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• V. Vîntu : Invitație la o 
nouă ediție (pag. 3-a).

o Prof. univ. CăLin Popovici : 
Radioastronomia aduce vești din 
galaxii îndepărtate (pag. 4-a).

• Dezarmarea generală și to
tală — cerința tuturor popoare
lor (Rezoluția Consiliului Mon
dial al Păcii în problema de
zarmării) (pag. 5-a).

• G. Ionescu : „Corpul păcii" 
— cal troian al WaH-Streetului (pag. 6-a).In timpul iernii, o bună furajare aCreșterea producției de carne, lapte, lînă, ouă depinde într-o măsură hotărîtoare de asigurarea în fiecare gospodărie a unei bune furajări a animalelor și păsărilor. In această perioadă, principalul este folosirea gospodărească a furajelor pe baza alcătuirii unor rații de hrană echilibrate și complete.Intr-un mare număr de gospodării de stat și gospodării colective din regiunile Brașov. Banat, București' și altele, pe baza îmbunătățirii furajării animalelor se obțin producții ridicate și pe timp de iarnă. La gospodăria colectivă din comuna Ion Roată, regiunea București, producția de lapte se menține aproape la același nivel ca și în timpul verii. Acest lucru se datorește faptului că membrii acestei gospodarii folosesc cu chibzuială furajele, dîndu-le în amestec, pe baza rațiilor întocmite de specialiști.Alături de gospodăriile colective fruntașe sînt altele în care, odată cu venirea iernii, producția de lapte scade mult, iar de la animalele tinere se obțin sporuri reduse în greutate. Așa stau lucrurile în multe gospodării colective din regiunile Ploiești și Argeș, care nu sînt îndrumate să a- sigure furajarea animalelor după necesități. La G.A.C. Sihlea și Pu- ieștii de Jos, regiunea Ploiești, animalele tinere nu primesc furaje corespunzătoare din care cauză se obțin sporuri mici în greutate. Datorită aceluiași lucru la gospodăria colectivă din Gostavățu, regiunea Argeș, se obțin producții scăzute de lapte.I Experiența fruntașilor arată că

mi construcții de locuințe

— prevede construirea a 21 de 
blocuri avînd o suprafață locuibilă 
de 30.700 m. p. Noile construcții 
vor schimba înfățișarea actuală a 
Căii Unirii, care devine arteră de 
legătură dintre oraș șl viitorul com
plex industrial de lîngă Craiova.

In cvartale vor fi construite școli, 
dispensare, creșe și cămine de co
pii, vor fi amenajate numeroase 
unități comerciale la parterul blocu
rilor sau în complexe Independente.

Construcția unora din aceste 
blocuri a și început, iar la altele 
sînt în curs lucrările pregătitoare. 
Proiectele de ansamblu și măsurile 
luate prevăd folosirea unor soluții 
tehnice înaintate care duc la mări
rea suprafeței de locuit inițial pre- 

■ văzută, la ridicarea calității cons
trucțiilor, la realizarea unui confort 
corespunzător pentru viitoriî loca
tari. Este prevăzută extinderea ter- 
moficării, prin construirea unor noi 
centrale sau mărirea capacității ce
lor existente, precum și. executarea 
unor importante amenajări la rețe
lei» energetice și la cele de alimen
tare cu apă și de canalizare etc. 
Amplasarea judicioasă a noilor 
blocuri permite realizarea acestor 
lucrări cu cheltuieli mai mici.

(Agerpres)

Consiliul de Miniștri a aprobat în 
ultimul timp proiectele de ansamblu 
și măsurile corespunzătoare pentru 

■ construirea a peste 150 de noi 
blocuri de locuințe, cuprinzînd mai 
multe mii de apartamente, precum 
și a numeroase clădiri social-cultu- 
rale. Noile construcții, care se vor 
ridica în București, Craiova, Cluj, 
Baia Mare, Pitești, Brăila, Turda, 
Vulcan, Cîmpulung-Muscel și în 
alte orașe și centre muncitorești, 
completează ansamblul urbanistic 
al centrelor și cartierelor create în 
ultimii ani și marchează începerea 
sistematizării unor noi artere prin
cipal» în localitățile respective.

In Capitală, noul cartier Balta 
Albă, ridicat în anii din urmă în 
apropierea unor importante obiecti
ve industriale, se va extinde prin 
construirea unor noi blocuri cu pes
te 2.900 de apartamente. Pe bule
vardele 1 Mai și Lacul Tei — pen
tru întregirea ansamblului arhitec-, 
tonic de la Circul 
cartier de locuințe 
alte cartiere din 
mai construi 37
populația Craiovei, de asemenea, 
în continuă creștere datorită dez
voltării industriale a orașului, pro
iectul de ansamblu — etapa a doua

Uzina de motoare electrice București. In secția matrițerie, încă din primele 
trecut la producerea unul model nou de matriță de stanțare simultană a tobelor 
trice produse în uzină. In fotografie : Maistrul Nalic Iosif, NIculae Crețu, Geantă 
rescu și Dumitru Țugurlan, discutînd despre noua matriță.

zile ale noului an s-a 
pentru motoarele elec- 
Gheorghe, Ion Teodo- 

(Foto : Gh. Vintilă)

........ ...

se pot obține producții mari de ouă și în timpul iernii dacă păsările primesc o hrană bogată în substanțe nutritive, mai ales proteină, vitamine, săruri minerale, dacă sînt ținute în adăposturi igienice și suficient de călduroase.Obținerea în sectorul zootehnic a unor producții mari și pe timp de iarnă este o problemă de mare însemnătate economică în- trucît de ea depinde buna aprovizionare a populației. Iată de ce organele și organizațiile ' de partid, sfaturile populare și specialiștii din agricultură trebuie săîndrume gospodăriile să folosească toate posibilitățile ce le au pentru a asigura o buna furaj are a animalelor. Experiența a sute de gospodării de stat și gospodării colective dovedește cu prisosință că tôcarea grosiere trețuri ___________, ------------ ~mijloc însemnat de îmbunătățire a hranei animalelor. Metoda tocării furajelor grosiere și amestecarea lor cu nutrețuri suculente sau stropirea cu saramură pentru a fi consumate în întregime de către animale trebuie generalizată în toate unitățile agricole. Este ele datoria organelor de partid și sfaturilor populare din regiunile Iași, Bacău, Galați și altele, unde nu a existat o tradiție în aplicarea acestei metode, sa se ia toate măsurile pentru extinderea ei.Problema furajării raționale a animalelor trebuie să fie tratată cu atenție la cursurile agrozootehnice. Cu sprijinul consiliilor de conducere ale gospodăriilor colective, lectorii să urmărească aplicarea în practică a cunoștințelor predate la cursuri. Organizațiile de partid și sfaturile populare trebuie să ia măsuri eficace pentru a răspîndi experiența fruntașilor. în furajarea animalelor, astfel ca în tot timpul iernii să se obțină producții ’ cît mai mari de carne, lapte și alte produse.

și ’ amestecul furajelor (paie, coceni) cu nu- suculente, constituie un
de Stat, în noul 
din Giulești și în 
Capitală se vor 
blocuri. Pentru

La Bacau A intrat în funGtiime 
un modern antrepozit friyon'fer

In plină campanie 
de recoltare a stufului

de stofă. In sala 
postav Buhușl se 
mie cinci sute de 
lînă. Cite bătăi 

țesător ?

Bine îngrijite 
și hrănite, oile 
gospodăriei co
lective din Șl- 
mand, regiunea 
Crișana, dau o 
producție bună 
de lină fină. 
In fotografie : 
Ciobanul frun
taș Florian Ba
laș caro a ob
ținut cite 5,6 
kg. lină fină 
de flecare oale.

SL bîa atunci se cheamă că ai 
/TAureche de țesător cînd zgo

motul uniform din sala războaielor 
de țesut ți se lămurește cu încetul, 
pînă ajungi să deosebești bătaia 
fiecărei mașini. Fiecare bătaie în
seamnă aici stofă, far munca țesă
torului se măsoară în bătăi/ 
războl/oră. Și dacă te apuci să nu
meri, de pildă, pînă la trei mii, în
seamnă c-ai ascultat exact atîtea 
bătăi cîte sînt necesare ca să se 
nască un metru 
300 a fabricii de 
țes zilnic peste o 
metri stofă de 
aud» meticulosul

★
Era în urmă cu un an. Un țesă

tor din Buhuși și-a pus atunci în
trebarea :

— Cum de izbutim noi, în aiara 
depășirilor mai obișnuite, să reali
zăm — e drept că numai de cîteva 
ori pe an — indici mult superiori ? 
Ia să vedem !

Omul cercetează pe îndelete fie
care război, stă de vorbă cu mun
citorii, urmărește atent lucrul lor, se 
sfătuiește cu membrii comitetului de 
partid al iabneii — textiliști și ei — 
plănuiește, calculează, se hotărăște 
și, în siîrșit, ia cuvîntul. Așa se află 
de angajamentul șefului de brigadă 
din sala 300, comunistul Dumitru 
Marian.

Un bărbat înalt se ridică în pi
cioare înaintea tovarășilor săi de 
muncă, pentru a lansa o chemare. 
Chemarea sună astfel : „Cu cei mai 
înalți indici de producție, numai 
produse de calitate superioară“.

— Cu alte cuvinte, tovarășe Ma
rian, brigada s7a angajat atunci să 
producă mereu, zi de zi, tot atît cit 
ați reușit să realizați în două, trei 
zile excepționale din cursul unui an 
întreg.' tot atît de mult și tot atît 
de bine.

— Da. De-atunci a și trecut un 
an. Rezultatele vorbesc de la sine. 
N-avem decît să facem împreună 
un istoric al inițiativei din sala 300.

— Pe scurt, deci, despre ce este 
vorba ?

— Despre organizare, atenție, ca
lificare și... interes pentru tot ce 
face la noi în țară...

★
Idee îndrăzneață : să fel drept 

dice de bază pe 1961, pentru
treaga brigadă, cei mai mari indici

se

in- 
în-

SINAIA (coresp, 
„Scînteii“). — în 
stațiunile climate
rice de la Sinaia și 
Bușteni au sosit 
ieri pentru a-și pe
trece concediul de 
odihnă, peste 2.20Q 
oameni ai muncii. 
Printre ei sînt mi
neri din Valea Jiu
lui, siderurgiști de 
la Hunedoara și 
Reșița, petroliști 
din Moldova și Ol
tenia, mecanizatori 
din S.M.T. și gos
podării agricole de 
stat. Aceasta este 
prima serie sosită 
la odihnă în anul 
1962 în stațiunile 
de pe Valea Pra
hovei.

Campania de recoltare a stufului din 
Delta Dunării se află în plină desfășura
re. Din luna noiembrie și pînă în pre
zent, muncitorii stulicoli de la unităfile 
Șontea, Pardina, Rusca și Sulina au re
coltat 100.000 tone stuf, o cantitate 
dublă fafă de cit s-a recoltat in aceeași 
perioadă a campaniei trecute.

Acest succes se datoreșfe în mare mă
sură gradului înalt de mecanizare a 
lucrărilor. Peste 95 la sută din cantita
tea de 100.000 tone stuf s-a recoltat 
mecanizat.

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Recent a intrat în func
țiune antrepozitul frigorifer din orașul Bacău, unul din 
cele mai mari și moderne din țară. El are o suprafață de 
depozitare de 4000 m.p. și o capacitate de 3000 tone. 
Pentru izolarea camerelor frigorifere s-a utilizat un nou 
material izolant — velitul, care se folosește aici pentru 

prima dată în 
țara noastră. Tran
sportul intern se 
face mecanizat.

Lucrările de 
construcție ale a- 
cesfui important 
antrepozit au fost 
executate de co
lectivul întreprin
derii nr. 1 con
strucții Bacău, iar 
cele de montaj 
de căfre l.t.S. 
„Frigotehnica“ din 
București. Proiec
tul aparține insti
tutului de Proiec
tări al Industriei 
Alimentare, iar 
utilajele au fost 
executate, în cea 
mai mare parte, 
în țară. Acesta 
este unul din cele 
4 mari antrepozi
te prevăzute -în 
documentele Con
gresului al III- 
lea al P.M.R., să 
se construiască în 
țara noastră.

Aplicăm în practică învățămintele
Consfătuirii colectiviștilor

porumb boabe la ha. pete taurine la suta de hectare. In ceea 
început din toamnă, ce privește creșterea porcilor vom ob- 

jine rezultate și mai bune. Pentru ob
ținerea de venituri bănești în toi timpul 

și în primul consiliului de conducere jă ia o serie anului, din care să repartizăm avansuri

die de 3500 kg. 
Pregătirile le-am

Nu de mult s-au încheiat lucrările 
Consfătuirii pe fără a țăranilor colecti
viști'/a care am participat și eu, alături în urma dezbaterii documentelor cons- 
de alfi țărani din raionul Carei. Do
cumentele consfătuirii, și ..în ... _
rînd cuvînfarea tovarășului Gheorghe de fnăsuri pentru a'se putea obfine lunare colectiviștilor, noi am hotărît cn 
Gheorghiu-Dej, constituie un îndreptar 
prejios pentru activitatea oamenilor 
muncii din agricultură.

întors în sat am sfat de vorbă cu 
membrii consiliului de conducere, cu 
brigadieri și șefi de echipă, precum și 
cu mulfi alfi colectiviști despre fot 
ceea ce am văzut și am aflat la Bucu
rești în zilele consfătuirii. împreună am 
hotărît ca la cercurile agrozootehnice, 
la căminul cultural și la coiful roșu să 
dezbatem pe larg documentele cons
fătuirii și să stabilim măsuri practice 
pentru întărirea continuă 
noastre colective.

fătuirii, colectiviștii noștri au propus

Al Hl-lea Festival bienal de teatru de amatori „l. L. Caragiale“Prima fază a Festival bienal

a gospodăriei

PREGĂTIRI PENTRU 
PORUMB BOABE

5.000 KG. 
LA HA.
»

Tn aceste zile noi lucrăm la definiti
varea planului de producfle pe 1962. 
Inițial ne propusesem ca în acest an 
să obținem de pe întreaga suprafață 
cultivată cu porumb o producfle me

cite 5000 kg. porumb boabe la hectar 
pe o suprafață de 450 ha. Intre altele 
am. hotărît să mărim cantitatea de în
grășăminte organice date la fiecare 
hectar și să administrăm mai bine 1n- 
grășămintele chimice pe care le avem 
la dispozifie. Vom semăna numai să- 
mînță de cea mai bună calitate și am 
prevăzut o serie de lucrări în plus 
pentru sporirea recoltei.

VOM VINDE, 
PE BAZĂ DE CONTRACT 

1.100 PORCI GRAȘI
Multe învăfăminte am tras din lucră

rile consfătuirii și în ceea ce privește 
sectorul zootehnic. în prezent avem 34 
capete taurine la suta de ha. din care 
11 vaci, Aplicînd în viafă recomandă
rile Consfătuirii, .colectiviștii noștri au 
hotărît să acorde o atenfie și mai mare 
creșterii tineretului taurin din prăsită 
proprie. Pe această bază încă la sfîrși- 
tul acestui an noi vom avea cite 42 ca-

A

Reportaj din sala 300
obținuți de-a lungul lui 1960, adică 
4.250 bătăi/război/oră (față de 3.820 
bătăi/război/oră, cu 12 la sută mai 
mult decît se prevedea drept medie 
pe 1961). Și cum fiecare bătaie la 
mașină se transformă aici în 
iată rezultatul : un spor de 
metri liniari de stofă.

Totodată, membrii brigăzii 
să îmbunătățească substanțial in
dicele de calitate, pornind de la cel 
mai ridicat indice obținut în 
astfel îneîf stofa să nu mai 
nevoie de așa-zisele remedieri 
cer timp și încarcă prețul de

Aplicarea acțiunii începe

curăță mașinile șl
în care le lasă

(mai cu seamă punctele cele

stofă,
8.000

decid

1960, 
aibă 
care 
cost, 
prin 

măsurile de curățenie și gospodă
rire a locului de muncă. Șeful de 
brigadă înlătură tot ce este de

t prisos ; 
) starea 
[ schimb
, mai solicitate ale utilajului, pentru 
, că și o simplă piuliță slăbită poa- 
, te pricinui necazuri, întîrzieri) ; sta- 
I bilește cu schimbul de dinaintea 

brigăzii lor și cu cel de după ei 
[ să lase țevile de bătătură aranjate 

în șir, deci, gata controlate, nici 
strîmbe și nici rupte ; aprovizionea
ză cu materie primă și materiale 
locurile de muncă înainte de porni- 

, rea mașinilor.
Intervin electricienii, mecanicii : 

se introduce iluminatul cu neon în 
sala 300 și se uniformizează turațiile 
la toate războaiele (erau zece răz
boaie cu turație mai mică), pentru ca

verified 
celălalt

Sala 300 : țesătorul Dumitru Marian — exemplu de -Indemînaro, 
atenție la lucru șl înaltă calllicare.

anul .acesta sa vindem statului circa 
1100 porci grași.

MAI MULTĂ LÎNĂ FINĂ
Consfătuirea recomandă gospodă

riilor colective să sporească numărul 
oilor cu lină fină și semifină. Am dis
cutat ce putem face și noi în această 
privinfă. In prezent avem 1600 oi me
rinos. Producția de lină însă nu ne 
muljumește. Anul trecut am obfinuf nu
mai 3,7 kg. lină pe cap de oaie. In 
acest an printr-o mai bună hrăniră și 
îngrijire a oilor, noi vom spori pro
ducția de lină pe cap de oaie la 4,6 
kg., iar numărul oilor va ajunge la 
2000.

Vom spori de asemenea și numărul 
batalilor. Vom trece începînd din acest 
an la efectuarea unei riguroase selecții 
la oi pentru îmbunătățirea rasei.

Documentele consfătuirii sînt pentru 
noi un izvor nesecat de învă/ăminte. 
Noi vom munci fără preget ca 
să ob/inem produefii din ce în ce mai 
mari, să întărim gospodăria noastră co
lectivă și să ridicăm în permanenfă ni
velul de viafă al colectiviștilor.

