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Sprijin
pentru mai mult metal!
Minereu mai mult și de calitate

cadrul

tru de amatori „I, L. Cara- 
giale".

Pe scena căminului cul
tura] din comuna Boroaia 
s-au întrecut echipele de 
teatru ale căminelor cul
turale din satele Boroaia, 
Moișa, Giulești, Secuța și 
Fîntîna Mare.

^S5%gan al Comitetului Central al WO

artistici din 
Suceava au 
la faza in- 

din

olădirea 
local 
careal Capitalei

Noaptea, In noul cartier Giulești din Capitală.
(Foto : Gh. VlnțllM)

Pe scenă, în cadrul Festivalului 
„L L. Ca răgi a le“

SUCEAVA (coresp. „Scîn
teii"). — Peste 30 de e- 
chipe de artiști amatori șl 
un mare număr de recita
tori și cititori 
satele regiunii 
participat ieri 
tercomunală
Festivalului bienal de tea-

m fill

ră la mina Ocna de Fier o producție de 20 de tone pe post. El și-a pus de asemenea sarcina de a electrifica transportul în subteran și de a reorganiza unele schimburi și procese de producție. In sectoarele unde se exploatează minereu „la zi“ sînt prevăzute măsuri pentru mecanizarea completă a procesului de producție.Minerii și tehnicienii sînt hotă- rîți să acorde o atenție sporită în acest an extinderii metodelor moderne de exploatare a minereului. La carierele cu minereu la suprafață s-a introdus pușcarea cu sondeze și scoaterea minereului cu excavatorul, iar la mina Dealul Strosului a început să se a- plice metoda de pușcare cu galerii de subminare - metodă ce duce la creșterea randamentului utilajelor de exploatare cu 12 la sută.Ca și anul trecut, minerii noștri îsi propun în acest an ca o- biectiv principal în întrecere calitatea, îmbunătățirea continuă a conținutului de fier în minereul exploatat, convinși că prin aceasta vom ajuta pe siderurgiști în lupta lor pentru mai mult metal. Posibilitățile pe care le avem în această direcție n-au fost nici pe departe epuizate. De aceea se impune ca o sarcină principală buna sortare a minereului, îmbunătățirea granulației acestuia.In scopul reducerii prețului de cost colectivul nostru își propune să acorde în continuare întreaga atenție reducerii consumului specific ' de materiale. Anul trecut, minerii noștri au redus consumul de lemn de mină cu 19,27 la sută, iar cel de material explozibil — cu 11 la sută, litați de a micșora, în care 1

In cadrul operei de industrializare socialistă a țării, partidul și guvernul acordă o însemnătate deosebită dezvoltării producției de metal. Potrivit prevederilor planului de stat pe 1962, industria noastră siderurgică urmează să producă în acest an aproape 1.6 milioane tone fontă și peste 2,5 milioane tone oțel. Noi, minerii, sîntem chemați să sprijinim, prin munca noastra, pe siderurgiști în realizarea sarcinilor sporite ce le revin în acest an, livrindu-le minereu tot mai mult și de bună calitate.Colectivele minelor aparținînd întreprinderii miniere din Bocșa au obținut an de an realizări de seamă’ în muncă. Desfășurînd cu însuflețire întrecerea socialistă, datorită condițiilor optime de lucru create, minerii de la această întreprindere au sporit producția de minereu de fier de peste 5 ori în ultimii 5 ani. In minele noastre excavarea minereului se face cu utilaj modern, iar în unele sectoare este complet mecanizată. Noile metode de muncă, care asigură o productivitate mărită, iau tot mai mult locul celor vechi, cu randament scăzut.Minerii și tehnicienii, în frunte cu comuniștii, în dorința de a sprijini eforturile colectivelor de furnaliști de la Combinatul metalurgic Reșița și Combinatul siderurgic Hunedoara de a produce mai multă fontă, au desfășurat anul trecut o muncă, susținută și în direcția îmbunătățirii continue a conținutului de fier în mine- reurile pe care le livrează. Astfel, conținutul mediu de fier a crescut de la 43,09 la sută în 1959 la 49,05 la sută în anul 1961.In acest an, sarcinile de plan .......  a.........ce stau în fața colectivului în- material lemnos și de explo- treprinderii noastre sînt mult zibil. Este însă r.zzzzzr zz mi sporite. In 1962 vom extrage cu peste 50 la sută mai mult minereu decît anul trecut. Dat fiind că planul pe acest an a fost cunoscut cu aproape 6 luni mai devreme au putut fi luate din timp o serie de măsuri tehni- co-organizatorice. La acestea s-au adăugat numeroasele propuneri venite din partea muncitorilor și tehnicienilor cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe anul în curs.Planul de măsuri tehnico-orga- nizatorice prevede extinderea metodei de exploatare în abataje cameră cu minereul remanent care asigură o producție de peste 8 tone pe post și o reducere cu 45 la sută a prețului de cost. De a- semenea, colectivul întreprinderii și-a propus să aplice exploatarea cu subetaje, care asigu-

