externe de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, și alții.

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. l-a numit pe Anatoli 
Dobrînin ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în S.U.A.

Fostul ambasador, sovietic în S.U.A., 
Mihail Menșikov, a fost eliberat din 
această funcție în legătură cu trecerea 
sa în altă muncă

LENINGRAD. După ce și-a dat con
cursul la spectacolele de operă ale 
Teatrului muzical din Lvov (Ucraina), 
tînăra cîntăreată romîncă Iulia Buciu- 
ceanu a dat la 4 ianuarie, la Lenin
grad. un concert în marea sală a fi
larmonicii. Artista a î nein tat pe as-

Violente ciocniri între 
în RepublicaSANTO DOMINGO 4’(Agerpres). — La 3 ianuarie în Republica Dominicană au avut loc noi manifestații antiguvernamentale în cursul cărora s-au produs ciocniri violente între manifestanți și unități ale poliției. După cum transmite agenția United Press International, 

peste 400 de tineri au demonstrat 
pe străzile orașului San Francisco 
de Macoris, situat la 84 mile de 
Santo Domingo. Manifestanții au 
încercat să pătrundă în locuința 
ocupată de unul din sprijinitorii 
fostului dictator Trujillo dar au

■■ ■ ■ . ■ ? —

cultători prin tratarea originală și vo
cea, expresivă, a declarat unui cores
pondent TASS Olga Mașanskaia, pro
fesor al conservatorului.

TUNIS. Autoritățile franceze din 
Algeria au comis un nou act de agre
siune împotriva Tunisiei. Agenția Tu
nis Afrique Presse relatează că artile
ria franceză din Algeria a deschis fo
cul la 1 ianuarie asupra teritoriului 
tunisian în regiunea Ain Dram. A fost 
ucis un tunisian.

FRAGA. Secretariatul Federației 
Sindicale Mondiale a adresat Confe
derației Generale a Muncii din Franța 
o telegramă de solidaritate cu minerii 
francezi greviști. F.S.M. urează mine
rilor succes deplin în lupta 1er cu
rajoasă și dreaptă.

ATENA. în sala de expoziții „Za- 
gos" din Atena s-a deschis o mare 
expoziție de artă consacrată luptei 
pentru pace. La ea participă 47 din 
cei mai de seamă pictori și sculptori 
ai Greciei, printre care A. Tasos, V. 
Katraki și alții.

Expoziția, intitulată „Pacea și via
ta“, constituie un eveniment remarca
bil în viata culturală a Greciei.

manifestant și poliție 
Dominicană

fost împiedicați ’ de poliție care 
deschis focul. Patru persoane 
fost ucise și 9 rănite.

Asasinatul bestial al poliției a 
fost urmat de o puternică demon
strație de protest în același oraș. 
Manifestanții au răsturnat mașini 
ale poliției și au scandat lozinci 
antiguvernamentale. Poliția a inter
venit'din nou aruneînd grenade cu 
gaze lacrimogene.Potrivit agenției Associated Press, incidente de ' acest fel au devenit extrem de frecvente în ultimele zile în Republica Dominicană.

a 
au

LONDRA. La Londra s-a anunțat 
oficial că primul ministru Macmillan 
a acceptat invitația lui Adenauer de 
a face o vizită la Bonn, Macmillan, va 
pleca cu avionul la Bonn la 8 ianua
rie, fiind însoțit de ministrul Afaceri
lor Externe, lordul Home, și se va 
înapoia la Londra în seara zilei ur
mătoare.

CAIRO. La 3 ianuarie la Cairo a a- 
vut loc prima ședință organizatorică 
a Comitetului de pregătire pentru con
vocarea celei de-a doua conferințe a 
scriitorilor din țările Asiei șL Africii. 
Comitetul a hotărît ca această confe
rință să aibă loc la Cairo între 12 și 15 
februarie și nu între 4 și 9 februarie 
cum se stabilise anterior.

LONDRA. Ministrul englez pentru 
problemele Commonwealțhului, Dun
can Sandyș, va face o vizită iîn Cipru 
unde va avea convorbiri cu președin
tele republicii, și vă inspecta cu acest 
prilej bazețe militare engleze de pe 
această insulă. Această vizită se dato- 
rește intensificării mișcărilor- populare 
din Cipru pentru lichidarea bazelor 
militare engleze
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