G. DOLOȚCHI 
președintele gospodăriei colective 

din Tiream, raionul Carei

celui de-al IlI-lea de teatru de amatori „I. L. Caragiale" a început vineri în întreaga țară. Mii de formații s-au pregătit cu sîrguință pentru cucerirea titlului de laureat al acestei largi manifestări culturale, devenită tradițională. Repertoriile echipelor de amatori s-au îmbogățit cu piese inspirate din realitatea noastră socialistă.în cadrul Festivalului, multe formații se vor prezenta cu lucrări premiate la concursul anual „Vasile Alecsandri" de piese de teatru într-un act și piese pentru teatru de păpuși.
Alte amănunte în pag. V-a

Recompense 
de vechime
în anul 1961 mi

nerii din 
noastră au 
drept recompense 
pentru vechime și 
pentru muncă ire
proșabilă aproape 
60.000.000 lei. La 
mina Lupeni s-au 
plătit recompense 
unui număr de pes
te 4.500 de mineri 
și tehnicieni, iar în 
bazinul carbonifer 
Comăneșfi la peste 
1.800 de mineri.

patria 
primit

Pregătiri pentru examenele studenților

nelor studenții recapitulează și aprofun
dează cunoștințele căpătate la cursuri, 
se pregătesc intens. Conducerile insti- 
tufiilor de învăfămînt superior au luat

Peste cîteva zile studenții vor începe 
colocviile 
de iarnă.
între 15
Acum, în

să existe o posibiliiate de compa
rație — stimulatorie — între toți 
țesătorii. Acum e în mod deosebit 
nevoie și de o evidență strictă a 
realizărilor zilnice pe fiecare mem
bru al brigăzii în parte, astfel în- 
cîf omul să știe limpede cît a izbu
tit să producă într-un schimb (aju
torii de meșteri și meșterii întoc
mesc zilnic, pe muncitor, grafice de 
întrecere atît la indicii cantitativi cît 
și la cei calitativi — care sînt afi
șate cu regularitate).

La consfătuirile de producție sînt 
invitați ihgineri și tehnicieni în spe
cial din secția de preparație și sînt 
aduse probe de țesături. împreună 
iau măsuri care să îmbunătățească 
și calitatea urzelii și calitatea bă
tăturii. De asemenea crește aten
ția cu care sînt controlate urzeala 
și bătătura în clipa intrării lor în 
mașină, înlăturîndu-se eventualele 
fire necorespunzătoare.

Toți membrii brigăzii lui Dumitru 
Marian contribuie la îndeplinirea 
angajamentului luat. Iau parte la un 
curs de ridicare a calificării, 
organizat atît pentru ajutorii de 
meșteri, cît și pentru țesători. 
Au loc schimburi de experien
ță, urmărind ridicarea tuturor 
muncitorilor din brigadă la ni
velul fruntașilor. Un exemplu : Stoi
ca Maria ține greu pasul cu Dumi
tru Marian, cu alții din brigadă. El 
o urmărește cu răbdare, bagă de 
seamă dacă nu cumva războiul ei 
ori urzelile nu merg bine și desco
peră că, de fapt, țesătoarea nu e- 
xecută corect alegerea firului de 
bătătură, eliminarea ruperilor unor 
fire de urzeală. încărcarea suveici
lor. Hotărăște ca ea să lucreze un 
timp pe’ lîngă țesătorul membru de 
partid Constantin Florea, Nu trece 
mult și utemista Stoica Maria devine 
și ea fruntașă. De-acum înainte, 
membrii brigăzii cu o experiență 
mai îndelungată iau în grija lor cîte 
unul sau doi tineri. Nu prea se mai 
întîmplă acum ca, din lipsă de a-

MIHAI STOIAN
' *—-------------- -------- ■ - ■ h, .,.. L i.i

(Continuare în pag. Il-a)

In serile lungi de iar
nă, cartea este pentru 
țăranul muncitor Un pri
eten și un sfătuitor 
nedespăr/it. Bibliotecile 
și librăriile sătești sînt 
toarte frecventate, se 
cer tot mai multe lu
crări politice, de lite
ratură beletristică și 
agrozootehnică. Pentru 
popularizarea și difu
zarea cărții Ia sate în 
această perioadă și pen
tru a cunoaște părerea

unele măsuri pentru a sprijini pe sfu-
și examenele din sesiunea denți în susținerea examenelor: semi- 
(Sesiunea se va desfășura
ianuarie—4 februarie a.c.). de consultații, mărirea orariulul la bl« 
zilele premergătoare exame-

narii suplimentare, un număr mai mare

bliofeci și aprovizionarea lor cu dife
rite cursuri și material bibliografic, a- 
menajarea unor noi săli de lectură attt 
la facultăți cit și la cămine etc.

FOTOGRAFIE : Un aspect din 
de lectură a bibliotecii Făcui« 
de construcții feroviare, dru- 

și poduri a Institutului de con-

In 
sala 
lății 
muri 
strucții din Capitală.

DE PESTE HOTARE

cititorilor despre lucră
rile apărute, Ministerul 
Învățământului și Cul
turii, CENTROCOOP și 
alte ministere și insti
tuia organizează între 
15 ianuarie—15 februa
rie „Luna cărții la sate".

In această perioadă, 
la căminele culturale,, în 
școli, Ia cercurile de 
citit, la coifurile roșii 
din întreprinderile și 
instituțiile din mediul 
rural se vor organiza

numeroase, manifestări 
culturale : șezpțori lite
rare, discuții pe margi
nea unor căr(i, seri de 
întrebări și răspunsuri, 
întîlniri 'între cititori și 
scriitori, concursuri „Cine 
citește, folosește" etc. 
De asemenea, se vor 
desfășura aefiuni de di
fuzare a cărții, se vor 
amenaja standuri, expo
ziții cu cele mai recente 
noutăfl literare etc.

CONFERINȚA INTERNAȚIONA
LĂ PENTRU REGLEMENTAREA 
PROBLEMEI LAOȚIENE și-a re
luat. lucrările. Cei. doi președinți 
ai conferinței: A. A. .Gromîko 
(U.R.S.S.) și , Home (Anglia) au 
hotărît să adreseze un nou meșai 
conducătorilor celor, trei forte 
politice din Laos și să-i invite la 
Geneva pentru a examina sîtucț- 
ția cr.eajă în colaborare cu. par- 
ticipanții la conferința-, internațio
nală. (Amănunte .. în pag., Vl-a).

DUPĂ ATACUL BANDITESC 
ÎMPOTRIVA SEDIULUI C.C. AL 
P.Ç. FRANCEZ, săvîrșit de ban
dele O.A.S., Biroul Politic al P.C. 
Francez ă adresat un apel către 
oamenii- muncii. El-cheamă pe 
toți bărbații .și.,femeile din Paris 
care hu doresc să trăiască în- 
țr-o țară fascistă să iasă la 6 
ianuarie ora 16 la o demonstra
ție în fața sediului C.C. al P.C. 
Francez.

ÎN PROVINCIA PALERMO (Si
cilia) a avut loc la 5 ianuarie 
greva cîtorva mir de muncitori 
agricoli. Greviștii protestează 
împotriva refuzului moșierilor de 
a majora salariile și cer aplica
rea unei reforme agrare și îm
părțirea pămîntului celor ce îl 
muncesc

IN ORAȘUL JAPONEZ Nakami- 
nato~ a avut loc un mitinq de 
masă al populației care a cerul 
lichidarea poligonului militar 
„Mito" aparținînd forțelor milita
re aeriene ale S.U.A. După mi
ting a avui loc o demonstrație 
de protest.
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TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
Pentru realizarea cu succes a sar
cinilor sporite pe 1962 comitetul de 
partid a întreprins o serie de ac
țiuni încă de la sfîrșitul anului tre
cut. Printre ele se poate aminti șe
dința de lucru în cadrul căreia s-au 
analizat temeinic 
a noilor produse 
nul pe anul 1962.

în prima zi de 
comitetul de partid, care constatase 
de mai multă vreme • că în secția 
strungărie se produceau gîiuiri în 
procesul de producție a hotărît con
stituirea unui colectiv care să ana
lizeze cauzele și să propună măsu
rile necesare pentru înlăturarea a- 
cestei stări de lucruri.

De asemenea, zilele acestea co
mitetul de partid a făcut o a- 
naliză a modului în care s-au 
aplicat măsurile tehnico-orqaniza- 
torice propuse cu ocazia dezba
terii cifrelor de plan. Cu acest pri
lej s-a consiaiat că serviciul apro
vizionării nu s-a înqrijit din timp 
de procurarea a 20 de șasiuri de 
autocamion și a altor maleriale. 
Intervenția operativă a comitetului 
de partid și-a dovedit eficacitatea : 
salariații de la serviciul aprovizio
nării au raportat că, în urma măsu
rilor luate, materialele necesare au 
fost procurate

BRAȘOV, (coresp. „Scînteii"). — 
In scopul îmbogățirii cunoștințelor 
economice ale tehnicienilor, ingine
rilor, muncitorilor și pentru ca ei 
să cunoască problemele concrete 
ale producției pe anul 1962; comite
tul de partid de la uzinele „Rul
mentul" din Brașov a luat» hotărî- 
rea să organizeze expuneri pe teme 
tehnice și economice. Astfel, ing. 
Ion lacobescu, din activul ae 
partid, a vorbit despre importanța 
asigurării ritmicității producției 
încă din prima zi a anului, tar mai
strul Ion Bodeanu — despre situa
ția rebuturilor în unele secții. 
Ambii tovarăși au răspuns apoi la 
întrebările puse de participanți.

Datorită în bună parte aplicării 
măsurilor luate de comitetul

caile de realizare 
prevăzute în pla-

lucru a noului an

partid dl uzinei, încă din primele 
zile ale anului 1962 colectivul de 
aici a reușit să dea o producție rit
mică. In prima și a dptta zi a aces
tui an în uzină s-a obținut o pro
ducție dublă de rulmenți față de 
aceleași zile ale anului trecut.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii").— 
Nu de mult, Comitetul regional de 
partid Mureș-Autonomă Maghiară 
a alcătuit un colectiv format din 
membri ai comisiei economice a 
comitetului regional de partid, in
gineri silvici și specialiști în pro
blemele de exploatare a pădurilor 
și de industrializare a lemnului, 
care să analizeze activitatea orga
nizațiilor de partid și a conduceri
lor administrative din întreprinde
rile forestiere.

Pe baza studiului întreprins de 
acest colectiv și a propunerilor pe 
care le-a făcut, 
de partid ă luat 
organizatorice și 
ducă la îmbunătățirea calității pro
duselor, ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost. 
O bună parte dintre măsurile pre
văzute au și fost aplicate. Se poate 
vorbi de pe acum de înlăturarea 
unor deficiențe care au existat în 
aprovizionarea muncitorilor fores
tieri, de o mai bună folosire a re
zervelor interne ale producției, de 
o îmbunătățire a organizării muncii 
în toate sectoarele.

CLUJ (coresp. „Scînteii“)- — în 
raionul Gherla se desfășoară o sus
ținută muncă pentru populari
zarea lucrărilor Consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști. în această 
muncă au fost atrași în primul 
rînd delegații care au luat parte la 
lucrările Consfătuirii. în comuna 
Sic, de pildă, președintele gospodă
riei colective, tov. Mihai Fülöp, a 
vorbit în fața întovărășirilor des
pre marile succese obținute, sub 
conducerea partidului, în transfor
marea socialistă a agriculturii. Cele 
aproape două milioane de familii 
de țărani colectiviști,

comitetul regional 
o serie de măsuri 
politice menite să

care lucrează

al treizeci și(Urmare din pag. I-a)

tenție sau pricepere, țesătorii din 
sala 300 să nu înnoade la iuțeală 
firele, în așa fel îneît mașina să stea, 
iar stofa să se lucreze cu fire lipsă, 
fire care urmează să fie înlocuite 
manual, la cusut. Cînd se mai în- 
tîmplă însă una ca asta și vreun 
muncitor care a produs țesături cu 
fire lipsă ori cu straifuri este che
mat la rampa de control, șeful 
brigadă îl însoțește, discută cu 
cauzele defecțiunii, le discută și 
ceilalți tovarăși și, printr-o grijă 
tentă, colectivă, este îndemnat 
lucreze la nivelul general.

Prima și a doua existența 
a țesătorului

să
e

de 
el 
cu 
a- 
să

do

Nu te poți despărți de Dumitru 
Marian fără a încerca să-l cunoști 
mai îndeaproape.

Pînă la cinci ani, țesătorul 
astăzi, fiu de țăran sărac, a trăit
în Costișa, pe moșia lui Cantacuzi- 
no-Pașcanu. O amintire din copilă
rie îl urmărește îndeosebi : stă- 
pîna moșiei avea lîngă conac un 
iaz (strașnic păzit !) în care înota 
o știucă cu... cercei de aur. N-au 
apucat să vadă — nici el, nici cei
lalți copii — peștele căruia moșie- 
reasa îi prinsese, parcă-n batjocură, 
cercei de aur în urechi. Cînd și 
cînd, îi punea pe țărani să l-o prin
dă și să i-o aducă, așa gătită și 
frumoasă cum era. — „Te cred, zice 
Dumitru Marian, doar nu 
aurul muncitorilor care 
Mal bine să-l pună în 
pește, de frumusețe“.

La cinci ani îi moare 
dată cu el, și copilăria, 
greul cel greu. La zece ani — pen
tru că sînt prea mulți copii în casă: 
șase băieți și două fete — e dat 
să-l crească o mătușă care n-are 
copii și-i tot săracă. Are 13 ani cînd 
intră la fabrică și e „bătrîn“, fiindcă 
există „angajați" și de unsprezece 
ani. Stă trei zile pe lîngă maistru și 
gata, i se dă un război pe mînă. 
Lucrează zece ore, e ținut să lucre
ze și douăsprezece, iar dacă fuge, 
istovit, din atelier, a doua zi mais
trul îl bate cu ciocanul de lemn. E 
concediat, apoi în același an — 
1926 — re.vine în fabrică și apucă 
perioada unui lanț de greve. Prin
tre alte revendicări, muncitorii cer 
desființarea muncii de noapte a 
copiilor, reducerea zilei de lu
cra, protecția muncii și înlocui
rea utilajului necorespunzător (nu 
uită : muncitorul Constantin Timofte, 
lucrînd la o mașină de periat, e 
prins de curea și omorît ; Dumitru 
Grosu, de la filatură, e prins de 
curea și omorît pe cînd mătura lo
cul său de muncă ; Podoleanu e o- 
morît în timp ce curăța mașina de 
lupuit...).

Cu anii, din ucenic devine lucră
tor. Se căsătorește, are copii : 
Gheorghe (și el țesător în sala 300), 
Neculai (firește, țesător și el în sala 
3C3 ; acum în armată)... Trăiește ia
dul fabricii militarizate pe timpul 
războiului și ține minte cu precizie 
toate taxele și reținerile scornite de 
patroni.

Așa trăiește el pînă la 23 August: 
copil de țăran sărac, orfan, copil 
de suflet, ucenic, șomer, lucrător 
grevist, soț, tată, ostaș pe „frontul

era să dea 
munceau, 

apă, unui

tatăl șl, o-
Incepe

postavului kaki“. în 
unulea an de viață începe a doua 
lui existență. A lui, a tovarășilor 
săi de muncă, a întregii fabrici.

★
Pentru cine n-a avut prilejul 

vadă înainte vreme postăvăria
greu să-și imagineze clar ce însem
na acolo exploatarea, tot așa cum 
îi e greu să-și închipuie ce însem
na odinioară Buhușiul.

Ce aveau și ce au astăzi buhu- 
șenii :

AVEAU: doar 10 aparate de radio.
AU : 1.700 aparate de radio, 150 

televizoare. 2084 difuzoare.
AVEAU : pelagră, T.B.C., mortali

tate infantilă (în proporție de peste 
20 la sută), o treime din populație 
neștiutoare de carte (800 analfabeți 
numai

AU : 
medie, 
școală 
dactice, 230 muncitori-elevl la școala 
serală, 31 studenți la facultăți teh
nice, 302 elevi d9 școală profesio
nală, mii de muncitori cuprinși în 
cursurile de calificare.

Da, țesătorul trăiește a doua sa 
existență, care începe la 23 August: 
muncitor demn, eliberat de exploa
tare, fruntaș în producție timp de 
zece ani consecutiv, decorat cu 
„Ordinul Muncii“, locatar al unei 
case civilizate, autorul unei prețioa
se acțiuni preluate și aplicate de 
zeci de brigăzi din fabrică și de 
alte sute din regiunea Bacău.

★
Pornind de la angajamentul luat 

de cei din sala 300 s-au realizat 
pînă acum mii și mii de metri de 
stofă în plus, din care s-au și con
fecționat mii și mii de costume băr
bătești. Să ne închipuim momentul 
în care oțelarul, colectivistul, minerul 
sau chimistul își cumpără un nou 
costum de haine. Mina cumpărăto
rului atinge stofa și în atingerea a- 
ceasta ai impresia că se întîlnesc 
două mîini.

„E bună !" rostește cumpărătorul.
„De Buhuși“, arată vînzătorul 

marca fabricii.
Pentru ca scena aceasta să aibă 

loc și-au lansat chemarea Dumitru 
Marian și brigada sa.

în fabrică).
9 școli elementare, o școală 

o școală profesională, o 
medie serală, 118 cadre di-

f înainte de livrare, mobila de 
j bucătărie produsă la Complexul 
) de industrializare a lemnului 
( din Reghin este supusă unei ve- 
( riiicări amănunțite. în fotogra- 

fie : șeful de brigadă Hangai 
( Iosif șl TOkeș Ileana lăclnd ulti

mele retușuri.

țărani-

cămin

O

al
o întîlnire 
la 

colectiviștii

raeuîn gospodăriile colective peste 5 
milioane hectare, obțin recolte spo
rite și dezvoltă creșterea animale
lor, fiind un exemplu și un îndemn 
pentru țăranii întovărășiți și cu 
gospodărie individuală de a păși pe 
drumul belșugului. Totodată el, a 
vorbit despre realizările gospodă
riei colective din comuna Sic, po
sibilitățile ce există pentru sporirea 
producției agricole și creșterea ni
velului de trai al colectiviștilor.

în urma celor discutate, zeci de 
întovărășiți au depus cereri de in
trare în gospodăria colectivă. Viu 
discutate au fost documentele 
Consfătuirii și în celelalte comune 
din raion ca Mociu, Jucul de Mij
loc etc.

în raionul Turda, organizațiile de 
partid au luat măsuri pentru 
popularizarea documentelor Consfă
tuirii prin stațiile de radioficare, 
gazetele de perete, foi volante ețc. 
Agitatorii au fost instruiți să țină 
convorbiri și discuții de la om la 
om, atît pe circumscripții electo
rale, cît șî la biblioteci și cămine 
culturale.

BUCUREȘTI. Crearea decalajului necesar între sectorul turnătorie și secțiile prelucrătoare a preocupat mult timp comitetul de partid de la uzina de pompe și mașini agricole din Capitală. Lipsa unui stoc tampon a dus nu o dată în anul trecut la muncă în asalt, a creat greutăți în îndeplinirea ritmică a planului de producție.Pentru lichidarea acestor deficiențe, comitetul de partid al uzinei a alcătuit un colectiv format din muncitori fruntași, ingineri și tehnicieni care să studieze măsurile ce trebuie luate pentru crearea decalajului necesar între secții. Au și fost făcute o serie de propuneri în această privință. Pentru zilele următoare, comitetul de partid a convocat o plenară lărgită în care se vor analiza propunerile acestui colectiv și se vor stabili măsurile corespunzătoare.
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Anghel Lăzăroiu, de meserie meca
nic montor, se numără în Uzina 
mecanică Muscel unde lucrează, 
printre muncitorii fruntași. El este 
un destoinic conducător de briga
dă ; a realizat în anul 1961 econo
mii în valoare de 47.000 lei; a califi
cat la locul de muncă trei munci
tori și își îndeplinește cu conștiin
ciozitate sarcinile obștești ce îi sînt 
încredințate. La cercul de învăță- 
mînt în care studiază vine tot
deauna bine pregătit și participă 
activ la discuții.