Procedee moderne- 
producție sporită

Ci
TELIUC (trimisul nostru). — Cea 

mai mare parte din producția de 
minereu de fier care se extrage la 
întreprinderea minieră Teliuc pro
vine din exploatarea în carieră. 
Cantifatea de minereu de fier extra
să sporește pe zi ce trece îndeo
sebi pe baza mecanizării lucrărilor 
și a înlocuirii unor vechi procedee 
de muncă cu altele mai moderne.

Pînă nu de mult transportul In 
carieră era efectuat cu locomotive 
cu aburi. Acum excavatoare puter
nice își descarcă cupele pline cu 
minereu de fier în mașinile bascu
lante de cîfe 10 tone. Au fost 
aduse deasemenea însemnate îm
bunătățiri procedeului de puș- 
care. După noul procedeu a fost 
mărită distanța dintre găurile per
forate, precum și încărcătura de 
exploziv pe gaură, s-a trecut la în
cărcarea găurilor cu pernă de aer.

Deși sarcinile de plan pe anul 
1962 sînt sporite față de cele 
din anul trecut, în primele 12 zile 
ale lunii ianuarie colectivul între
prinderii miniere Teliuc și-a depășit 
planul cu 253 tone minereu de fier. 
Calitatea minereului livrat furnaliș- 
filor din Hunedoara și Calan a cres
cut 
fel, 
s-a 
de

simțitor în prima decadă. Ast- 
confinutul de mefal în minereu 
îmbunătățit cu 5,5 la sută, față 
cel planificat.

în fruntea întrecerii se situează 
brigăzile conduse de minerii frun
tași loan Enășcău, loan loniță, Ni
colae Dănăilă.

Avem încă posibi- " i anul pe l-am început, consumul de.Este însă necesar ca ministerul nostru să ne sprijine mai mult în extinderea metodei de a- prindere cu milisecund — prin care se reduce consumul de exploziv și, în același timp, se evită sfărîmarea minereului în abataje, operație care consumă, în unele cazuri’, pînă la 30 la sută din manoperă.Minerii sînt hotărîți să muncească cu abnegație, să dezvolte succesele obținute în 1961, spre a putea trimite în acest an furnaliștilor minereu mai mult și de bună calitate. Iar mai mult minereu înseamnă mai mult metÿ. pentru industrializarea socialistă, pentru înflorirea economică a patriei.
LEOPOLD PUVAK 

directorul întreprinderii miniere 
Bocșa

Sesiunea Sfatului popular

Ieri șl-a încheiat lucrările cea de-a 
IV-a sesiune a Sfatului popular al Ca
pitalei, care a dezbătut bugetul și pla
nul local pe anul 1962.

Cu prilejul discuțiilor care au avut 
loc a fost scos în evidență sprijinul 
cetățenilor în activitatea sfatului popu
lar, care, anul trecut, partlcipînd la di
ferite acțiuni, împreună cu deputății, 
au prestat circa 4.800.000 ore muncă 
patriotică. Vorbitorii au subliniat reali
zările de seamă obținute în orașul 
București și au criticat lipsurile care 
s-au manifestat în activitatea diferite
lor secțiuni ale sfatului popular. Nu
meroși deputați au subliniat cu compe
tență sarcinile ce revin Comitetului 
executiv pentru îmbunătățirea calității 
construcțiilor de locuințe, a deservirii 
populației, pentru întreținerea fondului 
de locuințe și înfrumusețarea Capitalei, 
Ei s-au angaiat ca în acest an să mo
bilizeze un număr și mai mare de ce
tățeni la acțiunile sfatului popular,

pentru o mal bună gospodărire a ora
șului.

Cu fonduri de la bugetul aprobat de 
sesiune anul acesta se vor construi în 
Capitală circa 13.000 apartamente, 206 
săli de clasă, vor fl terminate două ci
nematografe și va începe construcția 
altor trei precum șl alte lucrări edilitare 
— gospodărești. Sume Importante au 
fost prevăzute pentru acțiunile cultu
rale și de ocrotire a sănătății publice.