Tov. Anghel Lăzăroiu este candi
dat de partid. Avînd în vedere ac
tivitatea bună depusă în producție 
și pe linie obștească, adunarea ge
nerală a organizației de bază din 
sectorul II l-a primit de curînd în 
rîndurile membrilor de partid, re- 
dueîndu-i, la propunerea biroului, 
stagiul de candidat cu 6 luni.

În sprijinul mecanizării lucrărilor forestiere
PITEȘTI (coresp „Scînteii“).

De cîfva fimp, la Mihăiești, regiunea 
Argeș, își desfășoară activitatea baza 
experimentală aparfinînd Institutului de 
cercetări forestiere București.

Atenția colectivului de aici este în
dreptată îndeosebi asupra mecanizării 
operațiilor cu mare volum de muncă 
(apropiatul, scosul și încărcatul mate
rialului lemnos) din întreprinderile fo
restiere. Au fost realizate instalații și 
dispozitive mecanice care ușurează 
munca muncitorilor forestieri și sporesc 
simțitor productivitatea muncii. Intra 
acestea se numără construirea unui tip 
de funicular pasager și a unei insta
lații de încărcat lemn rotund în va
goane.

Aceste instalații funcționează cu 
bune rezultate la întreprinderea fores
tieră Sfîlpeni. Se prevede ca prin fo
losirea instalațiilor amintite și în alte 
întreprinderi forestiere din regiunea 
Argeș să se obțină importante eco
nomii bănești.

Prin contribuție 
voluntarăIAȘI (coresp. „Scînteii"). — în satul Pribești, raionul Vaslui, colectiviștii și-au construit în cursul anului 1961 un frumos magazin universal. La construirea acestuia, tineretul din gospodărie a efectuat o serie de lucrări prin muncă patriotică, reușind să obțină însemnate economii bănești.Acum colectiviștii din Pribești își construiesc un nou local de școală. Echipa de constructori a gospodăriei, condusă de Constantin Manea, a reușit ca printr-o bună organizare a muncii și cu ajutorul tineretului să aducă noul local într-un stadiu avansat, mult peste cel prevăzut în plan. Pînă în prezent, la construcția școlii noi s-au realizat economii față de deviz în valoare de peste 10.000 lei.

Curs cu legumicultorii
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 

La Casa agronomului din Brăila s-a 
deschis un curs cu legumicultorii 
din gospodăriile colective din re
giunea Galați. 120 de brigadieri din 
gospodării colective care au supra
fețe întinse de grădini de legume 
învață lucruri noi despre cultura 
forțată a acestora. Lecțiile teore
tice sînt predate de ingineri, spe
cialiști în acest domeniu, iar cele 
practice se fac la G.A.S.-„Dunărea".

Magazin cu autoservire 
in comunăDe curînd, în comuna Brezoi, raionul Rîmnicu Vîlcea, s-a deschis un magazin alimentar cu autoservire. Este primul magazin de acest gen din raion, deschis de cooperația de consum. încă din primele zile de la deschidere, magazinul a cunoscut o mare afluență de cumpărători.

CONSTANTIN ILIESCU 
profesor, coresp. voluntar

Au sosit cele dinții scrisori trimise redacției în anul 1962 de către 
corespondenții noștri voluntari. Unele dintre ele semnalează măsurile 
luate după apariția în ziar a unor scrisori trimise redacției în anul 
1961, precum și realizările obținute. Redăm mal jos cîteva dintre scri
sorile primite. &

Toleranțe minime **
economii mari

s-auLaminoriștii din uzina noastră 
angajat, la începutul anului 1961, să 
economisească 2.400 tone de metal 
prin aplicarea metodei de laminare la 
toleranțe minime. Inițiativa „Să lami
năm la toleranțe negative“ s-a extins 
repede. înfr-o scrisoare (publicată în 
„Scînteia“ nr. 5169), am arătat unele 
rezultate obținute : în primele luni ale 
anului trecut, colectivul secției lami
noare « reușit să lamineze în acest

fel 90 la sufS din planul întregii pro
ducții.

Ce s-a înfîmplaf de atunci ? Condu- 
îndrumată 

a organizat 
cursuri de 

în care

cerea secției laminoare, 
de organizația de bază, 
pentru toți șefii-laminatori 
cunoaștere 
încadrează 
o serie de 
rice care au asigurat corecta calibrare 
a cilindrilor, respectarea temperaturii 
optime la cuptoare, mai buna funcțio
nare a utilajelor etc. Colectivul secției 
a reușit astfel să lamineze la toleranțe 
negative 93 la sută din producția de 
laminate economisind în cursul între
gului an 3.732 tone de metal.

Folosind experiența dobândită, laml- 
nalorii uzinei noastre sînf hofărîți să 
extindă și în anul 1962 laminarea la 
toleranțe negative, pentru a putea 
realiza însemnate economii de metal.

PRIBIL ENGELBERG — prim- 
laminator; VIRGIL TARLA — 
tehnician; ION URTUPAN — 
laminator; PETRU BUNEA _ 
inginer, din postul de corespon
denți voluntari ai „Scînteii“ de 

la uzinele „Oțelul Roșu“

a standardelor 
fiecare laminat. S-au 
măsuri fehnico-organizato-

se 
luat

Calitatea construcțiilor
s-a îmbunătățit

La începutul anului trecut am 
despre unele deficiențe existente 
șantierul nostru din orașul Onești. 
După cum arătam în scrisoarea pu
blicată în „Scînteia“ nr. 5036, se în- 
lîmpla să se toarne uneori beton neco- 
respunzător ; nu întotdeauna se res
pecta dozajul la prepararea mortaru
lui; unele lucrări nu erau făcute con
form proiectelor.

scrls
pe

Colectivul nostru 
și-a propus să înlăture în scurt timp 
aceste neajunsuri.

Pe șantier s-au organizat cursuri de 
ridicare a calificării muncitorilor con
structori. în cadrul loturilor s-au creat 
comisii compuse din cei mai buni ingi
neri, tehnicieni, maiștri și muncitori 
fruntași care, pe lîngă controlul de ca
litate ce se efectuează sistematic, au 
urmărit în permanență modul de exe
cutare a lucrărilor pe fiecare fază.

La căminul cultural din Nico- 
rești, raionul Tecuci, se întîlnesc 
în fiecare seară mulți colectiviști, 
cadre didactice, tehnicieni agro
nomi și viticoli, care iau parte la 
diferite acțiuni culturale. Pro
gramul căminului atrage pentru 
că este variat și cuprinde mani
festări ce răspund unor preocu
pări actuale ale țăranilor din co
mună. Conducerea căminului se 
străduiește să organizeze, în pri
mul rînd, manifestări care con
tribuie la înflorirea gospodării
lor colective și ridicarea nive
lului de cultură 
lor muncitori. La 
organizată recent (fotografia de sus), 
și tehnicienii au discutat planul 
de mărire a producției agroviti- 
cole ; gospodăriile collective și-au 
propus ca în 1962 să obțină cite 
5.000 kg. porumb boabe la ha. 
ie pe 200 ha. teren neirigat și 
să mărească suprafața viticolă 
cu 110 ha.

La bibliotecă se organizează 
recenzii, se prezintă cărți pe di
ferite teme, iar copiii (fotografia din mijloc) participă adesea 
la serile de basm.

Brigada artistică de agitație (fotografia de jos) prezintă ade
sea spectacole la cămin și în 
satele vecine poptdarizînd succe
sele gospodăriilor colective sau 
intervenind, cu arma satirei, 
pentru combaterea unor lipsuri.
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1 % ?

Odată cu măsurile luate pentru îmbu
nătățirea calității construcțiilor, a fost 
grăbit și ritmul lucrărilor. Anul trecut 
șantierul nostru a dat în folosință peste 
1.500 de apartamente noi. Au fost 
predate înainte de termen un com
plex școlar profesional, o școală cu 16 
săli de clasă, două magazine ș.a.

Acum, pe șantierul nostru se 
execută ultimele lucrări de finisaj 
la construcția noului cinematograf 
cu 450 locuri și la un număr de 
156 apartamente — care în curînd vor 
fi gata. Totodată, se fac pregătiri in
tense pentru construcțiile 
Printre alte obiective, la Onești 
construi anul acesta încă 1.000 
parlamente.

ALEXANDRU GUȚA — 
tructor, din postul de 
pondenți voluntari ai „Scîn
teii“ de pe șantierul 3 oraș- 

Onești.

h Casa pionîenîor
Republicii Populare Romîne. Micii 
păpușari au prezentat în premieră 
piesa „Mașenka și ursul" . Zilnic 
elevii participă la concursuri de 
schi și săniuș. Iubitorii de șah au 
organizat recent un concurs intitu-

viitoare, 
vom 

de a-

cons- 
cores-

După un an de muncă
în gospodăria colectivă

Răsfoiesc carnetul meu de însem
nări: 5 ianuarie 1961. Colectiviștii din 
salul Cegani, comuna Bordușani, ra
ionul Fetești, discutau în adunarea ge
nerală planul de producție. Am scris 
„Scînteii“ despre perspectivele de 
dezvoltare a gospodăriei noastre, lată 
acum, după un an de muncă, roadele 
pe care le-am cules. Producția medie 
la hectar prevăzută în plan a fost de
pășită la aproape toate culturile.

Realizări frumoase am avut și în 
dezvoltarea sectorului zootehnic. Dacă 
la începutul anului 1961 am avut 229 
vaci, 556 porci și 270 oi, acum avem 
431 vaci, 730 porci și aproape 3.000 
oi. Producția planificată pe cap de 
vacă furajată — 1.700 litri — a ajuns 
la peste 2.100 litri. Colectiviștii au con
struit două grajduri mari pentru vaci, 
o maternitate de scroafe și alte adă
posturi la care, prin folosirea unor ma
teriale din resurse locale, s-au econo
misit 300.000 lei. Fondul de bază al 
gospodăriei a ajuns la 3.288.000 lei. 
in urma acestor realizări, colectiviștilor 
le-au revenit venituri frumoase la zl- 
muncă. De pildă, Ion Grămadă care îm
preună cu familia a avut 914 zile-mun- 
că, a primit 3650 kg. porumb, 1110 kg. 
grîu, 457 kg. cartofi, 82 kg. zahăr și 
alte produse, precum și 8226 lei. Nu
mai înfr-un singur an s-au ridicat în 
sat 26 case noi, 14 colectiviști și-au 
cumpărat aparate de radio, alte 15 
familii — mașini aragaz.

ION DICIANU 
colectivist

Bogată activitate
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

La Casa pionierilor din Oradea își 
petrec zilele de vacanță într-un mod 
plăcut și folositor sute de pionieri. 
Elevii din cercul de povești și artă 
dramatică au organizat recent un „ 
concurs de recitări închinate împli- lat „Cine dezleagă mai repede trei 
nirii a 14 ani de la proclamarea probleme".

----------- o» o------------

RADIO, S1MBĂTĂ 6 IANUARIE e Roza 
viaturilor — orele 9,00 — I • Concert ghici- 
tqare — orele 10,20 — I O Muzică de ca
meră — orele 11,30 — I e Din creația de
operetă a compozitorilor noștri — orele 
12,00 — I • In ritm de tango — orele
12,15 — II • Pagini orchestrale de mu
zică ușoară — orele 13,30 — II 9 Cintece 
de Mauriciu Vescan — orele 14,40 — I ® 
Suite orchestrale din operele compozitori
lor francezi — orele 15,50 — 11 o Vor
bește Moscova — orele 16,15 — 1 • Melo
dii populare romînești din diferite regiuni 
ale tării — orele 17,00 — 11 • Program

muzical pentru fruntașii în producție — 
orele 18,00 — I o Program do muzică da 
cameră de Mozart — orele 18,05 — II • 
Programe muzicale alcătuite de ascultă
tori — orelo 19,00 — II O Noi înregistrări 
de muzică populară — orelo 19,15 — I • 
Pe teme internationale — orele 19,30 — ll • 
Din folclorul popoarelor — orele 20,40 — 
I o Actualitatea radio— orelo 21,00 — II • 
Album artistic — orele 21,30 — Il e Emi
siunea „Clntec, dans și veselie'* — orele 
21,45 — II o Muzică de Richard Strauss — 
orele 23,15 — Ie Muzică de dans — orelo 
23,15 — II. ,

SECERIȘUL VERDE : Sala Palatului R.P. 
Romîne (19,30), Magheru (9; 11; 13; 15; 17; 
19 ; 21). AGENTUL X 25 — cinemascop : 
Republica (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). B. 
Delavrancea (16 ; 18 ; 20). Elena Pavel (10 ; 
12 ; 15 17 ; 19 ; 21), 16 Februarie (16 ; 18 ;
20). PORTO-FRANCO : Patria (10 ; 12,15 ; 
14,30; 13,45; 19; 21,15), București (10; 12,15; 
14,30; 16,45- 19; 21,15), Gh. Doja (10; 12;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), 23 August (10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), Libertății
(10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). ÎNTIL- 
NIRE PE CABLU : I.C.Frimu (9,45 ; 12 ; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). înfrățirea între po
poare (15,30 ; 18 ; 20,30), Alex. Sabia (9,45 ; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). POVESTE 
DESPRE O FATA : rulează la cine
matografele Donca Simo (16 ; 18 ;
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 CIRCUL, rulează la cine
matografele : 8 Martie (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
Flacăra (15; 17; 19; 21). CAVALERII
TEUTONI (cinemascop) — ambele se
rii : rulează Ia cinematograful Lumina 
(10 ; 13,15 ; 16,30 ; 20). FLĂCĂRI ÎN TAI
GA : 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 ; 21). ULTIMUL MEU 
TANGO : Victoria (9 ; 11,30 ; 16,30 ; 19 ; 
21.30). RAPSODIA UCRAINEANA : Tinere
tului (16 ; 18,15 ; 20,30). VIKINGII : Grivița 
(14,20 ; 16,30 ; 18,40 ; 20,50). CIRCUL FĂRĂ 
CUPOLĂ, rulează la cinematograful Timpuri 
Noi (9,45; 11,25; 12,55; 14,30; 16,05; 17,40;
19.15 ; 21). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 13 la cinematograful 13 Sep
tembrie. REVISTA VISURILOR : 13 Septem
brie (15 ; 17 ; 19 ; 21). CAZACII : C-tin 
David (15,30 ; 18 . 20,30), Cultural (16 ;
18.15 : 20.30), G Cnsbuc (16 ; 18 ; 20). ZECE 

PAȘI SPRE RĂSĂRIT : Unirea (15 ; 17 ; 19 ;

21). RAIDUL VĂRGAT : rulează la cinema
tograful' T. Vladimirescu (15 ; 17 ; 19 ; 21).' 
CASTELUL DIN BASME: Munca (16; 18,15; 
20,30). SPECTATORI IN OFSAID : Moși
lor (15 ; 17 ; 19 ; 21). CARMEN DE LA 
RONDA : rulează la cinematograful M. Emi- 
nescu (11,30 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). VÎNT DE 
LIBERTATE : Ilio Pintilio (16 ; 18 ; 20). 
SONATE : rulează la cinematografele G,
Bacovia (11,30 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Aurel Vlai- 
cu (15 ; 17 ; 19 ; 21), Olga Bancic (16 ; 18,15 ;
20.30) . CĂLĂTORIE ÎN BALON : Drumul
Serii (16 ; 18,15 ; 120,30). CÎND PRIMĂVARA 
E FIERBINTE : 30 Decembrie ..................
20.30) , 8 Mai (15 . 17 ; 19 ; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 
televiziunii. 19,20 — Emisiune 
pii. 20,05 — Emisiunea „în fața hărții“. 20,15 
— Iarna oglindită în lucrări ale poeților 
noștri. 20,45 — Filmul artistic : „OAMENI 
PE GHEAȚĂ' — o producție a studiouri
lor din R.S. Cehoslovacă. 22,05 — Muzică 
distractivă.

(16 ; 18,15 i

— Jurnalul 
pentru co-

In încheiere : ultimele știri.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 
ianuarie : Vreme umedă cu cer variabil, 

mai mult noros. Ninsori locale vor cădea 
mai ales în sudul și în răsăritul țării. Vînt 
potrivit din sectorul estic. Temperatura în 
creștere ușoară la început apoi staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între 0 și minus 
10 grade, iar maximele între plus 5 și minus 
5 grade. Local .ceață. Avertizare : condiții 
favorabile depunerii de chiciură și polei în 
vestul și în răsăritul țării.

a
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Woaslronomia aste vești din galaxii îndepărtate
stronomii au studiat corpurile 
cerești, pînă nu de mult, nu

mai după lumina emisă de aces
tea. Dar slabele pîlpîiri din depăr
tări nu sînt singurele lor semnale. 
Ele emit și... radiounde. Atît razele 
de lumină, cît și undele 
unde electromagnetice, 
primele sînt vizibile, pe 
laite nu De 
lumină 
foarte
— pe

Prof univ. CĂLIN POPOVICI

asemenea, 
au o lungime 

mică
cînd

lor — și cunoașterea loiurilor me
teorice pe care Pămîntul le întîl- 
nește în drumul său, s-a realizat re
cent în Uniunea Sovietică urmări
rea unor emisiuni de televiziune la 
mii de km. distanță.

Cu ajutorul radiotelescoaipelor 
sînt urmărite rachetele cos
mice și sateliții artificiali în zborul 

lor și li s© transmit comenzi la a- 
ceste enorme depărtări. Radioteles- 
copul de la observatorul Jodrell 
Bank de lîngă Manchester cu dia
metrul antenei parabolice mobile 

a urmărit rachetele cos-

lărgit foar-

Jupiier, Mercur 
temperatura lor. 
fost identificate 
emit radiounde :

fost recep- 
Cosmos în

radio sînt 
numai că 
cînd cele- 
razele de 
de undă

- 0,3—0,8 microni
undele radio pe 

care le recepționăm de la corpuri
le cerești au lungimi de undă mari, 
de la cîțiva milimetri la 17—20 m. 
Pentru captarea semnalelor radio, 
astăzi se folosesc nu numai teles- 
coapele optice, ci și mari radiote- 
lescoape. De cîtva timp, rachetele 
cosmice și sateliții artificiali, ieșind 
deasupra atmosferei terestre, au 
putut înregistra și alte raze : ultra
violete, raxe X și gama, emise de 
Soare și alte corpuri cerești. De la 
bordul sateliților, devine’ posibilă și 
captarea radioundelor cu o lungi
me mai mare de 17—20 m. și care 
nu mai ajung pînă la noi, fiind o- 
prite în drum de atmosfera teres
tră. Astfel, în ultimul timp, mica fe
reastră — razele vizibile ale spec
trului — pzin care altă dată omul 
privea în Univers, s-a 
te mult.