In cinci zile - 750 tone
Anul trecut, muncitorii și tehni

cienii de la fabrica de aglomerare 
a minereurilor din cadrul combi
natului siderurgic Hunedoara au

De ourînd, la uzinele „Timpuri 
Noi“ din Capitală a fost aplicată 
propunerea muncitorilor Ilie David 
și Nicolae Borhoată de a se turna 
în miezuri chiulasele compresoare- 
lor de troleibuse și cilindrii de 
compresor pentru excavatoare. Pe 
lingă îmbunătățirea calității, tur
narea în miezuri aduce uzinei o 
economie lunară de metal de apro
ximativ' 250—300 kg.

în fotografie : (de la stingă la 
dreapta) muncitorii N. Borhoată, 
C. Matei, I, Velicu și I. David e- 
xaminînd un cilindru turnat în 
miezurL

de minereu peste plan 
sporit continuu indicii de utilizare 
la mașinile de aglomerare. Acea
sta a permis obținerea unei creșteri 
a productivității muncii cu aproa
pe 12 la sută față de 1960.

In cadrul dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1962, colectivul fabri
cii s-a angajat să trimită furnaliș- 
tilor cantități sporite de minereu 
aglomerat. Muncitorii și tehnicienii 
își respectă acum cu cinste angaja
mentul. Încă de la începutul anului 
ei au dat zilnic o producție sporită 
de minereu aglomerat. In numai 5 
zile au fost produse peste plan 750 
tone minereu aglomerat.

Construcția furnalului nr. 2 din Reșița 
a mirat în faza finală

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii1'). — Po adresa con
ferinței organizației regionale Banat a P.M.R. a sosit 
ieri o telegramă expediată de comitetul de partid șl 
de colectivul de conducere al întreprindoril de con
strucții și montaje metalurgice Reșița, în care se arată 
că cel de-al 2-lea furnal de 7C0 m.c. din Reșița a țn- 
trat in faza finală. în telegramă se consemna, de 
asemenea, că harnicul colectiv de constructori, în 
strînsă colaborare cu alte întreprinderi din țară, cu 
Institutul de proiectări metalurgice șl cu beneficia- 
rul — Combinatul metalurgic Reșița — a reușit ca în 
cinstea conferinței regionale de partid, în ziua de 14 
Ianuarie 1962, la ora 17,52, să aprindă focul pentru 
uscarea votrei furnalului.

Construcția noului iurnal de 700 m.c. constituie un 
succes de seamă al constructorilor reșițeni și al co
lectivelor din celelalte întreprinderi ale industriei 
noastre, care și-au adus contribuția la realizarea a- 
cestui obiectiv, în componența căruia au Intrat în 
cea mai mare parte instalații și utilaje de înaltă teh
nicitate produse în țara noastră.

COMITETUL SOVIETIC PENTRU 
APĂRAREA PĂCII a dat publicității 
o declarație în care condamnă noile 
uneltiri ale imperialiștilor S.U.A. îm
potriva poporului cuban și le cali
fică drept o sfidare grosolană la 
adresa păcii și securității generale.

Azi încep examenele studenților
Astăzi, în instituțiile de învăță- 

mînt superior din cele 12 centre 
universitare ale țării, încep coloc
viile și examenele din sesiunea de 
lamă. Sesiunea se desfășoară în
tre 15 ianuarie — 4 februarie a.c. 
Cu ajutorul cadrelor didactice, stu
denții s-au pregătit pentru susține
rea colocviilor și examenelor, au 
participat la ore de consultații și

meditații, la seminarii suplimentare 
etc.

La sfîrșitul sesiunii de examene, 
între 5—14 februarie inclusiv, stu
denții vor avea vacanță.

Cu toată convingerea....  ..... . .llllllllllllllllllllllllllllllllllIlflIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE  

pe calea gospodăriei colective 
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De Ia întovărășire
Cu vreo 6 ani în urmă în Zor- 

lențu Mare a luat ființă o întovără
șire agricolă. Folosind semințe de 
soi și lucrînd pămîntul în condiții 
agrotehnice mai bune întovărășiții 
au obținut recolte sporite de grîu 
și porumb. Treptat, întovărășirea a 
crescut, ajungînd să aibă 615 oi și 
o livadă cu 6.000 pomi fructiferi.