Pentru prima dată au 
ționate radiounde din
anul 1932, dar abia în ultimii 15 
ani, odată cu avîntul electronicii și 
tehnicii radar, radioastronomia s-a 
putut afirma ca știință. Această tî- 
nără știință nu se mărginește însă 
numai la captarea și studierea un
delor radio venite din Cosmos ; ea 
cercetează corpurile cerești, cele 
mai apropiate deocamdată, și prin 
trimiterea de radiounde și recen- 
ționarea ecoului acestora. In 1946, 
Pămîntul a intrat astfel pentru pri
ma dată în contact radio cu Luna. 
După numai 2,5 secunde semnalul 
radio emis și reflectat de suprafa
ța ei a fost recepționat din nou P9 
Pămînt. Cu prilejul acestor cerce
tări s-a folosit echipament radar de 
1C00 ori mai puternic decît cel uti
lizat inițial pentru detectarea de a- 
vioaiJe pînă la distanța de 200 km. 
Nu de mult, s-au obținut radio- 
ecouri de pe suprafața planetei Ve
nus și chiar a Soarelui. Din măsu
rarea foarte exactă a timpului de 
care are nevoie semnalul radar 
pentru ducere și întoarcere se poa
te deduce distanța pînă la corpul 
ceresc respectiv Astfel a putut fi 
stabilită, cu multă precizie, și așa 
numita unitate astronomică — dis
tanța dintre Pămînt și Soare. Anul 
trecut, folosind planeta Venus ca 
punct de reper, radioastronomii so
vietici au stabilit că această dis
tanță este de 149.450.000 km., cu o 
aproximație de 5000 km.

Radioecou se poate obține și de 
pe dîrele luminoase lăsate în dru
mul lor de meteorițt — micile par
ticule cosmice care pătrund în at
mosfera terestră. Acestea, ca și ce
lelalte corpuri cerești, pot fi studia
te chiar și în plină zi, pe cer no- 
ros, fiindcă undele radio pot fi re
cepționate și în aceste condiții. Au 
și fost descoperite astfel numeroa
se noi roluri meteorice. Pe baza a- 
cestui fenomen — reflectarea unde
lor ultrascurte de dîrele meteoriți-

intensă, din 
se găsește 
situată la o 
Pămînt. De

afara Galaxiei 
în constelația 
imensă depăi- 
acolo, luminii

diametrul de 40 m. 
proprie de radiounde 
cerești care ajunge 
este extrem de slabă, 
partea unei puternice

mice pînă la distanța de 36 mili
oane km. In Uniunea Sovietică exis
tă radiotelescoape și mai puterni
ce, ca cel de la Pulkovo, format din 
panouri de antene întinzîndu-se pe 
o lungime de 120 m In prezent se 
construiește lîngă Moscova, la sta
ția de radioastronomie a Instituiului 
de fizică „Lebedev" al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. un radioleles- 
cop care va il cel mai mare din 
lume. Suprafața totală a antenelor 
sale va fi de 80.000 m.p. Pe fiecare 
braț al radiotelescopului, lung de 
cîte un km., sînt amplasate 37 de 
antene avînd forma unor oglinzi pa
rabolice cu

Emisiunea 
a corpurilor 
pînă la noi 
Chiar și din
radiosurse cosmice nu s-ar putea 
recepționa pe toată suprafața Pă- 
mintului decît o emisiune radio de 
un watt putere 1 Un radiotelescop 
modern trebuie să fie atît de pu
ternic îneît să poată recepționa 
pînă și semnale radio reprezentînd 
a miliarda dintr-a miliarda parte 
dintr-un watt 1 Cu asemenea radio
telescoape extrem de sensibile s-au 
făcut descoperiri epocale în astro
nomie.

tudiile sînt înlesnite de faptul 
<§pcă undele radio trec prin norii 

de gaze și de pulberi din Cosmos, 
în timp ce razele luminoase sînt 
oprite, Aceasta a permis să fie lo
calizat pe cer cu precizie, în con
stelația Săgetătorului, nucleul Ga
laxiei noastre ascuns observațiilor 
optice de nori din materie pulve
rulentă. S-a observat că din acest 
nuc’eu pleacă un flux continuu de 
gaze, fără ca să poată fi încă 
lămurită, pînă acum, cauza acestui 
fenomen. Nu de mult, astronomii de 
la Pulkovo au arătat că nucleul 
propriu zis al Galaxiei este format 
dintr-un gigantic roi globular de 
stele, cuprinzînd circa un miliard 
de stele.

terestre 
a plane-

«B ÆÆT«
Structura 
geologică 

bazinului polar
Specialiștii de Ia Insti

tutul de geologie a Arcti
cii, din Leningrad, au al
cătuit o hartă a zonei 
arctice și subarctice. Ea 
redă pentru prima oară, 
o idee generală despre 
structura geologică și dez
voltarea scoarței 
în această parte 
tel noastre.

Harta oferă

Mină 
automatizată

Fotografia aceasta a 
făcută în decembrie 1961, a- 
proape de satul Paratunka 
din Kamciatka (U.R.S.S.), 
unde izvoarele de apă caldă 
dau posibilitate sportivilor 
să facă natație în 
zăpezii.

mijlocul

o bază 
științifică cercetărilor și 
prospectării de zăcăminte 
metalice și de combusti
bil, care se găsesc în mari 
cantități în regiunile po
lare din Europa)’? Asia si 
America. Ea a fost reali
zată sub conducerea doc
torului în științe geolo
gice F. Markov, pe baza 
informațiilor culese 
specialiști sovietici 
străini.

de 
Si

Récent a fost 
dată în exploa
tare noua mină 
de cărbuni de 
la Szcziglowice 
— una din cele 
mai moderne 
întreprinderi ale 
industriei mi
niere poloneze. 
In mină extrac
ția cărbunelui 
este automati
zată aproape în 
întregime; mina 
este electrificată. 
Odată 
narea 

de 
mina 
wice ' 
ge zilnic 
tone 
bune.

SECRETUL
Peter Kneb- 

worth, recidi
vist american 
în vîrstă de 50 
de ani, își is
pășea de 8 ani 
ö condamnare 
la închisoare 
pentru furt. 
Cu pu(in îna
inte de Anul 
Nou el a fost 
însă eliberat 
din închisoare. 
I s-au adus o 
mulțime 
costume, 
poarta 
sorii era

de 
la 

închi- 
aștep

tat de o limu
zină elegantă 
în valoare de 
20.000 de do
lari, iar pazni
cii se îmbul
zeau să strîn- 
gă mîna aces
tui bătrîn pun
gaș.

Secretul mi
racolului? Ta
tăl murise șt 
t-a lăsat lui 
Peter o moște
nire de 500.000 
de dolari.

întrebare îndreptățită
Datorită șomajului șî foametei —■ relatează zia

rele Iraniene — 22 de locuitori ai Teheranului s-au 
sinucis numai într-o singură săptămînă din luna 
decembrie, Feroviarul Baba Hangdh, rămas șo
mer, fără mijloace de existență pentru familie, a 
venit într-o zi în țața Ministerului Justiției, 
a vărsat benzină peste haine și și-a dat foc. El a 
fost însă salvat. — N-am avut noroc —■ a spus 
sinucigașul corespondenților de presă. N-am avut 
bani să cumpăr o cantitate suficientă de benzină.

In biletul găsit asupra lui Kasern Puvahat, care 
s-a spînzurat, scria : — Sînf sătul pînă pesté gît 
de această Viață flămîndă.

Ziarul ,,Masleak" relatînd aceste fapte, se în
treabă : Mii de oameni trebuie să moară de foa
me, frig și boli, pentru ca stăpînii palatelor să-și 
poată face minere de aur la uși și să Importe 
marmoră din Italia? De ce unii mor de indigestii 
și huzur, iar alții de foame și frig ?".

...sub acțiunea razelor 
cu atomi marcatf. mtoro- 
biologli sovietici au obți
nut generații de ciuperci 
ș! actinnmicete neobișnuit 
de fecunde ? Datorită a- 
cestul procedeu producția 
de penicilină în U.R.S.S. a 
c,resent în ultima vreme 
de 6 ori.

I c Ă-
...populația Gibraltarului 

se aprovizionează cu apă 
și din nori ? Pe vîrful 
unei stînci. învăluită de- 
oblcef de nori, sînt Insta
late clase pentru conden
sarea apei, care apoi se 
scurge prin tev! !n oraș.

De la mina Aninoasa, cărbunele este transportat cu ftinlcularu] la preparația de la Petrlla.
(Foto : Agerpres)

Invitație la o nouă ediție
(Urmare din pag. IlI-a)

800.000 de oameni ai munciiin excursii
în cursul anului 1961, la excursiile 

organizate în țară de Oficiul na
țional de tuiism-„Carpați" au parti
cipat peste 800.000 de oameni 
muncii.

Mii de alți oameni ai muncii 
plecat în excursii peste hotare 
Uniunea Sovietică, R. P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R.P. Polonă și R.P. Ungară. Tot în 
cursul anului trecut, O.N.T.-„Car- 
pați“, în colaborare cu A.R.L.U.S., a 
organizat 16 „trenuri ale prieteniei“ 
cu care au plecat în excursii nu
meroși muncitori, țărani, intelec
tuali.

Frumusețile patriei noastre atrag 
tot mai mulți oaspeți de pes
te hotare. In cursul anului trecut nu
mărul turiștilor străini, veniți 
peste 20 de țări, care ne-au 
tat țara a fost de două ori 
mare față de anul 1960. De un 
8ebit succes s-au bucurat croazie
rele organizate de agenții turisti
ce străine în colaborare au O.N.T.- 
„Carpați" cu escale la Constanța, 
au vizitarea litoralului Mării Ne
gre, a Deltei Dunării, a stațiunilor 
de pe Valea Prahovei șl a Bucu- 
reștiului. (Agerpres)

din 
vizi- 
mai 

deo-

Cu ajutorul radioastronomiei s-au 
confirmat presupunerile anterioare 
că sistemul nostru stelar — Gala
xia sau Calea Laptelui, cum i se 
mai spune — ar fi o nebuloasă în 
formă de spirală. Acest sistem, care 
include și Soarele cu tot sistemul 
nostru planetar, conține circa 100— 
200 miliarde stele, gaze și pulberi. 
Tot astfel s-a constatat că în com
poziția lui, proporția de gaze și 
praf cosmic este relativ mică, de 
aceea este și mai scăzut ritmul naș
terii do stele noi în Galaxia noas
tră decît în trecutul ei îndepărtat 
sau în alte galaxii mai tinere. O 
descoperire importantă a radioas- 
tionomiei este că Galaxia noastră 
are un fel de brațe în formă de 
spirală de-a lungul cărora se în
tind nori de hidrogen care au fost 
observați cu undele radio pînă la 
distante de 70.000 ani-lumină.

Radioundele străbat nu numai 
prin praful cosmic, ci și prin 
atmosferele planetelor. Pe baza emi
siilor de unde radio ale planete
lor Venus, Marte, 
s-a putut deduce

In Galaxie au 
multe zone care
zonele în care fie că au avut loc 
explozii de stele, fie că se găsesc 
în ele nori de gaze, într-o mișcare 
foarte agitată. în ultimul timp au 
fost descoperite și radiostele, adi
că stele identificate ca surse radio. 
Soarele emite și el radiounde, iar 
studiul lor ne-a mijlocit multe cu
noștințe noi despre atmosfera exte
rioară a astrului zilei. Radiația de 
radiounde a Soarelui variază mult, 
odată cu fenomenele solare.

radiosursă cosmică deosebit 

noastre. 
Lebăda, 
tare de
îi trebuie aproape un miliard de 
ani pentru a străbate, cu 300.000 
km. pe . secundă, pînă la noi. Spre 
deosebire de cataclismele legate 
de explozia unor stele, cînd frag
mentele acestora sînt azvîrlite în 
Cosmos cu viteze de 1.000 km./sec., 
în cazul radiosursei din constelația 
Lebăda, se presupune că ar fi vor
ba de un cataclism și mai fantas
tica ciocnirea și întrepătrunderea a 
două galaxii, cu viteze de cîteva 
mii de km./sec. O astfel de sursă 
radiază în spațiu unde radio de 
milioane de ori mai intense decît 
cele provenite din Galaxia noastră.

Cauza producerii acestor radio
unde extrem de puternice nu-i încă 
pe deplin lămurită. Astronomii so
vietici V. A. Ambarțumian și I. S. 
Șklovski consideră că ar ii vorba 
nu de o ciocnire, ci de ruperea unei 
galaxii în două, de o gigantică ex
plozie care scoate în evidență noi 
legi ale materiei, și duce în unele 
cazuri, la nașterea unor galaxii noi, 
mai mici.

Cu actualele radiotelescoape se 
pot detecta radiosurse extraqalacti- 
ce, aflate la distanțe de 20—30 de 
ori mai mari ca aceea din conste
lația Lebăda. Spre deosebire de 
telescoapele optice cele mai mari, 
cu care se pot fotografia qalaxii 
situate pînă la circa 6 miliarde ani- 
lumină de noi, radiotelescoapele 
pot pătrunde de cîteva ori mai a- 
dînc în spațiu. La aceste imense 
depărtări putem observa fenomene 
cosmice 
trebuie 
noastră
naștere Soarele și chiar 
Astfel tînăra știință a radioastro
nomiei contribuie la îmboqățirsa 
cunoștințelor noastre despre corpu
rile cerești și creează noi posibili
tăți pentru . lămurirea unor proble
me cosmologice fundamentale, le
gate de structura și evoluția Uni
versului.

au început să simtă tot mai mult 
ajutorul colectivei. A răsărit o gră
diniță sezonieră pentru copiii colec
tiviștilor, s-a înființat o brutărie. 
Sînt mlădițe ale viitorului,

...Nu e ușor 
sori.

sä răspunzi la

★
e să înfățișezi, 
belșugului, felul 

de

seri-

asemănătoare cu cele care 
să fi avut loc în Galaxia 
cu mult înainte de a fi luat 

Galaxia.

Și mai gieu 
colo de cifrele 
a crescut, cultivat de comuniști, 
spiritul colectivist. Am fost ispitit, 
mergînd pe urma celor consemnate 
în broșură, să văd ce s-a petrecut 
cu femeia care își amenințase odi
nioară bărbatul că îl va 
singur pe 
va pune 
de intrare 
întîmplat 
luni de zile a tot șovăit pînă să-și 
aducă vaca în grajdul gospodăriei; 
ce mai este cu acel fost mijlocaș 
care a ieșit la un moment dat din 
colectivă, regretîndu-și apoi fapta 
și fiind reprimit pe „numele“ fetei 
sale. Toți aceștia sînt însă astăzi 
buni colectiviști îneît, mi s-a spus, 
nu se cade să-i mai rușinăm po- 
menindu-Ie numele alături de po
vești de mult uitate, nu numai de 
către alții, dar și de către ei înșiși.

Să spicuim, pentru a oglindi ceva 
din noul profil spiritual al celor 
ce-au trudit odinioară 
unele fapte — absente 
pentru simplul fapt că 
încă timpul... Cînd s-a 
urmă cu doi ani căminul cultural, 
prima manifestare artistică a fost 
o... retrospectivă de pictură. Nu a 
vreunui maestru al penelului din 
Baia Mare sau din București, ci a 
unui tînăr talentat în vîrstă de 20 
de ani, cu domiciliul la cîteva case 
mai departe de cămin. Uleiuri, de
sene și acuarele surprinzînd peisa
je, portrete, compoziții din viața 
Păuleștilor. Autorul. Ștefan Balogh, 
este colectivist și muncește în bri
gada de cîmp. Talentul vine de la 
natură, cultivarea lui însă... e o 
chestiune care ține de orînduirea

că
lume dacă 

iscălitura pe < 
în colectivă ; 

cu colectivistul

din- 
cum

lăsa 
el își 
cererea 
ce s-a 

1 care

la Horvath, 
din broșură 
nu le sosise 
inaugurat în

socială. Vă puteți închipui în urmă 
cu două decenii un talent ivit pe 
moșia lui Horvath și care ar fi pu
tut urca, în fiece după-amiază, în 
autobuz sau în camionul gospodă
riei, pentru a urma cursurile școlii 
populare de artă din Satu Mare ?

Cu vreo două săptămîni în urmă, 
biblioteca comunală a ținut o con
sfătuire cu cititorii la care au par
ticipat peste o sută de colectiviști. 
Tema, de cea mai mare actualitate: 
„îngrijirea culturilor însămînțate 
toamna și a legumelor timpurii“. 
Oamenilor li se împărțiseră, cu o 
lună în urmă, cărți și broșuri agro
tehnice. Și iată-i, după ce le-au 
parcurs cu atenție — unele dintre 
ele au fost citite în colectiv — dis- 
cutînd vreme de două ceasuri în
vățămintele. Mi-am copiat, cu grijă 
să nu alterez stilul, din procesul 
verbal întocmit de bibliotecară : 
„Vorbește despre altoire pt. că a 
citit o carte în leg. cu altoirea și 
cere procurare’ cărți legumicole 
pt. că dînsul este brigadier la le
gumicolă".

★
Broșura, pag. 26. Maria Zidaru 

povestind alegerea ei, în <1949, ca 
președintă : „Am zis că so răstoar
nă pămîntul cu mine. Cum să duc 
eu pe grumaji, eu, o țărv.că de fe
meie, alita greu și răspundere ?... 
I-am șoptit tovarășului ds la jude
țeană : merit eu astă prețuire ? Și 
cum o să pot duce eu atîta muncă, 
iovarășe ? El mi-o răspuns : Ai s-o 
duci ! ești vrednică. Noi te-om spri
jini toată vremea“.

Și vremea i-a dat dreptate tova
rășului de la județeană. „Țăruca 
de femeie“, e astăzi Erou al Muncii 
Socialiste, deputată în Marea Adu
nare Națională. A învățat mult în 
anii aceștia. Și-a luat diploma de 
tehnician agricol. I se spunea îna
inte în sat : Măriuca. „Mama" — îi 
spun azi colectiviștii, dar nu fiindcă 
au mai lăsat anii urme pe chipul 
ei. Se afla la București, la Consfă
tuirea colectiviștilor, cînd au intrat 
în sediul gospodăriei doi oameni. 
— „O vinit ?“ — „D-apăi cum să 
vin'e, că-i tocma la București ? le-a 
spus vicepreședintele. Da’, mă rog, 
ce treabă aveți cu èa ?“ — „D-apăi 
că n-aveam musai treabă, numa' 
s-o videm...“.

în vremea aceasta, tovarășa Ma
ria își încheia cuvîntarea în fața 
marelui sfat al colectiviștilor, cu 
următoarele cuvinte care ar trebui 
puse drept motto la o nouă ediție 
a cărții despre Păulești : „Bunul 
mers al gospodăriei noastre se da- 
torește faptului că întotdeauna am 
ascultat cuvîntul partidului“.

Iar acum, recitiți vă rog cele spu
se mai sus cînd 
ședință în 1949.

Spartaehiada vă așteaptă !
; ...La uzinele „Grivifa
. Roșie" din Capitală, la 
■ întrecerile spartachiadei 
j au fost invitaji — prin 
r afișe, panouri și stafia 
I de radioamplificare — 
f toți tinerii din uzină. Pro- 
' gramul 
f cursuri 
I și șah, 
j schi și 
I strungari, lăcătuși, 
( tori, forjori etc.
( fori ai sportului
( participă ca întotdeauna 

în număr mare la disci- 
( plinele sportive ale spar, 
i tachiadei. Pînă acum, în 
( toile de concurs au fost 
ț înregistrați la „Grivifa

Roșie" circa 4.000 parti- 
cipanfi. Tot în Capitală, 
la asociațiile sportive

I „Vulcan", „Vestitorul", 
(■ „23 August", același in- 
i teres și entuziasm tine- 
( resc pentru sporturile a- 
f cestei întreceri,
( Corespondentul nos- 
j tru din 
( 'mis că 
j bucură 
( masivă 
j fii sportive clujene. Ace- 
( leași vești ’din raionul 
j Medgidia, din Timișoara, 
( Tulcea, Urziceni... In pre- 
J zent aproximativ 130.000 
( membri din peste 500 
j isociafii sportive din re- schi... Credeți cumva că

cuprinde con- 
la tenis de masă 
haltere și trîntă, 

patinaj. Tinerii •— 
mon- 
iubi-

Cluj ne-a trans- 
spartaehiada se 
de o participare 
în multe asocia-

giunea Dobrogea desfă
șoară o vie activitate în 
cadrul spartachiadei.

Prima etapă a acestei 
întreceri se va termina, 
potrivit 
la sfîrșitul acestei 
Se va termina 
unde a început, 
că nu peste tot 
țiile sportive au 
tineretul

regulamentului, 
luni, 

acolo...
Pentru 

asocia- 
chemat 

la tradiționala

MATERiM 
iPORTlV

în 
Hu- 

Galați, 
consiliile

competifie de masă, 
multe locuri (orașele 
nedoara, Bacău, 
Baia MareJ, 
sportive continuă să se...
pregătească, considerind 
că mai e timp, și amînă 
de la o zi la alta înce
perea concursurilor.

La asociația sportivă 
„Tableta" din București, 
tinerii așteaptă organiza
rea din plin a spartachia
dei. Pînă acum în ca
drul ei n-au avut loc de
cît cîteva întreceri de 
gimnastică. Mulfi tineri 
de aici joacă însă șah, 
tenis de masă, tac și

se anfreneazX în aștep- ) 
tarea concursurilor ? Și-au ! 
pierdut răbdarea, pentru- ) 
că au văzut că tovarășii j 
din consiliul asociafiei j 
sportive nici gînd n-au j 
de spartachiadă.

In magaziile unor aso- j 
ciafii sportive sînt încă J 
păstrate cu grijă la „nat- ) 
talină" : schiuri, săniuje, j 
patine. Nu-i vremea I 
Dimpotrivă. Zăpadă < 
berechet. Lipsește 
ici-colo inițiativa.

Destul de încet se 
ganizează întrecerile 
la patinaj. Clubul „Rapid“, 
de pildă, a prevăzut ca 
la stadionul Glulești să 
amenajeze un patinoar. 
Condiții sînf. Lipsește 
numai spiritul gospodă
resc. Căci altfel de mult 
ar fi început concursurile 
de patinaj. Dar și în alte 
asociajii și cluburi pre
ocuparea țață de spor
turile de iarnă incluse 
în programul spartachia
dei au rămas în planu
rile consiliilor sportive.

Organele locale ale 
U.C.F.S. n-ar trebui să 
aștepte „invitații" pentru 
a acorda un sprijin mai 
concret desfășurării în
trecerilor primei faze a 
spartachiadei.

lor î 
este 

pe

or-
fi

în rundele 8 și 9 ale turneului de 
șah de Ia Reggio Emilia (italia), 
reprezentantul R. P. Romînc, Ghițescu, 
a remizat cu Pire (Iugoslavia) și a în
trerupt cu Lehman (R. F. Germană), 
înaintea ultimelor două runde. în cla
sament conduce Giustolozi (Italia) cu 
7 
6
o

toarele meciuri : Flacăra Roșie—Meta
lul ; I.T.B.—Clubul sportiv Școlar ;
Steaua—Știinta și Rapid—Dinamo.

★
Campionul mondial Mihail Botvin

nik (U.R.S.S.) și-a consolidat poziția 
de lider al turneului international de 
șah de la Hastings învingînd în run 
a 8-a pe marele maestru internai 
nai Bisguier (S.Ü.A.). Robatsch (fi 
tria) a cîștigat la Aaron (India). 
Gligoric (Iugoslavia) la Wade (? 
Zeelandă).

înaintea ultimei runde, în clas? 
conduce Botvinnik cu 71/, puneți 
nu mai poate pierde primul 1 
este urmat de Gligorio cu 5f/2 puncte, 
Flohr și Penrose cu 4'/’ puncte și cîto 
o partidă întreruptă, Bisguier 4 puncte 
și alții.

a fost aleasă pre-

(Austria) 
puncte și

exfra-
10.000

i cu termi- 
I lucrărilor 

extindere 
Szcziglo- 

va

7 dotată

de la 1962
R. P. ROMINE (Tca-

CELEBRUb 
miercuri 10,

PUTEREA
14 (orele

TA-
Ioni 

toi 11. vineri 12, sîmbătă 13, duminică 
(orele 20) : ȘAPTE NOTE POTCOVITE 
marți 9. miercuri 10 (orele 20), duminică 
(orele 16 30). (Sala Victoriei 174); CON- 

IN RE... HAZLIU - marți 0.
14
CERT 
miercuri 10, fol 11. vineri 12, «tmbătă 13, 
duminică 14 (orele 20).

CIRCUL DE STAT : LUMINILE ARENEI 
— duminică .7 (orele 16». duminică 7 (orele 
20) , SUB CUPOLA ALBASTRA (premieră) : 
miercuri 10. (ol 11. vineri 12. țtmbătn 13, 
duminică 14 (orele 20), duminică 14 
(orele 16).

7, joi 11, sîmbătă 13 (orele 19,30); FATA CU 
PISTRUI - marți 9 (orele 19,30); O LUNĂ 
DE CONFORT - miercuri 10 (orele 19,30); 
HOȚII ȘI VARDIȘTII - vineri 12 (orele 
19,30), duminică 14 (orele 10); —— —• 
ÎNTUNERICULUI - duminică
19.30) ,

TEATRUL DE COMEDIE : 
702 — duminică 7 (orelo 11), 
joi 11, vineri 12 (orele 19,30); PRIETENA,- 
MEA PIX — duminică 7, duminică 14 (or.<i’ o
19.30) ; Ml SE PARE ROMANTIC - simbi 
13, duminică 14 (orele 19,30).

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA ȘI 
CINEMATOGRAFICA „I. L. CARAGIALE“: 
MINCIUNA ARE PICIOARE LUNGI - joi 
11, duminică 14 (orele 20) ; D-ALE CAR
NAVALULUI - sîmbătă 13 (orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT ; UN 
MILION PENTRU UN SURIS - duminică
7, vineri 12 (orele 20); LOZUL CEL MARE
— marți 9, sîmbătă 13 (orele 20); CIRI BIRI 
BOM — miercuri 10 (orele 20); MERCADET
- joi 11 (orele 20); PROFESORUL MAM- 
LOCK — duminică 14 (orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DANSURI 
AL C.C.S. ; DIN C1NTECELE ȘI DANSU
RILE POPOARELOR — marți 9, duminică 
14 (orele 20). DRAG MI-I CINTECUL ȘI 
JOCUL - joi 11, vineri 12, sîmbătă 13 
(orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
NASE- (sala Savoy) : REVISTA 62 -8, .......................................... - -- .
14

puncte, urmat de Gragger 
puncte și Ghițescu. cu 5‘/s 
partidă întreruptă.

★
Competiția de handbal în 

cu „Cupa de iarnă" continuă astăzi și 
mîine în sala Dinamo din Capitală cu 
desfășurarea întîlnirilor masculine. 
Iată programul de astăzi : la ora 17,30 
Flacăra Roșie—C. S. Școlar ; apoi
Steaua—Dinamo șî Știința—Rapid.

Duminică de la ora 16 au loc urmă-
Colonialismul în 

noul an.
(Desen de 

EUGEN TARU)

SALA PALATULUI
trul Național „I. L. Caragiale") ; APUS DE 
SOARE — duminică 14 (orele 19,30).

TEATRUL DE OPERA Șl BALET AL 
R. P. ROMINE : COPELLIA - duminică 7 
(orele 11); FALSTAFF — duminică 7 (orele 
19,30); LAKMB - marți 9 (orele 19,30); 
SPĂRGĂTORUL DE NUCI - miercuri 10 
(orele 19,30); CARMEN - joi 11 (orele 19,30); 
LUCIA DIN LAMMERMOOR - vineri 12 
(orele 19.30); OEDIP — sîmbătă 13 (orelo
19.30) ; TRAVIATA - duminică 14 (orele 11); 
TÔSCA — duminică 14 (orelo 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ELIXIRUL DRAGOSTEI - duminică 7, du
minică 14 (orele 10,30); LYSISTRATA — du
minică 7, joi 11, duminică 14 (orele 19,30); 
VÎNZÂTÔRUL DE PĂSĂRI — marți 9 (orele
19.30) : VĂDUVA VESELĂ - miercuri 10 
(orele 19,30); BOCCACCIO — vineri 12 (orele
19.30) ; PLUTAȘUL DE PE BISTRIȚA - 
sîmbătă 13 (orelo 19,30).

TEATRUL „C. NOTTARA* (Sala Maghe- 
ru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA - dumi
nică 7 (orele 10), miercuri 10, vineri 12 
(orele 19,30); PYGMALION — duminică 7 
(orele 15,30); FIUL SECOLULUI - dumi
nică 7 (orele 19,30); CIOCIRLIA — marți 9, 
joi 11 (orele 19,30), duminică 14 (orele 10); 
ÎN NOAPTEA ASTA NU DOARME NIMENI 
- sîmbătă 13 (orele 19,30); CYRANO DE 
BERGERAC - duminică 14 (orele 15,30); 
CÎND ÎNFLORESC MIGDALII - duminică 
14 (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLEB ȘI DOAMNA MOON - dumini
că 7 (orele 10.30), miercuri 10, vineri 12 
(orele 201; BĂIEȚII VESELI - duminică 7 
(orole 16» marii 9, loi 11 (orele 20). dumi
nică 14 (orele 10,30) duminică 14 (orele 16); 
CÎNTA PRIVIGHETORILE - duminică 7, 
duminică 14 (orele 20); VIORI DE PRIMĂ
VARĂ - ’tmbătă 13 (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARAGIA
LE“ (Sala Comedia) : ANA KARENINA — 
duminică 7 (orelo 10), miercuri 10 (orele
19.30) , CIDUL - duminică 7. duminică 14 
(orelo 15); OAMENII ÎNVING - duminică 
7, joi 11, sîmbătă 13 (orele 19,30); POVESTE 
DIN IRKUTSK - marți 9 (orele 19,30); RE-

Astupâ-țl urechile, nerușinatul«, cînd vexl că mă cert cu med-
(Desen de NELL COBAR)

7 pînă la 14 ianuarie
GELE LEAR — vineri 12 (orelo 19,30); DIS
CIPOLUL DIAVOLULUI - duminică 14 
(orele 10); NĂPASTA — duminică 14 (orele
19.30) . (Sala Studio) : BĂDĂRANII — du
minică 7 (orele 10); DEZERTORUL — du
minică 7 (orele 15); MILIONARII — dumi
nică 7 (orele 19,30), duminică 14 (orele 10); 
SURORILE BOGA - marți 9 (orele 19,30); 
FIICELE — miercuri 10, duminică 14 (orele
19.30) ; TARTUFFE - foi 11, sîmbătă 13 
(orele 19,30), duminică 14 (orele 15,30); SI
CILIANA — vineri 12 (orele 19,30), sîmbătă 
13 (orelo 15,30)4

TEATRUL „LUCIA STURDZA BÜ- 
LANDRA- (Sala M. Millo) : SFÎNTA IOA
NA — duminică 7, duminică 14 (orele 10), 
joi 11 (orelo 19,30); AL PATRULEA - du
minică 7 (orele 15), vineri 12, duminică 14 
(orelo 19,30); ÎNTOARCEREA - duminică 
7 (orele 19,30), duminică 14 (orele 15); CUM 
VĂ PLACE — marți 9. miercuri 10 (orele
19.30) : UN STRUGURE IN SOARE - sîm
bătă 13 (orele 15); PASSACAGLIA — sîm
bătă 13 (orele 19,30). (Sala Filimon Sîrbu) : 
CRED ÎN TINE - duminică 7 (orele 10), 
joi 11 (orelo 19,30), sîmbătă 13 (orele 15); 
TAKE. IANKE ȘI CADIR - duminică 7 
(orele 15), miercuri 10, vineri 12 (orele 19,30), 
duminică 14 (orele 10); MENAJERIA DE 
STICLĂ — duminică 7, marți 9. sîmbătă 13 
(orele 19,30), duminică 14 (orele 15); COPIII 
SOARELUI - duminică 14 (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET Șl COPII 
(Sala pentru tineret) : PIGULETE PLUS 5 
FETE — duminică 7, duminică 14 (orele 11); 
SCRISORI DE DRAGOSTE - duminică 7 
(orele 20); DE PRETORE VINCENZO - 
marți 9, ioi ll. sîmbătă 13, duminică 14 
(orele 20); PRIMA ÎNTILNIRE - miercuri
10 (orele 20): MARELE FLUVIU IȘI ADU
NA APELE - vineri 12 (orele 20) (Sala 
pentru copii) : EMIL ȘI DETECTIVII - 
duminică 7 (orele 14). duminică 7. miercuri 
10, vineri 12 duminică 14 (orele 17); BĂ
IATUL DIN BANCA DOUA - marți 9, loi
11 (orele 17); DOI LA ARITMETICA - 
sîmbătă 13 (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R. GIU- 
LEȘTI ; OAMENI ȘI UMBRE - duminică
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Uneltirile imperialiste împotriva Cubei 

sînt sortite eșecului
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CORESPONDENȚII SCÎNTE1I
transmit:

Pe șantierul complexului 
pentru valorificarea
BRĂILA — încă din trimestrul IV al 

anului 1961, la complexul pentru valo
rificarea stufului au început lucrările în 
vederea sporirii capacității de fabricare 
a celulozei și cartoanelor din stuf. In 
prezent se lucrează la construirea cen
tralei fermoenérgetice, a stafiei de pre
parare a apei

stufului
și la extinderea refelei

de drumuri și 
luni ale anului 
fabrica de celofibră și celofan.

Penfru efectuarea în bune condiții 
a lucrărilor, șantierul va fi dotat cu 
utilaje de mare productivitate — agre
gate pneumatice de transportat beto
nul, cisterne și bunchere penfru trans
portat și depozitat

căi ferate. în primele 
vor începe lucrările la

cimentul și altele.

Noi locuințe
SUCEAVA.

Viteazu-sst 
unde se construiesc 
mente, a fost dat în folosință un 
nou bloc de locuințe, cu 48 de 
apartamente. în ultimii doi ani, oa-

— In cvartalul Mihai 
din orașul Suceava, 

306 aparta-

menii muncii din 
au primit peste 
mente. în anul acesta vor 
în folosință încă 1.000 de 
mente.

orașul Suceava
1.000 de aparta- 

fi date 
aparta-

In vacanța de iarnă

Piese premiate la concursul „Vasile Alecsandri“
La Concursul 

care s-a 
prezentate 
mai bune dintre ele fiind distinse 
cu premii 
acordat 
tr-un 
gadierul“ — de Mihail Davidoglu, 
„Logodna“ — de Paul Everac și „Ce 
cauți, găsești“ — de Tiberiu Vornic. 
Premiul 11 a fost atribuit pieselor 
„Stupii cu pricina“ — de Teodor 
Bucșa și „Nu sîntem singuri" — de 
Mircea Enescu, iar premiul III, piese
lor : „Flori ce nu se veștejesc“ — 
de AI. Adrian, „Sala de așteptare" 
— de Victor Bîrlădeanu, „Un iaz și... 
o poveste cu haz“ — de Natalia 
Gheorghiu, „Revederea" — de Horia 
Lovinescu și „Spic de grîu" — de 
Simon Magda. Piesele „Ultima rădă
cină" — de G. Oslafi și „Cei cinci 
și alți cîțiva" — de Ștefan Tita au 
primit mențiuni.

De asemenea a fost acordat 
miul III pieselor pentru teatrul 
păpuși : „O zi în țara fără föc" 
de Chira Dragomir și „Marca 
bricii" — de Mihai Georgescu.

(Agerpres)

„Vasile Alecsandri", 
încheiat recent, au fost 

246 de piese, cele

și mențiuni. A fost 
premiul 1 pieselor în- 

act : „Baba Dochla și bri-

pre- 
de

fa-

TG. MUREȘ. — în orașele și sa
tele regiunii, zeci de mii pionieri și șco
lari aflati in vacantă participă la mani
festările cultural-sportive, la excursii sau 
fac vizite la întreprinderi, gospodării co
lective și instituții culturale. Intr-una din 
zilele trecute, mai multe sute de elevi 
'din Tg. Mureș au participat la o excursie 
în jurul orașului. Excursii pentru micii 
sportivi s-au organizat în toate orașele și 
sutele de sate, iar la Borsec a fost des-

chisă de curînd tabăra de schi penfru 100 
de elevi ai școlilor medii.

Spre a-și putea petrece cit mai plăcut 
timpul liber, la Tg. Mureș, Tîrnă- 
veni, Odorhei, Reghin și în alte orașe 
penfru elevii școlilor medii au fost des
chise cluburi. Aproape 70.000 de elevi și 
pionieri din regiune se pregătesc pen
tru concursul cultural-artistic al pionieri
lor și școlarilor și pentru spartachiada 
de iarnă a pionierilor.

-------------- OjO--------------

INFOR M A T I I
• Din cauza lucrărilor de termofi- 

eare ce se execută în zona buclei 
întoarcere a liniei de tramvai nr. 
în zilele de 6—7 ianuarie a.c. între 
rele 8,30—13. circulația traseului

de
13, 
o- 
de 

tramvai nr. 13 va fi întreruptă între 
B-dul. Libertății (farmacie) și șoseaua 
fCiorogîrla (cartierul Militari).