Dar gospodăriile colective din jur 
obțineau rezultate mult mai bune, 
întovărășiților din Zorlențu Mare 
le-au plăcut foarte mult cele consta
tate cu ocazia vizitei făcute la gos
podăria colectivă din Bodo, raionul 
Lugoj.

un pas înainte
belșugul — a spus țăranul întovă
rășit' Ion Orășanu. Hambare pline 
cu cereale, grajduri bune și ieftine, 
ferme cu sute de animale, grădină 
de legume și zarzavaturi, cîmpuri 
experimentale. La colectiviști, acasă 
— o viață de oameni înstăriți, bel
șug de bucate, mobilă frumoasă, a- 
parate de radio, mașini de cusut. 
Așa doar vrem să trăim și noi".

„Apoi, ne spune comunistul Lazăr 
Gruneanțu, organizația de bază a 
folosit metode variate ale muncii 
de agitație pentru a lămuri pe în
tovărășiți să înființeze o gospodă- 

„Am văzut cu ochii noștri ' rie colectivă. Țăranii care s-au în-

Ne-au convins rezultatele colectiviștilorTG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — Mulți țărani întovărășiți din comuna Merești, raionul Odorhei, au fost în lunile trecute oaspeții colectiviștilor din Sînpaul. Vizitînd 
gospodăria colectivă șî casele colec
tiviștilor, întovărășiții și-au putut 
da seama de marile avantaje pe 
care le aduce munca în gospodăria colectivă. Ei au putut vedaa că la gospodăria colectivă Sînpaul s-a obținut la grîu o recoltă medie de 2.300 kg. la ha., la orz de toamnă aproape 2.900 kg. la ha., iar la sfeclă de zahăr 24.385 kg. la ha.— producții mult superioare față de cele realizate în întovărășirea lor.

În școală nouă
CLUJ (coresp, 

„Scînteii"). — A- 
proape de capătul 
străzii Armata Ro
șie din Cluj s-a ri
dicat în ultlmelel 
luni o impunătoare 
clădire. In prezent 
se execută lucrări 
de Instalații șl fi-» 
nisarea interioare
lor. Aici se vocț 
muta în curînd e-t 
levll școlii profe-i 
sionale de construc
ții șl InstalafU.

Clădirea are 24 
săli de clasă, încă-t 
perl pentru biblio
teci, 
etc. 
școlii 
elevii
practicii 
ducție

laboratoare 
La clădirea 
au muncit și 

în timpul 
în pro- 

și în o
rele de muncă pa
triotică. Sub în
drumarea maiștri
lor și cadrelor di
dactice, ei au con
tribuit la
unui frumos 
de școală în 
vor învăța.

COSMONAUTUL SOVIETIC
TITOV, care s-a înapoiat de pe 
insula Bail la Djakarta, a fost primit 
la 13 ianuarie de președintele Su
karno Ia reședința sa.

G. S.

DIN CEI 3.500 PRIZONIERI portu-i 
ghezi din Goa cel puțin 2.000 au 
declarat că nu vor să se înapoieze 
în Portugalia și că sînt ostili regi
mului lui Salazar — relatează agen^ 
(ia India Press.

CEA DE-A 1S-Ä SESIUNE A ADU
NĂRII GENERALE A O.N.U. își reia! 
astăzi lucrările la New York, (Tele
grama în pag. IV-a).

scris printre primii în gospodăria 
colectivă și-au lămurit vecinii, ru
dele să facă șf ei la fel.

O mare eficacitate în atragerea 
țăranilor întovărășiți în gospodăria 
colectivă a avut și vizionarea filmu
lui „In vizită la Comloșu Mare". Au 
fost puse la locuri vizibile 3 panouri 
mari cu numele țăranilor înscriși în 
gospodăria colectivă. Cînd Ion 
Șchiopu șl Ion Vuci au văzut panoul 
cu cei înscriși, au făcut șf ei 
să fie primiți în gospodăria 
tivă.

Ieri la Zorlențu Mare s-a 
gurat gospodăria colectivă. In fața 
căminului cultural o mulțime de ță
rani tineri șl vîrstnici s-au adunat 
să sărbătorească evenimentul. In
trăm în vorbă cu cîțiva dintre el 
„Drept să spunem, după cîte am 
văzut cu ochii, cînd am mai citit și 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ca și Chemarea 
consfătuirii țăranilor colectiviști, 
n-am mai stat pe gînduri. Am intrat 
cu încrederea că în gospodăria co
lectivă vom trăi mult mai bine" — 
ne-au spus Ion Goia, Ion Miloș, A- 
dam Gugea și alții.