© La tragerea Loto Central din 5 
Ianuarie 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
72 48 55 45 33 29 30 38 34 40

Premiul special A : 33 55 72 ; Pre
miul special B : 40 34 45 ; Premiul 
special C : 48 38 29.
=— - —  ...............» * c — ■

Premiere teatrale ,Pe scenele a două teatre din Capitală au fost prezentate vineri seara noi piese în premieră.Colectivul Teatrului Muncitoresc C.F.R. a susținut primul spectacol cu „Oameni și umbre" de Ștefan Berciu. Direcția de scenă a spectacolului este semnată de Geta Vlad, iar scenografia de Sanda Mușatescu.La Teatrul „C. Nottara" a avut Ioc premiera piesei „Ciocîrlia" de Jean Anouilh, în traducerea lui Valentin Lipatti. Piesa este pusă în scenă de regizorul Mircea Avram, iar decorurile și costumele sînt realizate după schițele lui Dan Nemțeanu și ale Lidiei Radian.

Mitinguri de solidaritate cu lupta poporului cuban
MONTEVIDEO 5 (Agerpres). — în A- 

merica Latină au loc numeroase mitin
guri și acțiuni ale poporului în sprijinul 
revoluției cubane și împotriva apropiatei 
conferințe de la Punta del Este a miniș
trilor Afacerilor Externe ai țărilor mem
bre ale O.S.A.

în cadrul unui miting al tineretului 
din Uruguay la care au participat și re
prezentanți ai unor organizații politice, 
sindicatelor și unor organizații culturale 
s-a hotărît ca în cursul lunii acesteia să 
aibă loc un marș al tineretului care să 
pornească de- la Montevideo și să par
curgă o distanță de aproximativ 100 km. 
pînă la Punta del Este pentru a demons
tra protestul împotriva uneltirilor puse 
la cale contra Cubei.

Federafia muncitorilor din industria 
linii din Uruguay a dat publicității o 
declarație în care se spune că confe
rința de la Punta del Este urmărește să 
„subordoneze interesele Americii Latine 
celor ale trusturilor și monopolurilor 
S.U.A." în scopul de a „exercita presiuni 
diplomatice, economice și militare asu
pra Cubei revoluționare". Declarația 
condamnă aceste scopuri și exprimă ho- 
tărîrea oamenilor muncii de a li se o- 
pune.

Ziarul mexican „Prensa" publică un

noua fabrica 
in Cuba

HAVANA 5 (Agerpres). — La 
ianuarie a intrat în funcțiune

O

3 
q 

nouă fabrică de produse zaharoase 
care poartă numele antifascistului 
german Albert Kuntz. Noua între
prindere este una dintre cele mai 
mari și mai moderne din Cuba. Ca
pacitatea proiectată este de 7.348 
tone de produse anual.

La festivitatea care a avut loc cu 
prilejul inaugurării noii fabrici de 
produse zaharoase a luat cuvîntul 
Ernesto Guevara, ministrul Indus
triei din Cuba.

articol in legătură cu apropiata confe
rință de la Punta del Este in care se 
spune că, neavînd încredere în puterile 
proprii, conducătorii Statelor Unite vor 
să sugrume Cuba prin intermediul aces
tei conterinfe. Intenția lor, scrie ziarul, 
este însă sortită eșecului. Ziarul își ex
primă convingerea că, indiferent de efor
turile pe care le vor depune guvernele 
acelor țări latino-americane care 
complet înfeudate Washingtonului, 
lerinfa de la Punta del Este nu-și va fl
tinge scopul.

*
HAVANA 4 (Agerpres). — Cei 400 

de delegați ai diferitelor țări lati
no-americane care se află în Cuba 
cu prilejul sărbătorii celei de-a 
treia aniversări a victoriei revolu
ției cubane au dat publicității o 
declarație în care își exprimă pro
funda solidaritate cu eroicul popor 
al Cubei și cu conducătorii revo
luției cubane.

In declarație se subliniază că, 
exprimând sentimentele majorității 
popoarelor din America Latină ei 
reafirmă cu toată convingerea de
votamentul lor față de principiile 
autodeterminării popoarelor și nea
mestecului în treburile interne ale 
altor țări. Cei 400 de delegați ai 
țărilor latino-americane îndeamnă 
din nou toate popoarele din lume 
să sprijine Cuba eroică și să in
tensifice lupta pentru apărarea 
dreptului ei la autodeterminare.

Rezoluția Consiliului Mondial al 
dezarmării

Păcii

sînt 
con-

in problemaLa recenta sesiune (din decembrie 1961) de la Stockholm a Consiliului Mondial al Păcii a fost a- doptată următoarea rezoluție privind dezarmarea :„încordarea internațională s-a accentuat anul acesta extrem de mult. Cursa înarmărilor s-a intensificat și există pericolul real al izbucnirii unui război nuclear.Statele Unite și aliații lor, îndeosebi Germania occidentală și Japonia, au intensificat pregătirile lor de război în întreaga lume. Forțele războiului din aceste țări se opun cu îndîrjire dezarmării.Aceste fapte și cauzele fundamentale care generează un astfel de pericol ■ trebuie să fie aduse la cunoștința poporului. Prin acțiunile sale, poporul poate să spulbere toate încercările forțelor războiului și să determine guvernele respective să accepte dezarmarea. Mișcarea noastră este o mișcare populară. Noi nu sîntem diplomați și nu exprimăm poziția vreunui guvern. Sarcina noastră este de a exprima voința poporului și de a-i da putere.In prezent milioane și milioane de bărbați și femei din toate țările, indiferent de sistemele lor sociale diferite, consideră că înfăptuirea dezarmării generale, tota-
o»o

— Orășelul Mir- 
nîl este situat în
tre colina Komso- 
molskaia și coli
ba Radio — mi-a 
»pus pe un ton 
’de glumă, citind 
parcă o frază din- 
itr-un manual de 
geografie, explo
ratorul polar care ședea lîngă mine 
În camioneta ce ne ducea de la 
(aeroport.

„Situat". 
Jamintesc 
de fiecare 
bine zis ur 
nesc chiar în centrul orășelului 
Mirnîi. In față, dincolo de istmul de 
gheață se văd stîncile golașe ale 
Insulei Hosvzall. In stînga și în 
dreapta, la adăpostul stîncilor de 
pe țărm, se ridică cîteva clădiri. 
Dar orășelul propriu zis? E jos, 
Bub picioarele noastre, în adîncul 
zăpezii care, pe an ce trece, se aș
terne tot mai groasă peste case. 
Iată de ce intrăm în casă prin aco
periș și, ridicîndu-ne la suprafață, 
călcăm pe un strat de zăpadă 
Be așterne peste acoperișuri pe 
(grosime de 2—3 metri.

Exploratorii care au mai fost 
[Antarctida în expedițiile precedente 
ți care au creat primul observa
tor sovietic de la Polul Sud pe a- 
cest țărm pustiu și stîncos denumit 
Pravda, povestesc că odinioară ca- 
șele stăteau aici, așa cum se cu
vine și aveau ferestrele spre stradă. 
Acum nici nu-ți vine să crezi că a 
fost așa.

Soarele care apune doar cîteva 
tninute dincolo de orizont luminea
ză întinderea albă, străbătută de 
conductorii rețelei electrice. Dinspre 
cîmpul de gheață, brăzdat de fi- 

• Buri, bate un vînt vijelios, ------
nie. Se așterne o pulbere 
zăpadă.

Așa dar, iată cum arată 
Jrntarctic Mirnîi !

Diminețile tac o călătorie dincolo 
He cercul polar de sud. Dacă nu 
bate vînt puternic, călătoria nu 
cere eforturi prea mari și nici mult 
timp. Cercul polar de sud trece prin 
orășel, undeva între club și colina 
Radio. Cînd ajung pe colină știu 
precis că am lăsat în urmă cercul 
polar. Pe colină este amplasat pos
tul nostru de radio. Trei pereți al 
marii „săli a mașinilor" sînt ocu- 
7>ați cu aparate de radioemisie și 
tadlorecepție, cu numeroase alte 
kparate care solicită o atenție per
manentă. Toate aceste mașini și 
Lparate se supun voinței a doi ti- 
beri — Ghera Semușin și Dima Ki- 
fillov. Amîndol au o pasiune nestă- 
hlită pentru fotografiat și pescuit.

Acum, fără să vreau, îmi 
de această expresie 
dată cînd ies sau mai 

c din casă și mă pome- 
în

El au la activul lor aproape zece 
ani petrecuți în Arctica și Antarc
tica,

Aici, de două ori pe zi, cel care 
este de gardă pronunță cuvintele : 
„Legătura cu Moscova e stabilită“. 
Cea mai lungă linie de comunica
ție permanentă prin radio din lume 
intră în funcțiune.

— Oare astfel de lucruri vă inte-

Reporta] al corcsponOenluIui 
special al „Pravilei" 
Observatorul antarctic 

din Mirnîi
id

ce 
o

în

napraz- 
fină de

orășelul

le și controlate este comună. De aceea ei ...________rea cit mai grabnică a unui acord pentru ca :1. — Să se pună capăt tuturor experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în Cosmos, sub pămînt și sub apă ;2. — Să se interzică producția, stocarea de rezerve, răspîndirea și folosirea armei nucleare ;3. — Să se pună capăt tuturor -provocărilor militare ți desfășurării de forțe armate ;4. — Să fie reduse simțitor armamentele clasice ;5. — Să fie lichidate bazele militare de orice fel și să fie retrase trupele străine din toate țările unde se află ;6. — Să fie desființate toate a- lianțele militare ;7. — Să se creeze cît mai curînd posibil zone denuclearizate și demilitarizate în Europa Centrală și de Nord, in regiunea Balcanilor și a Mării Adriatice, în Orientul Mijlociu, în regiunea asiatică a Oceanului Pacific, precum și 4n întreaga Africă și Americă Latin»''In actualul stadiu al rea1' rilor științifice și tehnice îj meniul armelor de extermina, masă și în condițiile reiat, internaționale încordate, dêza. marea a devenit o necesitate absolută. Sub presiunea opiniei publice au fost reluate tratativele cu privire la dezarmare în Organizația Națiunilor Unite și tratativele de la Geneva privind încetarea experiențelor nucleare. Ele trebuie să fie încheiate cît mai repede cu putință, conform voinței poporului.Calea spre dezarmare este acum deschisă. Dar pentru a înfăptui dezarmarea, popoarele trebuie să depună neobosit eforturi. Această cale poate și trebuie să fie netezită prin lupta hotărîtă împotriva forțelor războiului.împreună cu toți oamenii și organizațiile care luptă pentru pace, mișcarea noastră va acționa pentru a obține dezarmarea și va merge înainte spre crearea unei lumi în care omenirea să poată trăi fără teama primejdiei unui război nuclear“.

sarcina lor. cer încheie-
Să se interzică producția,

r» z-» rnrrnnTr« mX ~ <3 4 —

ResoSolsa dm IBraszHBaaRIO DE JANEIRO 5 (Agerpres). TASS : Conducerea Partidului Comunist din Brazilia a ascultat și a discutat raportul delegației _ comuniștilor brazilieni caré a asistat la lucrările Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. și a adoptat pe marginea acestui raport o rezoluție care a fost publicată în numărul din 4 ianuarie al ziarului „NOVOS RU- MOS".„Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., se spune în rezoluție, constituie un eveniment de importanță excepțională pentru mișcarea muncitorească și comunistă din întreaga lume, pentru întreaga omenire dornică de pace și progres. Noi salutăm hotă- rîrile lui de importanță istorică mondială și, în numele comuniștilor din întreaga Brazilie, le aprobăm".Noul Program al partidului adoptat de Congres, se subliniază în rezoluție, este programul construirii comunismului în U.R.S.S., programul tuturor celor care luptă pentru fericirea oamenilor, pentru pace și libertate, programul care reflectă cele mai scumpe năzuințe umane.Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., se spune în continuare în rezoluție, a adus o contribuție uriașă la cauza luptei pentru pace și pentru slăbirea încordării internaționale. El a reafirmat încă o dată clar și pre-

cis caracterul pașnic al politicii terne a Uniunii Sovietice și a lorlalte țări ale lagărului socialist.Rezoluția acordă o atenție deosebită hotărîrii Congresului în problema lichidării urmărilor cultului personalității lui Stalin. Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., se spune in rezoluție, a reafirmat din nou hotă- rîrile Congresului al XX-lea cu privire la restabilirea normelor leniniste ale vieții de partid și principiilor conducerii colective a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și statului sovietic.în problema poziției conducătorilor Partidului Muncii din Albania, în rezoluție se spune că ei au încălcat hotărîrile adoptate în comun de mișcarea comunistă internațională. Noi, se subliniază în rezoluție, sîntem pentru unitatea mișcării comuniste internaționale, pentru respectarea și îndeplinirea hotărîrilor cuprinse în documentele din anii 1957 și 1960. De aceea, noi condamnăm acțiunile conducătorilor albanezi, care subminează unitatea mișcării comuniste internaționale, atit în domeniul luptei împotriva cultului personalității, cît și în problema posibilității preîntîmpinării războiului în epoca noastră, precum și a deschiderii de noi căi de trecere la socialism. Aceste acțiuni sînt incompatibile cu cauza socialismului. Ele nu servesc decît imperialismului.
■O«O—————

ex- ce-

Reuniune a prieteniei sovîeto-romîne„Secera și ciocanul
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS: 

La 4 ianuarie la Palatul de Cultură 
al uzinei metalurgice „Secera șt 
ciocanul", membru colectiv al Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne, 
a avut loc o reuniune a prieteniei 
dintre U.R.S.S. și R. P. Română.

Muncitori și funcționari ai uzinei, 
studenți ai institutului metalurgic 
și elevi ai școlii medii tehnice, pre- 
zenți în sală, au salutat cu căldură 
pe oaspeți — membri ai ambasadei 
romîne, studenți și aspiranți care 
studiază la institutele din Moscova 
și turiști sosiți în Uniunea Sovieti
că pentru a sărbători Anul Nou.

Oamenii sovietici, a spus prof. 
Lev Trisviatski, membru al condu
cerii Asociației de prietenie sovie
to-romîne, se bucură de succesele 
remarcabile ale R. P. Romîne.

Gheorghe Colț, al doilea secretar 
al ambasadei R. P. Romîne în 
U.R.S.S., a rostit o cuvîntare de 
răspuns.

Un mare interes a stîrnit expo
ziția „București-Capitala Republicii 
Populare Romîne", deschisă în a- 
ceeași zi la Palatul culturii.

Vilnius va deveni 
un nou port maritim

la uzinele
a

Pregătiri ale S.U.A. 
pentru noi experiențe 

cu arma nuclearăHONOLULU 5 (Agerpres). — Ziarul „Honolulu Star Bulletin“ relatează că Comisia americană pentru energia atomică recrutează muncitori în Hawai pentru a repune în funcțiune instalațiile din insula Johnston, în Oceanul Pacific, situată la circa 750 mile de Honolulu, „în vederea reluării experiențelor cu arma nucleară în Pacific". Potrivit ziarului, instrumentele de măsurători vor fi amplasate în insula Johnston, în timp ce experiențele propriu zise vor avea lor în insula Christmas, posesiune britanică, situată la 1.200 mile sud-est de Johnston.Legea fascistă McCarran și țelurile 
americane
„La Voz de Mexico'*

A

tra ghețari pluti
tori, cam la trei ki
lometri de Mirnîl, 
Antarctica ns-a 
oferit una din sur
prizele ei. Pără
sind Moscova, e- 
ram pregătiți pen
tru orice. Nu ne-a 
trecut însă prin 

gînd că în Antarctida se pot face 
băi de soare. Ne-am întors din ex
cursie cu niște fețe care păreau să 
aibă arsuri grave. Au crescut ce
rințele de lanolină și tot felul de 
alte creme.

— In Antarctica, îmi explică știin- 
țificește aerologii V. Kildiașev și 
V, Nikonov al căror laborator se 
ailă pe colina Komsomolskaia, ae
rul e mai transparent ca oriunde și 
într-o zi de vară Mirnîi primește 
mai multă căldură de la soare de- 
cît, să zicem, localitățile Soci sau 
Ialta.

Aerologii se pregătesc să lan
seze o radiosondă în stratosferă.

— O facem de două ori pe zi : 
exact la orele 12 și 24 — 
V. Kildiașev.

— Și de Anul Nou î,
— Și-
Prin radio sosesc date 

la presiune, temperatură,
Sonda trebuie urmărită pînă 
ajunge la înălțimea de 30—35 
lometri.

In timpul verii 
sare nu prezintă 
dificultăți — ne 
spune V. Niko
nov. Iarna însă 
vîntul îți smulge 
radiosonda din 
mîini și o lovește 
de gheață. Tre
buie să preqă- 
tești alta.

...Pocnetul sem
nalelor de radio 
din stratosferă de
vine tot mai slab 
de-abia îl 
desluși...

Stafia de 
amplificare 
lă anunță :
varăși ziariști, vă 
rugăm să vă adu
nați la club, să 
luați lopetl și să 
participați la lu- 
ciătlle de desză
pezire".

îmi spune

5 (Agerpres).

reacțiunii
Un articol din ziarul

resează ? — Dvs. aveți nevoie de 
fapte eroice, extraordinare, iar noi 
n-avem nimic asemănător, își spun 
părerea de rău radiștii.

Da, nimic „asemănător". Există 
numai Antarctida la mii de kilome
tri depărtare de patrie, muncă mul
tă, grea și încordată, un vînt nă
prasnic și gerul polar biciuitor. Oa
menii s-au obișnuit să muncească 
cu lopata. Aproape în fiecare zi 
trebuie să deszăpezească intrările 
și să curețe nămeții de zăpadă pe 
care vîntul îi aduce nu se știe cum 
direct în încăperi. Oamenii s-au 
obișnuit cu ordinele transmise prin 
stația de radioamplificare : „Tova
răși exploratori ! Din cauza timpu
lui nefavorabil ieșirea din casă este 
permisă numai cîte trei“. Și pe co
lina Radio sînt numai doi. Atunci 
sînt nevoiți să încalce dispoziția.