Gospodăria colectivă din Zorlențu 
Mare cuprinde 481 familii de țărani 
întovărășiți, cu 4.270 ha. teren agri
col, din care mai mult de Jumătate 
pămînt arabil.

Tot Ieri au mai luat ființă gospo
dării colective în satele Valea Bou
lui, raionul Caransebeș, Bata, Vără- 
dia și Ilțeu, raionul Lipova, și Reme- 
tea—Pogonlci, raionul Lugoj.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii'’

ceiere 
colec-

lD.au-

iov. Ion 
președintele 

care,

Colectiviștii din Sînpaul au sporit anul trecut efectivul de bovine cu 172 capete, au construit numeroase adăposturi pentru animale, întovărășiții au vizitat și casele colectiviștilor. Poposind în casa colectivistului Molnăr Domokoș au văzut hambarele pline cu bucate.în urma vizitelor făcute la gospodăriile colective vecine și datorită muncii politice desfășurate de organizația de bază, întovărășiții din comuna Merești s-au convins că în gospodăria colectivă există posibilități nelimitate pentru dezvoltarea multilaterală a producției și pentru creșterea buneistări a membrilor. 
Ca urmare, în ziua de 14 Ianuarie 
cele peste 600 familii ale comunei 
cu aproape 2600 ha. teren agricol 
au înființat și ele o gospodărie co
lectivă.

La căminele 
culturale din 

regiunea Brașov t

/

colectiviștilor larg popularizate

k" if ÿOfe
y

BRAȘOV (coresp. 
Scînteii"). — La cămi

nele culturale din re
giunea Brașov au loc în 
aceste zile întîlnirl ale 
part icipanfilor la con
sfătuirea pe fără a 
colectiviștilor cu țăranii 
muncitori, în cadrul că
rora se discută învă
țămintele consfătuirii și 
indicafiile cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la încheierea lucră
rilor.

Duminică, la Hărman, 
prof. Oprea Dumitru s-a 
întîlnit la căminul cul
tural cu țărani colecti
viști din comună. în ca
drul discuțiilor au fost 

J subliniate posibilitățile 
1 gospodăriei colective 
K din Hărman de a con-

tribul fof mai mult la 
aprovizionarea oameni
lor muncii din Brașov 
cu păsări, ouă, zarzava
turi. S-a subliniat că în 
acest scop consiliul de 
conducere al gospodă
riei a și •. prevăzut în 
planul pe 1962 o dez
voltare puternică a creș
terii păsărilor. Cu o 
seară înainte, la stația 
de radioficare a comu
nei a vorbit 
Gîrceag, 
colectivei care, expu- 
nînd impresiile culese 
la Consfătuirea de la 
București, a arătat ce 
vor face colectiviștii din 
Hărman în 1962.

în ziua de 10 ianua
rie locuitori ai comunei 
Catalina, raionul Tg. Se-

cuiesc, s-au strîns și el 
în frumoasa sală a că
minului cultural. în ca
drul serii culturale or
ganizate de biblioteca 
raională Tg. Secuiesc, 
cei peste 120 de parfi- 
cipanți au ascultat cu 
viu interes o expunere 
pe marginea consfă
tuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști. Cei pre- 
zenți au pus apoi nu
meroase întrebări la 
care s-au dat răspun
suri ample, lămuritoare.

Și în comunele Hăl- 
chiu, Bod, Feldioara, 
Cristian au avut loc o 
serie de acțiuni menite 
să facă cîf mai larg 
cunoscute învățămintele 
Consfătuirii pe țară 
țăranilor colectiviști.

Vîrsinlcll șl copiii, bucureștonii, ca și cei vonlți din provincie, au 
petrecut Ieri o duminică plăcută în Capitaiă.

Mecanizatorii de la S.M.T. Brînceni, raionul Alexandria, au vizi
tat, împreună cu membrii familiilor lor, numeroase obiective turis
tice ale Capitalei. Iată-i ieșind din sala Studio a Teatrului Națio
nal „I. L. Caraglalo", unde au vizionat piesa „Milionarii" de Ion 
Istrati (fotografia de sus).

Pasionații de artă au admirat luexările de pictură — portrete, 
flori, peisaje, scene de muncă — prezentate în cadrul expoziție' 
Constantin Dipșe, deschisă ieri la galeriile de artă ale Fondului Plas 
tic din Bulevardul Magheru nr. 20 (fotografia din mijloc).