E greu să te obișnuiești cu An- 
tcrrclida. Nu te poți deprinde, de la 
bun început cu ideea .că de aici 
pînă la Polul Sud nu e mai departe 
decît de ta Moscova la Omsk. Iar 
pînă la ghețarul Dlutitor ce pare 
turnat din gheață albăstruie e mai 
aproape decît pînă la stația de tro
leibuz Te uimește flegmaticul foci
lor tolănite lîngă fisurile ghețarilor 
și care te onorează cu o indife
rență plină de dispreț, ca și ageri
mea neobișnuită și curiozitatea pin
guinilor dispuși să se țină după 
tine toată ziua

Zilele trecute în timpul unei vi
zite făcute la o colonie numeroasă produs din „Piav- 
de pinguini imperiali, așezată prin-

cu privire 
umiditate, 

cînd 
ki-

poți

radio- 
loca- 
„To

I. GAVRILOV

(Reportai re-

da* nr. 5 (15861).
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VILNIUS
TASS: Inginerii lituanieni au 
elaborat Ideea transformării ora
șului Vilnius, capitala R.S.S. Li
tuaniene, într-un port maritim. 
Ailat la 347 de kilometri de 
Marea Baltică, orașul Vilnius va 
deveni, conform proiectului ela
borat, un port maritim prin 
crearea unui mare bazin de 
acumulare pe rîul Neris (ailu- 
ent al Nemanului) care încon
joară orașul. Conform acestui 
proiect va ii creat un baraj spe
cial care va determina creș
terea apelor rîului Neris și 
revărsarea rîului de la gu
rile sale pînă în regiunea 
unde se va crea portul. în marea 
artificială ce se va forma vor 
putea intra nave care în prezent 
parcurg itinerariul transcontinen
tal din porturile Mării Negre în 
porturile Mării Baltice. Ideea 
unirii Mării Negre cu Marea 
Baltică prin Nipru și Neman a 
fost aprobată la Congresul al 1

MEXICO 5 (Agerpres). — Guvernul S.U.A. „este ferm hotărît să pună capăt libertății" în țara sa, declară într-un articol redacțional ziarul „LA VOZ DE MEXICO“, organ al Partidului Comunist din Mexic, comentînd dezmățul reac- țiunii în Statele Unite.Faimoasa lege McCarran, scrie ziarul, „este îndreptată nu numai 
împotriva membrilor Partidului 
Comunist din S.U.A., dar și împo
triva tuturor celor care nu sînt de 
acord cu politica guvernului și 
luptă pentru libertățile cetățenești, 
împotriva discriminării rasiale, îm
potriva planurilor militare ale Pen
tagonului și împotriva politicii de 
agresiune față de Cuba. Aceasta 
este esența ofensivei reacționare 
a imperialismului nord-american. Ziarul subliniază că numai guvernele fasciste ale unor tirani sîn- geroși, ca Musolini, Hitler, Trujillo, sau Franco, Salazar și Cian Kai-și, au emis legi similare“.

★
LONDRA 5 (Agerpres). —• Cunoscutul matematician A. S. Offord, profesor la Colegiul Birkbeck al Universității din Londra, cunoscutul

muncitorilor din industria tutunului, au declarat că se solidarizează cu grupul de inițiativă âl „Comitetului pentru apărarea drepturilor democratice în Statele Unite", creat recent în Anglia.Secția din Eastham a Sindicatului unit al muncitorilor constructori a aprobat o rezoluție în care muncitorii constructori protestează energic împotriva persecutării Partidului Comunist din Statele Unite.

„Ajutor“ pentru înarmarea 
Turciei

ANKARA 5 (Agerpres). — După cum transmite corespondentul din Ankara al agenției France Presse, Raymond Hare, ambasadorul S.U.A. în Turcia, a comunicat președintelui Consiliului de Miniștri al Turciei că guvernul american a hotărît să sporească volumul ajutorului economic și militar acordat Turciei.
o ©o—

Chombe reia vechile planuri 
de farimițare a Congoului

r’J"*',

Sia(Iuuea Mirnîi.

ELISABETHVILLE 5 (Agerpres). După ce cu o zi înainte își suspendase lucrările la numai 7 minute de la deschiderea lor, Parlamentul provincial katanghez s-a întrunit din nou la 4 ianuarie. Au fost pre- zenți 35 deputați din numărul total de 70. Luînd cuvîntul, căpetenia separatiștilor, Chombe, a retractat

fără nici o jenă o serie de angajamente pe care și le asumase în scris la Kitona. El a cerut modificarea unor prevederi ale legii fundamentale (constituția provizorie) a Republicii Congo, avmd în vedere în mod evident abrogarea acelor clauze care sînt menite să asigure uni
tatea republicii Congo.

•O©-O................. i.

camera nr. 7 a hotelului „Terminus“

Faptele nu se petrec 
în taină, la adăpostul 
întunericului, într-un 
loc necunoscut — ci 
în plină zi, în văzul 
lumii, în orașul fran
cez Toulouse. Mai 
mult, tranzacțiile la 
care ne referim se în
cheie prin intermediul 
celui mai public mij
loc — prin mica pu
blicitate a ziarelor :„Se caută foști militari, cu o specialitate sau fără nici o specialitate. dispuși să plece imediat în Africa Centrală, în schimbul unei remunerații importante".

Mobilizați printr-un 
asemenea anunț — a- 
părut într-un ziar lo
cal — aventurieri de 
tot soiul sînt îndru
mați spre 
„Terminus'1,
nr. 7, ur 
neazâ un 
:ial" care

hotelul 
camera 
funcțio- 

„birou spe- 
se ocupă cu

trierea șl angajarea 
celor prezentați.

Și acum, cîteva a- 
mănunte dezvăluite în 
presa franceză:— Locul de destinație al celor recrutați : 
Congo, provincia Ka
tanga.— Misiunea de îndeplinit : Sprijinirea 
omului de casă al co
lonialiștilor — mario
neta Chombe.— Condiții de angajare : solicitatorii tre
buie să fie „oameni 
cărora le place să 
facă război" — cum 
se exprimă șeful „bi
roului special", un oa
recare Phillipp.— De preferință : 
se angajează cu întîie- 
täte foști parașutiști 
at Legiunii străine, 
specializați în masa
crarea patrioților din 
Indochina.

Așadar în timp ce 
rezoluțiile O.N.U. pre

văd în mod clar eva
cuarea militarilor 
străini din Katanga șt 
restabilirea integrită
ții și independenței 
Congoului, colonialiș
tii își trimit mercena
rii pentru a vărsa sîn- 
gele patrioților con
golezi și a . perpetua, 
odată cu sciziunea. 
Katangăi, jefuirea a- 
vuțiilor acestei boga
te provincii.

Colonialiștii au ne
voie de oameni expe
rimentați în Indochi
na. Proastă inspira
ție... l-au salvat oare 
crimele fără seamăn 
făptuite de ofițerii le
giunii străine de în
frângerea de la Dien 
■Bien-Fu ? Lecția Indo- 
chinei este de rău 
augur pentru cei care 
caută oriunde să pre
lungească zilele de 
mult perimatului sis
tem colonial.

8. B.
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ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI Val de acțiuni teroriste ale O.A.S.
în Algeria și Franța

Colonialismul trebuie lichidat
neintîrziat și definitiv 1

CoaifernïBÇa internațEonalâ penîru 
reglementarea problemei laoțiene

Mesajul adresat conducătorilor celor trei forje 
din LaosCuvîiitarea primului ministru al IndieiDELHI 5 (Agerpres). — TASS : Luînd cuvîntul la 5 ianuarie la Congresul al 67-lea al partidului Congresul național indian, primul ministru Nehru a declarat că nu există om în India care să nu încerce un sentiment de bucurie în legătură cu eliberarea teritoriilor Goa, Daman și Diu de sub jugul colonialiștilor portughezi. Țările Asiei și Africii, precum și alte state, a subiiniat primul ministru, au salutat eliberarea teritoriului Goa.Referindu-se la criticile făcute guvernului indian de către S.U.A. și alte țări occidentale, care de- plîng falimentul colonialismului portughez pe pămîntul indian, fylehru a subliniat că relațiile din- ;re state nu pot fi sănătoase, dacă aceste țări se situează pe o asemenea poziție. Portughezii rămăseseră în India, a spus el, datorită sprijinului Angliei. Marea Britanie este cea mai veche aliată a Portugaliei.

De ce oare unele țări din Europa 
și Statele Unite sînt atît de iritate 
în legătură cu eliberarea teritoriului 
Goa ? — a întrebat Nehru. Răspunsul — a spus el — este că se 
schimbă înfățișarea lumii și ele nu 
se pot împăca cu ideea că trebuie 
să se pună capăt colonialismului 
european.

Declarațiile făcute de șeful guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria

RABAT 5 (Agerpres). — Ben Khed
da, șeful guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, care se află în 
Maroc într-o vizită oficială, a făcut 
în seara zilei de 4 ianuarie în pa
latul regal „Dar Es-Salam" din Ra
bat o declarație în care a subliniat 
că popoarele algerian și marocan 
luptă împotriva unui dușman co
mun, pentru scopuri comune : elibe
rarea întregului maghreb arab, rea
lizarea unității acestuia și lichida- täte șl demnitate,

rea tuturor rămășițelor colonialis
mului.

In ce ne privește, a continuat Ren 
Khedda, noi luptăm pentru indepen
dența și suveranitatea Algeriei în 
condițiile integrității ei teritoriale. 
Nu negăm nici o cale, inclusiv ca
lea tratativelor, pentru realizarea a- 
cestui scop. Noi luptăm pentru ins
taurarea păcii în Algeria, dar nu a 
unei păci colonialiste, ci a unei 
păci în condiții de libertate, drep-

Tratative franco- tunisieneTUNIS 5 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o întrunire a conducătorilor politici care a avut loc la 5 ianuarie, președintele Habib Bur- ghiba a declarat că între 10 și 15 ianuarie vor avea loc la Paris tratative franco-tunisiene, la nivel ministerial, în legătură cu statutul bazei de la Bizerta, aflată încă sub dominație franceză.După cum se știe, în lima a anului 1961 iulie avut

loc ciocniri armate între trupele franceze, pe care guvernul de la Paris refuză să le retragă, și tuni- sieni. în legătură cu aceasta, s-a ajuns chiar la ruperea relațiilor diplomatice.Habib Burghiba a declarat că „elemente noi“ survenite în ultima vreme dau speranța că la tratativele de la Paris la care Franța a acceptat să ia parte „fără condiții prealabile“ se va rezolva în cele din urmă problema evacuării bazei navale de la Bizerta de către trupele franceze și vor fi restabilite și relațiile diplomatice.

politiceGENEVA 5 (Agerpres). — TASS. După o scurtă întrerupere conferința internațională pentru reglementarea problemei laoțiene și-a reluat lucrările. Reprezentantul U.R.S.S., G. M. Pușkin, care a prezidat ședința plenară de vineri, a scos în evidență seriozitatea situației create în Laos.Participanții la conferință, a spus el, sînt informați că întîlnirea dintre conducătorii celor trei forțe politice din Laos, organizată la 27 decembrie la Vientiane, a fost zădărnicită. Este periclitată încetarea focului în Laos, realizată cu prețul unor mari eforturi. Sînt de asemenea periclitate acordurile care au fost elaborate în mod atît* de anevoios la conferința de la Geneva și care, după părerea generală, asigură crearea condițiilor necesare existenței unui Laos imit, independent, neutru și pașnic.După ce au examinat situația care s-a creat în momentul de față în Laos și la conferința de la Geneva, a spus G.M. Pușkin, cei doi 
președinți ai conferinței, A.A. Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Externe 
al Uniunii Sovietice, și Home, mi
nistrul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii, au hotărît să adreseze un 
nou mesaj conducătorilor celor 
trei forțe politice din Laos și să-i 
invite la Geneva pentru a examina 
situația creată în colaborare cu 
participanții la conferința internațională. Apoi G.M. Pușkin a dat citire textului mesajului adresat prinților laoțieni de către cei doi pre-

ședinți ai conferinței’ internaționale pentru reglementarea problemei laoțiene.Textul acestui mesaj a fost aprobat în unanimitate la conferință, după care participanții au trecut la discutarea create atît la Geneva, Laos. ■’în cursul ședinței au vîntul majoritatea reprezentanților țărilor participante la lucrările conferinței, printre care reprezentanții Uniunii Sovietice, Poloniei, Laosu- lui, R.D. Vietnam și R.P. Chineze, în cuvîntările lor, aceștia au criticat aspru comportarea grupării de la Savannaket în Laos și au demascat jocul dublu al reprezentanților americani care se pronunță în vorbe pentru rezolvarea pașnică a problemei laoțiene, iar în Laos sprijină politica militaristă a lui Boun Oum și pun în pericol rezolvarea problemelor interne ale Laosului și îndeplinirea acordurilor realizate la conferința de la Geneva.
------- ------ 0,0------

la aceasta situației cit și înluat cu-

Primele zile ale anului 1962 au 
cunoscut un nou val de acțiuni te
roriste ale ultiaoolonialiștilor din
O. A.S. (Organizația Armată Secre
tă) îndreptate împotriva elemente
lor democrate. Pînă de curînd, 
practica asasinatului era folosită 
de ultracolonialiști mai ales în Al
geria ; acum ei recurg tot mai des

. la „acțiune directă" — termen eule- 
mistic pentru crimele fasciștilor fo
losit de ziarele lor — și în Franța. 
Constatînd că exploziile cu plastic, 
amenințările, șantajul își fac din ce 
în ce mai prost serviciul de a inti
mida populația, ei folosesc acum 
.direct gloanțele, crima premeditată.

Miercuri, doi ucigași ai O.A.S., 
veniți din Algeria, au atacat la 
Alençon, pe Alfred Locussol, func
ționar al Ministe
rului de Finanțe, 
sub învinuirea de 
apartenență la
P. O. din Algeria. 
Rănit grav de mai 
multe gloanțe, Locussol 
dimineață.

Joi seara, „o grupă 
O.A.S.

Corespondența din Paris
a murit azi

la Bizerta au

Ahanta

Populația 
loriului 
primit cu 
bită bucurie tru
pele indiene care 
au pus capăt do
minației colonia
liștilor portughezi. 
In fotografie : 
Solemnitatea înăl
țării steagului in
dian Ia Panjim, 
principalul oraș 
al teritoriului Goa.

teri- 
Goa a 

deose-

LONDRA 5 (Agerpres). — în fața valului crescînd al luptei de eliberare națională, pactele și alianțele colonialiste se prăbușesc o dată cu imperiile între care au fost încheiate. Alianța de 600 de ani, relatează Associated Press, încheiată încă în 1373 între tlouă dintre cele mai vechi puteri colonialiste — Anglia și Portugalia — este pe cale să se destrame. Miercuri, arată agenția, Salazar a atacat cu brutalitate Anglia acuzînd-o că nu a venit în ajutorul Portugaliei, atunci cînd armatele indiene au pătruns în Goa. Guvernul britanic, a spus Salazar, a lăsat să treacă o săptămînă pînă să dea răspuns la cererea guvernului portughez de a-i pune la dispoziție bazele sale militare aflate în Libia și insulele Maldive. Cînd Salazar a arătat toate acestea, în Parlamentul portughez s-au auzit strigătele : „Jos alianța“.Agenția Reuter anunță că un purtător de cuvînt al Ministerului A- facerilor Externe al Angliei a respins acuzațiile lui Salazar, moti- vînd că pentru a pune la dispoziția Portugaliei bazele respective, gu-

esnamavernul britanic trebuia să ceară în prealabil permisiunea țărilor pe ale căror teritorii se află aceste baze.Lovite în amorul lor propriu, ziarele engleze, relatează Associated Press, au ripostat „cu aceeași vehemență“ la acuzațiile lui Salazar“ în acest scop ele s-au erijat în a- părătoare ale anticolonialismului, deși cu puține zile înainte s-au declarat împotriva eliberării Goa de către India. „Alianța cu Portugalia, scrie „Daily Herald“, nu esțe decîțjl o relicvă istorică care nu are nici o legătură cu lumea de astăzi. Ea ar fi trebuit să fie anulată demult“.Este semnificativ comèntariul ziarului „The Mirror“, care dezvăluie că, de fapt, guvernul britanic nu a sprijinit pe vechiul său aliat doar pentru că nu a vrut să se compromită și mai mult în ochii țărilor din Asia și Africa care și-au dobîndit independența. în articolul „Cel mai vechi aliat amenință să ne părăsească“ ziarul scrie : „Menținerea alianței cu un -guvern ca a- cela al Portugaliei nu poate decît să ne compromită în ochii tinerelor națiuni din Asia și Africa“.

Sosirea lui A. I. Mikoian 
la ConakryCONAKRY Răspunzînd vernțilui Republicii Guineea, la 5 ianuarie a sosit la Conakry A. 1. Mikoian, membru al Prezidiului Comitetului Central al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al de Miniștri al U.R.S.S.A. I. Mikoian este A. L. Orlov, locțiitor al i Afacerilor Externe al A. I. Alihanov și D. D. Degtear, vicepreședinți ai Comitetului de stat pentru relațiile economice externe J niștri soane

5 (Agerpres).—TASS, invitației șefului gu-
Consiliuluiînsoțit de ministrului I U.R.S.S.,

de pe lingă Consiliul de Mi- al U.R.S.S., și de alte per- oficialé.
ConiradictiileBRUXELLES 5 (Agerpres). 

„Miniștrii celor șase țări europene, 
membre ale Pieței comune, relatează United Press International, 
s-au întrunit joi la Bruxelles în- 
tr-un ultim efort pentru a ieși din 
impasul în legătură cu elaborarea 
unei politici comune în problemele 
agricole, impas care amenință cu

„Corpul păciiCC cal troian
al Wall'Streetului

mal dacă trimisă in Nigeria 
„corpului păcii“ pentru 
mintea băștinașilor ideea 
ar fi cică „prieten de 
africanilor, ea se apucă

Decît calfă o viață întreagă, 
bine jupîn o lună. La o astfel de 
filozofie a vieții, Shriver a ajuns 
mai de mult. Așa că tranziția de la 
treburile mărunte, de duzină, ale 
șerviciilot americane de spionaj, la 
o misiune mai de anvergură l-a 
găsit pregătit sufletește. în primă
vara 1961, Shriver a fost uns di
rector al așa-zisului „corp al păcii“.

In noul său post, Sargent Shriver 
face tot ce-i stă în putință pentru 
a nu-și terfeli galoanele cîștigale 
cu trudă. Așa că iată-1 cutreierînd 
cu asiduitate mări și țări întru în
deplinirea misiunii de prim pelerin 
al „corpului păcii“.

Gura lumii spuhe multe... dar, ve
deți, dvs. acestea sînt.doar născociri. 
Că Shriver a dat tîrcoale .unor țări 
asiatice în care S.U.A. își intensi
fică amestecul ? — Simplă' ;,coinci
dentă". Că el bate în lung și-n lat 

' țările Americii Latine, tocmai- cînd ________  __ _______ __
în Statele Unite se pune iarăși la lației pe care trebuia s-o convingă 

că Wall-Street-ul n-ar avea ideal 
mai scump decît „de a-i ferici" pe 
nigerieni.

De altfel și fără astfel de „ghi
nioane" popoarele asuprite știu să-i 
deosebească pe prieteni dé duș
mani. Nu-i de mirare să Sargent 
Shriver are parte pe unde călăto- 

'de tot felul de afronturi:- 
s-a prezentat în audiență 

Chile, 
trîntită 
ca la 
el să

guvernul francez intenționează s3 
profite de situația creată în Alge
ria pentru realizarea proiectului 
colonialist care prevede scindarea 
teritoriului național algerian pentru 
a păstra astfel controlul asupra re
giunilor celor mai bogate.