Deși s-a înregistrai o temperatură mult deasupra lui zero grade 
viitorii patinatori au avut o zi bună. Numeroși copil au primit ieri lec
ții de patinaj pe gheața patinoarului artificial „23 August" din Capi
tală (fotografia de jos). (Foto : M. Cioc)
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>



Paj?. 2 S C î N T B U Nr. 5409

Prin înfăptuirea politicii partidului de construire a socialismului, de ridicare economică a tuturor regiunilor țării, regiunea Maramureș, m trecut una dintre cele mai înapoiate din țară, are în prezent o economie complexă, în plină dezvoltare. Au apărut noi întreprinderi industriale pe harta economică a regiunii, au fost dezvoltate și re- utilate cele existente, tehnica și tehnologia modernă s-au extins în toate ramurile industriale. în prezent întreprinderile industriale realizează în numai 37 de zile o producție egală ca volum cu aceea realizată în regiune în întreg anul 1938. Datorită eforturilor oamenilor muncii, planul producției globale pe a- nul trecut a fost realizat cu 15 zile mai devreme ; pînă la sfîrșitul a- nului s-au dat peste plan 920 tone acid sulfuric, aproape 22.000 m.c. cherestea și lemn de lucru și alte produse, în valoare totală de 130 milioane lei. Agricultura regiunii se dezvoltă pe baze noi, socialiste. Raioanele Satu Mare și Carei sînt complet colectivizate.Viitorul deschide noi perspective în fața regiunii. Numai în acest an, ea va primi fonduri pentru investiții de aproape 800 milioane lei. Pe harta regiunii vor apărea noi obiective industriale și social-culturale.Despre munca depusă pentru dezvoltarea economică a regiunii s-a discutat pe larg în conferința regională de partid, care a avut loc în zilele de 6—7 ianuarie. Ținînd seama de necesitatea creșterii continue a rolului conducător al organizațiilor de partid pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor desăvîrșirii construcției socialiste, delegații la conferință au acordat o mare atenție felului cum muncesc organele și organizațiile de partid, au dezbătut multilateral problemele legate de îmbunătățirea stilului de muncă al acestora.

Conferința organizației regionale 
de partid Maramureș

^rseamă prêzentatâ, cuvîntările partici-Din darea de precum și din panților la discuții a reieșit că în perioada care a trecut de la ultima conferință, comitetul regional de partid a dat un sprijin concret comitetelor raionale și orășenești de partid, organizațiilor de bază, le-a ajutat să pună în centrul activității lor problemele cele mai importante ale dezvoltării regiunii, să conducă în mod competent, în cunoștință de cauză, construcția e- conomică, viața culturală din regiune. Organizațiile de partid au orientat masele dejmuncitori, tehnicieni și ingineri spre descoperirea și punerea în valoare a noi rezerve interne, creșterea producției, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor.La conferință s-a relevat ca pozitivă practica încetățenită în activitatea comitetului regional ca ori de cîte ori într-un sector sau altul al economiei se ivesc unele neajunsuri, să se analizeze pe loc, cu ajutorul unor brigăzi alcătuite din activiști de partid, ingineri, economiști și alți specialiști din activul comitetului regional de partid, cauzele acestora, și să se ia în mod o- perativ măsurile necesare.— Era o vreme —- a spus inginerul Gheorghe Marin, de la exploatarea minieră din Cavnic — cînd treburile la noi nu mergeau cum trebuie. Planul nu se realiza ritmic, iar calitatea minereului lăsa de dorit. în urma analizării situației de către comitetul regional de partid, a recomandărilor făcute, s-au luat măsuri pentru introducerea tehnicii noi în subteran, pentru extinderea mecanizării lucrărilor grele. în conducerea sectoarelor, brigăzilor și echipelor au fost repartizați să lucreze cei mai buni membri și candidați de partid. Astăzi, exploatarea noastră este fruntașă pe trust.— Comitetul regional de partid — a spus tov. Vasile Turdeanu, directorul uzinei „Unio" — s-a ocupat îndeaproape de uzina noastră, a sprijinit conducerea administrativă la introducerea în fabricație a noi produse de mare tehnicitate. Din păcate, n-am reușit încă să lichidăm diferite practici dăunătoare ca munca în asalt, fapt pentru care am fost criticați pe bună dreptate în darea de seamă. Conducerea uzinei, organizația de partid n-au urmărit cu perseverență aplicarea în viață a tuturor propunerilor înscrise în planul de măsuri tehnico-organizatorice.Despre creșterea competenței organizațiilor de partid în conducerea economiei au vorbit și tov. Corpade Alexandru, directorul trustului minier, Maria Traistă, secretara organizației de partid de la Fabrica de tricotaje „Unitatea“ din Sighet, Ion Lazea, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea forestieră Vișeu și mulți alți delegați.Lucrările conferinței au relevat activitatea depusă de organizațiile de partid, sub îndrumarea comitetului rea sate vi nd colectivizarea agriculturii, întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective și sporirea producției agricole.Colective formate din cei mai buni activiști de partid și de stat, ingineri și tehnicieni agronomi au mers la sate, pentru a îndruma organizațiile de bază în munca politică desfășurată în rîndul țăranilor întovărășiți și individuali. în a- ceastă activitate au fost folosiți cu succes și colectiviștii fruntași. Au fost organizate vizite ale țăranilor muncitori la gospodăriile colective fruntașe din regiune, la căminele culturale s-au ținut conferințe, programe artistice, „seri de calcul“. Toate acestea au contribuit ca de la ultima conferință regională de partid, numărul gospodăriilor colective să crească de la 101 la 253, iar suprafața lor agricolă de la 37.000 ha. la 212.000 ha. ; numărul familiilor colectiviștilor a sporit do la 10.000 la 72.000. în prezent 65 la sută din agricultura regiunii este colectivizată. Așa cum s-a apreciat

m-cle de au de de

regional, pentru înfăptui- importantelor sarcini trade Congresul al IlI-lea pri-

in conferință, în regiune există condiții pentru încheierea procesului de colectivizare a agriculturii încă înainte de termenul stabilit de Congresul al IlI-lea al partidului.Tovarășul Ludovic Mîrza, prim secretar al Comitetului raional de partid Satu Mare, a arătat că după terminarea colectivizării agriculturii raionului, comitetul raional a organizat studierea situației e- conomice a fiecărei gospodării colective, a perspectivelor ei de dezvoltare. Pe această bază au fost stabilite măsuri concrete ; pe lingă fiecare gospodărie colectivă au fost repartizați ingineri și tehnicieni agronomi, activiști de partid și de stat cu experiență, care să a- jute la aplicarea lor. Consiliile de conducere au fost îndrumate să organizeze mai bine munca, să întocmească în mod judicios planurile de producție, pentru ca gospodăriile colective nou înființate să meargă bine, să se dezvolte multilateral de la început.Despre problemele întăririi economico-organizatorice a gospodăriilor colective au vorbit și tovarășii Roman Vasile, președintele G.A.C. din Drăgușeni, raionul Oaș, Maria Ziclaru, președinta gospodăriei colective din Păulești, Mihai Dorea, președintele gospodăriei colective din Mireșul Mare. Cuvîntul lor a reflectat hotărîrea colectiviștilor de a aplica recomandările consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, de a asigura sporirea producției de cereale, a obține în acest an pe loturile stabilite 5.000 kg. porumb boabe la hectar în cultură neirigată, a spori considerabil șeptelul în special pe baza prăsi lei proprii, a dezvolta creșterea porcilor și a păsărilor. Conferința a sublimat necesitatea îndrumării concrete, sistematice a gospodăriilor colective de către comitetul regional și comitetele raionale, ca o condiție esențială pentru ridicarea tuturor gospodăriilor colective din regiune la velul celor fruntașe.Analizînd multilateral stilul muncă al comitetului regional partid, delegații la conferință manifestat un puternic spirit exigență, scoțînd la iveală un șir lipsuri din activitatea acestuia.— Fără îndoială că în rezolvarea multor probleme importante am primit sprijinul comitetului regional de partid — a spus tov. Mihai Bozga, prim-secretar al Comitetului raional de partid Oaș. A fost o vreme însă destul de îndelungată cînd în raionul nostru n-a venit nici un tovarăș din biroul comitetului regional de partid pentru a participa la plenarele comitetului sau la ședințele noastre de birou. După plenara C.C. al P.M.R. din iunie—iulie anul trecut, am început să fim mai des vizithți. La una din ședințele de birou au participat patru tovarăși membri ai biroului comitetului regional. Prezența lor ne-a fost, se înțelege, de folos. Dar de ce a- ceastă muncă de îndrumare și control să se desfășoare în salturi și nu continuu, sistematic ? Noul comitet regional de partid, biroul său vor trebui să tragă concluziile necesare și să pună capăt unor asemenea practici.
★Conferința a relevat eficacitatea unor hotărîri ale comitetului regional de partid, care, aplicate în viață, au dus la îmbunătățirea activității în numeroase sectoare. Așa, de pildă, în urma aplicării hotă- rîrii cu privire la activitatea în construcții, proiectele sînt în mai mare măsură predate la timp, s-a scurtat termenul de execuție al lucrărilor, s-a ieftinit costul construcțiilor.Hotărîri importante au fost luate de către comitetul regional de partid și în ceea ce privește îmbunătățirea activității G.A.S.-urilor din regiune. Organizația noastră de partid — a spus tov. Adrian Rogo- janu, directorul G.A.S. Carei — mobilizînd pe muncitori, maiștri și ingineri la îndeplinirea acestor hotărîri, a obținut unele succese importante. Și în condițiile de secetă ale anului trecut gospodăria a realizat peste 3.250 kg. porumb boabe la ha., a livrat statului 1.200 hl. lapte și 2.300 kg. lină fină peste prevederile planului, îndeplinindu-și planul de beneficii.Participanții la discuții au arătat însă că unele dintre hotărîrile comitetului regional de partid n-au fost aplicate pînă la capăt. Pe bună dreptate au fost criticați în conferință Trustul regional Gostat, directorul acestuia, Ion Chioreanu. care nu s-au ocupat îndeajuns de ridicarea activității tuturor gospodăriilor de stat din regiune la nivelul cerințelor actuale. Astfel, în unele gospodării de stat, ca acelea de la Halmeu, Vetiș și Tășnad, mașinile agricole n-au fost bine folosite, lucrările agricole nu s-au executat la timp și au fost de proastă calitate. Ca urmare, producțiile au fost mici, iar gospodăriile de stat, în loc să realizeze beneficii, au înregistrat pierderi.în conferință s-a arătat, de asemenea. că în mai multe rînduri s-a a- nalizat activitatea nesatisfăcătoare a exploatării miniere Săsar. S-a hotărît, de fiecare dată să se extindă mecanizarea unor lucrări în subteran și să se asigure respectarea termenului de dare în funcțiune a lucrărilor de investiții etc. Dar multe din aceste hotărîri au rămas pe hîrtie. Anul trecut exploatarea minieră nu și-a realizat planul de producție.— Faptul că îndeplinesc — său tov. iMihaicomitetului regional de partid — se datorește în mare măsură lipsei unui control sistematic al executării sarcinilor din partea comite-