Ziarul „Libération“ subliniază că, 
ținînd seama de atitudinea autori
tăților, „pentru a pune O.A.S. în 
imposibilitatea de a acționa nu se 
poate conta pe gaullism. Aceasta 
este sarcina republicanilor și a po-< 
porului francez"

Ideea unirii și a acțiunilor tutu
ror democraților, tuturor patrioților 
în liipta pentru a bara calea fas
cismului străbate apelul adresat la
5 ianuarie de Biroul Politic al Parti
dului Comunist Francez, în care se

spune: „Din vina 
fasciștilor se varsă 
astăzi sînge. Ei u- 
cid în Franja așa 
cum fac și în Al
geria. Guvernul De 

Gaulle tolerează formarea unor de
tașamente de asasini, le oferă po
sibilitatea de a acționa nepedepsiți 
în centrul Parisului“. Biroul Politic 
al P. C. Francei subliniază cc 
aceste acțiuni teroriste sînt îndrep 
täte împotriva tuturor muncitorilor 
și forțelor' democratice. „Partidul 
Comunist Francez, se spune în con
tinuare în apel, cheamă pe toți de
mocrații să se unească cît mai e 
timp. Orice întîrziere în stabilirea 
acestei alianțe, orice renunțare la 
unitatea de acțiune adîncesc peri
colul fascismului.

Biroul Politic al P. C. Francez 
cheamă pe toți bărbații și femeile, 
din Paris, care nu doresc să trăias
că într-o țară fascistă, să iasă la
6 ianuarie ora 16 la o demonstra
ție în fața sediului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Francez“.

Acest apel a trezit un larg ecou 
în rîndurile parizienilor.

TUDOR VORNICU
Paris, 5 (prin telefon)

de șoc" a 
a mitraliat, dintr-o mașină, 

sediul C.C. al Partidului Comunist 
Francez. A fost grav rănit unul din 
tovarășii 
delaine, 
vîrstă de 
tată a 4

Atacul banditesc împotriva sediu
lui Comitetului Central al P. C. F. 
a stîrnit cea mai profundă indigna
re în rîndurile tuturor democraților 
francezi.

Acțiunile teroriste din Franța se 
împletesc cu cele din Algeria. Acum 
două zile, după cum anunța purtă
torul de cuvînt al Guvernului Pro
vizoriu al Republicii Algeria, s-au 
înregistrat 127 morți de musulmani 
în diferite orașe ale Algeriei, aces
tora adăugîndu-li-se alții joi și azi. 
Sînt semne că acțiunile teroriste se 
vor intensifica. Joi seara pe zidu
rile orașelor Alger și Oran au apă
rut afișe tipărite, pe fond tricolor, 
în limbile franceză și arabă pe care 
scria : „Din ordinul generalului Sa- 
lan se declară mobilizarea tuturor 
algerienilor“.

Este de la sine înțeles că toate 
aceste acțiuni n-ar ii posibile dacă
— ășa cum scriu ziarele franceze
— teroriștii din O.A.S. nu s-ar bucu
ra de îngăduința și concursul unor 
persoane sus-puse din cercurile con
ducătoare de la Paris. Scriind că 
în Franța se creează o „atmosferă 
de război civil" ziarul „Le Popu
laire“ remarcă : „Singurii care dau 
impresia că o ignorează sînt cei 
din palatele guvernamentale“. „Pa
ris Jour” lasă să Se înțeleagă că

de pază Robert Chappe- 
muncitor metalurgist în 
38 de ani, fost deportat, 

copii.

comune“de ministrul de Externe al Franței, care urma să ocupe acest post de la 1 ianuarie 1962.7 Sesiunea nu-și va întrerupe lucrările pină cînd va fi găsită o soluție în problemele agricole. Refe- rindu-se la contradicțiile „de neînvins“ dintre partenerii Pieței co- „o______ , _____________ ___________ imune în domeniul agriculturii,
un dezastru planurile de unificare France Presse remarcă cu ironie că 
europeană“. După cum se știe, de „31 decembrie 1961 riscă să devină rezolvarea acestei probleme , de- cea mai lungă zi din analele euro- pinde trecerea la cea de-a doua pene deoarece se așteaptă , ca dez- fază a Pieței comune care, conform baterile să nu ia sfîrșit înainte de prevederilor inițiale, trebuia să aibă 15Januarie“. , „loc la 1 ianuarie 1962.Reprezentantul Germaniei occidentale, Mueller Armack, relatează France Presse, a deschis joi dezbaterile „în plină ficțiune : pentru „cei șase“ calendarul mai arată încă data de 31 decembrie 1961, data fatidică la care ar fi trebuit să fie luată hotărîrea cu privire la trecerea la cea de-a doua fază a Pieței comune“. /

Cercurile politice de la Bruxelles sînt extrem de îngrijorate de modul în care se desfășoară tratati
vele. „Dacă noua întrunire va eșua, relatează Reuter, Piața comună va 
pierde mult din prestigiul ei și dez
voltarea ei va suferi prejudicii de 
lungă durată“. Corespondentul a- genției United Press International este de părere că dacă nu se va ________ _ Acesta este și motivul ajunge la un acord prima fază a pentru care Consiliul ministerial Pieței comune va fi prelungită cu al Pieței comune nu este prezidat încă un an.

—--------o®-o-----------

Patrîoți algerieni răpuși de 
gloanțele colonialiștilor.

Baionetele împotriva 
greviștilor

ROMA 5 (Agerpres). — TASS: 
Poliția și carabinierii (jandarmeria) 
au intervenit în noaptea de 3 ianu
arie în greva muncitorilor uzinei de 
gaze din Roma „Romana-Gaz", în- 
depărtînd cu forța din întreprinde
re pe membrii Comitetului de gre
vă și ai „comisiei interne" (organ 
ales al oamenilor muncii, ale cărui 
drepturi sînt recunoscute prin 
lege). Sub o puternică pază poliție
nească au fost aduși în uzină cîteva 
zeci de spărgători de grevă strînși 
în grabă din rîndul vagabonzilor 
orașului Neapole.

Patrule polițienești au păzit toa
tă noaptea clădirea uzinei în fața 
căreia s-au adunat grupuri de gre
viști revoltați. „Ajutorul vostru 
nu-i va salva pe monopoliști" — o 
astfel de inscripție se putea citi pe 
una din pancartele expuse de mun
citori. „Italgaz" este puternic, dar 
unitatea noastră este și mai pu
ternică“ — glăsuia o altă pancartă.

a vi- 
rostit 

cam

numai în 
luni în 
aflat un 
anume că

Sargent

nuta" preferată a Iul Shriver : ca
gula cu emblema capului de mort 
a Ku-Klux-Klanului sau pelerina 
șl pumnalul.*) Căci iată cum a fost 
întîmpinat Shriver, nu 
Chile, dar încă cu 
urmă, în Asia : „...S-a

de minte, 
în cadrul 
a sădi în 
că S.U.A. 
suflet" al 
să scrie o carte poștală în care îi 
califica pe nigerieni drept „sălba
tici, oameni de calitate inferioară", lucru destul de penibil și 

directorul corpului păcii, 
Shriver, este un vechi agent al Di
recției Centrale de Investigații“ 
(India Press).

Și ' “

Că scrii așa ceva acasă, în 
S.U.A. — nu-i surprinzător. Dar să 
mai și pierzi cartea poștală ? S-o 
lași să cadă în mina africanilor ? 
Asta-i prea de tot, e o treabă de 
ageamiu. Fără gafa asta, poate că 
miss Margery n-ar fi fost nevoită 
să-și ia atît de grabnic tălpășița din 

jilllllllllllllllllljllllllllllllllllllllillIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIii.-

în Ceylon, t, cînd Sargent 
și-a anunțat intenția de 

această tară, s-au 
onoarea- sa „toasturi“

FOILETON EXTERN
‘ * -’ < ■ ■ ■ ■

Nigeria, după ce s-a baricadat în.
- ambasada americană de furia, popu-

SS cale recrutarea intensă de mercenari 
destinați unei noi agresiuni împo- 

>> triva Cubei ? Adică de ce două 
2? coincidențe n-ar coincide între ele? 
« Că emisari ai Iui Shriver s-au răs- 
>> pîndit ca potîrnichile în țările afri- 
?? cane în care monopolurile ameri- 
(< cane luptă acerb pentru a acapara 

avuțiile aflate pînă actlm Ia discre
te ția altor colonialiști puși pe fugă ? 
<< Bine, dar calculul ; • •
>> nu exclude ca două coincidente 
?? care coincid între ele' să coincidă u?a 
<< și cu o a treia.
>> Intimii lui Sargent au avut însă 

revelația că de la o vreme chipul
<< spălăcit al prietenului lor e brăzdat 
$$ de cute de îngrijorare.
<< Lucrurile sînt într-adevăr ceva 
SS mai complicate de astă dată. Toate 
2? ar fi bune dacă nu s-ar ivi, de 
<< pildă, astfel de neplăceri cum a fost 
% cazul ' ' „ . ............ ,
22 naiba o fi găsit-o pe Miss Michel- 
« more — pe care o știa versată ?
y> Probabil însă că și el, Shriver, a 
2) greșit, a supraestimat-o, iar în rea
li litate această miss n-are un dram

zita 
în 
de același gen. Săptămînalul ceylo- 
nez „Tribune“ care apare în limba 
engleză a deschis primul focul .• 
„Unii spioni sînt trimiși în misiuni 
secrete iar alții în misiuni oficiale. 
Membrii „corpului păcii" fac parte 
din ultima categorie“. $1 ziarul ca
lifică pe reprezentanții așa-zisului 
corp al păcii drept „specialiști 
războiului rece", 
primejdios pentru Ceylon să 
mească asemenea elemente.

Mîhnirea părinților spirituali al 
„corpului păcii" e de priceput, dacă 
se fine seama cite speranțe mari 
își puseseră ei în avortonul pe care 
l-au zămislit. In primul rînd ei își 
imaginaseră „corpul păcii" ca un 
fel de baghetă magică, ce va reuși 
să remonteze pe întreg mapamon
dul, prestigiul american tot mai 
zdrențuit.

Totodată tătînele Pentagon și

Scăderea rezervelorWASHINGTON 5 La Washington s-a raportul de sfîrșit de an al ministrului Comerțului Luther Hodges. Potrivit agenției France Presse în acest raport se recunoaște că deficitul balanței de plăți a S.U.A. constituie o „problemă serioasă“ pentru economia americană. în raport se cere ca Statele Unite să-și în vederea „pentru a

de aur ale S.U.A(Agerpres). — dat publicității

re'ște
' Cînd - „_______ -

probabilităților ]a președintele republicii 
- s-a pomenit că îi este

...i în nas. Iar în Ioc
’ sosirea în această tară .

fie întîmpinat cumva cu pline și mămuca Wall-Street se mîngîiau 
cu iluzia deșartă că odrasla lor — 
„corpul păcii" — ar putea opri cît 
de cît și creșterea prestigiului 
internațional al țărilor socialiste, 
care și-au cîștigat recunoștința 
și prietenia profundă a noilor state 
independente ca urmare a ajutoru
lui dezinteresat pe care li-1 acordă 
pentru a-și consolida independența 
și a se dezvolta pe calea progresu
lui.

Margery Michelmore. Ce

sare, ziarul „fel Mundo“ l-a primit 
cu o apreciere prea puțin măguli
toare : „Corpul păcii este un instru
ment al penetrației imperialismului 
yankeii în țările slab dezvoltate“.

Ce-i drept, și travestirea lui Sar
gent Shriver din agent al „institu
ției", condusă atîta amar de vre
me de Allen Dulles, în porumbel 
al păcii, a lost făcută Ia manieră 
de cîrpacl. Ramura de măslin s-a 
dovedit a nu fi un camufla/ îndea
juns de bun pentru a ascunde „ți- *) simboluri ale spionajului,

Creatorii „corpului păcii“ șl-au 
Imaginat că își vor atinge țelurile 
făcînd, prin intermediul unor bata
lioane de spioni, reclamă „modului 
de viață american" > că vor reuși 
să cîștige simpatii în opinia publi
că, manevrînd cu oameni de teapa lui 
Shriver. In esență, „corpul păcii“ 
a fost conceput ca o grupare de 
„misionari dezinteresați" devotați 
propovăduitori al preceptelor Wall- 
Street-ului.

Cei care au conceput „corpul 
păcii" și-au zis că ideea creării unei 
astfel de „instituții" e rentabilă 
dintr-o mulțime de considerente ; 
cu ajutorul ei, de pildă, se pot îm
pușca doi Iepuri dint'r-odată. Pe de 
o parte scoți dividendele din buzu
narele confraților englezi, francezi, 
belgieni și, fără nici o greutate, Ie 
vîri în buzunarul propriu ; pe de 
altă parte, cu ajutorul acestui soi 
de legiune străină, formată din 
spioni calificați, creezi condițiile 
exploatării și mai intense a bogății
lor din țările care au scuturat de * 
curînd jugul colonial sau luptă pen- 
tru a-1 înlătura. •

Lumea nu este însă atît de naivă 
precum socotesc inițiatorii „corpu- < 
lui păcii". Dovadă că oriunde apar 
emisarii acestui organism, ei sînt < 

ai sorcoviți, cum i-a făcut săptămînă- 
avertizînd că e iul indian „Blitz" Iui Sargent Shri- < 

Pn' ' vef : „Corpul păcii“ este un cal ( 
troian al Statelor Unite". Si pentru < 
o mai bună lămurire revista recapi- < 
tulează cîteva date despre așa-nu- < 
mitul „corp al păcii", amintind că : < 
„a fost creat ca o organizație pe < 
lîngă departamentul de stat. El < 
este finanțat din fondurile a așa j 
numitei Direcții a securității < 
mutuale. Se știe bine că aceste ; 
fonduri sînt foloșite pentru spori- < 
rea potențialului militar al Statelor j 
Unite ca și în diferite scopuri.‘sub- < 
versive".

Trebuie recunoscut totuși că ini- < 
țiatorii „corpului păcii" nu sînt lip- < 
siți de fantezie. Căci e un adevărat < 
tur de forță al imaginației să denu- < 
mești o formație de mercenari des- < 
tinată a perpetua cele mai barbare < 
rînduieli bazate pe jaful șl asupri- < 
rea popoarelor drept „corp, al < 
păcii“,

GEORGE IONESCU

intensifice eforturile sporirii exporturilor compensa pierderea de dolari“ care constituie în primul rînd „un rezultat al cheltuielilor militare în străinătate“.îngrijorarea exprimată în raport este justificată și de ultimele date publicate cu privire la situația re-
V - ■ _______________

zervelor americane de aur. Potrivit 
datelor oficiale în 1961 Statele U- 
nite au pierdut aur în valoare de 
877.900.000 de dolari, cea mai mare 
pierdere înregistrîndu-se în ultimul 
trimestru și anume de 487,9 mili
oane dolari. Cifrele definitive privitoare la deficitul balanței de plăți americane nu au fost încă anunțate dar, după cum relatează France Presse, se prevede că ele se vor înscrie între un miliard și un miliard și jumătate de dolari.în raportul său ministrul Corner- țblui al S.U.A. recunoaște de asemenea că în 1961 prețurile de consum au crescut și că șomajul continuă să „bîntuie“ în S.U.A.

iu iis T ie $ ir a R a
HAVANA. Tribunalul revoluționar sorii. Jandarmii au 

al Republicii Cuba a condamnat la detinuților grenade 
moarte pe Lans Flores — căpetenia u- 
nei bande de contrarevoluționari. Sen
tința a fost adusă la îndeplinire. Lans 
Flores și banda sa de contrarevolu
ționari au săvîrșit asasinate mișelești 
ucigind cetățeni pașnici, provocînd in-

LEOPOLDVILLE. La 5 Ianuarie în 
capitala Republicii Congo, Leopold
ville. a aterizat aeronava sovietică 
„IL-18" care a adus un grup de me
dici sovietici, medicamente și ali
mente pentru populația care a .suferit 
de pe urma inundațiilor. Marele grup 
de congolezi care se aflau pe aero
port au salutat călduros pe medicii cendieri și alte acțiuni contrarevolu- 
sovictici și echipajul aeronavei sovie- ționare. 
tice care a adus în Congo darul prie
tenesc al poporului sovietic.

BERLIN. La intîlnirea care a avut 
loc în capitala R.D.G., Berlin, între 
100 de membri ai Partidului Social- 
Democrat din Germania șî membri ai 
conducerii Partidului Socialist Unit 
German și veterani ai mișcării mun
citorești germane, s-au dezbătut pro
blemele vitale ale clasei muncitoare 
germane.

CAIRO. Ziarul „Al Gumhuria" și 
alte ziare anunță că conducătorii lo
viturii de stat care a eșuat în Liban, 
Șaukî Hairalla și Fuad Avad, precum 
și Asad AI-Așkar, fost președinte al 
Partidului naționalist din Siria, „au 
fugit în Cipru pe bordul unui contra- 
torpilor englez care a fost observat 
în apele teritoriale libaneze în dimi
neața zilei cînd a fost săvîrșită lovi
tura de stat care a dat greș“.

LONDRA. Aproape 2.000 de docheri, 
șoferi și macaragii au declarat ta 4 
ianuarie o grevă Ia antrepozitele din 
Southampton în semn de protest îm
potriva condițiilor grele de muncă.

CAIRO. După cum transmite cores
pondentul ziarului „Pravda", la Cairo 
au luat sfîrșit lucrările Comitetului 
de pregătire pentru convocarea Con
gresului național al forțelor populare 
din R.A.U.. care urmează să elaboreze 
constituția permanentă a republicii. 
Comitetul a hotărît că Congresul na
țional al forțelor populare trebuie șă 
se compună din 1.500 de membri, 25 
Ia sută din locuri fiind repartizate re
prezentanților țăranilor, 20 la sută — 
muncitorilor, 10 la sută — reprezen
tanților capitalului național etc.

ALGER, După cum anunță agenția 
France Presse, deținuții algerieni din 
închisoarea algeriană Barberousse au 
încercat să incendieze clădirea închi-

foloslt împotriva 
cu gaze lacrimo-

val de represiuni
gene.

PARIS. „Un nou
s-a abătut asupra Portugaliei ; viata 
patriotilor aruncați în închisori este 
în primejdie“ — scrie „L’Humanité" 
în numărul său din 5 ianuarie. După 
răscoala din orașul Beja, în Portuga
lia continuă să fie operate arestări. 
In ciuda dezmințirilor oficiale, scrie 
ziarul, s-a confirmat că la 1 ianuarie 
au avut loc incidente într-o serie de 
localități din Portugalia, Salazar a de
cretat starea de asediu.

LONDRA. Oameni de știință englezi 
au elaborat o metodă cfiçace pentru 
descoperirea exploziilor nucleare sub
terane pe calea măsurării influenței 
pe care o exercită ele asupra cimpoiul 
magnetic al Pămîntului.

WASHINGTON. Joi s-a publicat la 
Washington un comunicat annntînd că 
guvernul S.U.A. va spori considerabil 
ajutorul economic acordat Vietnamu
lui de sud. Se subliniază că acest ,,a- 
jutor" — care se adaugă ajutorului 
militar mult superior celui de anul 
trecut — va depăși și el cu mult suma 
de 136 milioane dolari cîți au fost 
pompați în această, tară în 196L__
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