tului regional de partid, a biroului său. Au fost perioade cînd s-au ținut multe ședințe de birou și de secretariat, rămînîndu-ne puțin timp pentru munca de îndrumare și control. Aceasta a făcut ca o perioadă de timp să neglijăm unele probleme importante. în interesul îmbunătățirii activității noastre este necesar ca în viitor să ținem ședințe mai puține și mai operative. în felul acesta vom putea să ne deplasăm mai mult în raioane, să exercităm un control viu, la fața locului.— Persistența, timp îndelungat, a unor lipsuri serioase în activitatea unor organe de partid din regiune — a spus tov. Grigore Ciocan, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Baia Mare — se explică și prin aceea că biroul comitetului regional de partid n-a intervenit operativ pentru înlăturarea lor. Lipsa controlului a făcut posibil ca unele abateri de la disciplina de partid și de stat să nu fie descoperite la timp ; a trecut o bună perioadă de timp pînă cînd s-au luat măsuri împotriva celor vino- vați de aceste abateri. Noul comitet regional de partid va trebui să fie mai hotărît și mai operativ în combaterea lipsurilor dm activitatea organizațiilor de partid, să nu tolereze nici cele mai mici încălcări ale disciplinei de partid și de stat.Delegații la conferința regională au ascultat o expunere asupra Dării de seamă a delegației partidului nostru la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., prezentată de. tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie—-5 decembrie 1961. Ei și-au exprimat deplina aprobare față de acest document care constituie un îndreptar prețios în studierea documentelor Congresului al XXII-lea de către toți membrii partidului și de către oamenii muncii, un izvor bogat de învățăminte pentru aplicarea consecventă a normelor leniniste, pentru continua întărire a partidului și a rolului său conducător.înfierînd activitatea criminală a grupului fracționist Pauker-Luca sprijinit de Teohari Georgescu și a grupului fracționist I. Chișinev- schi și M. Constantinescu, vorbitorii au arătat că este un mare merit al activului de bază, al Comitetului Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej de a fi demascat și zdrobit la timp aceste grupări fracționiste, de a fi apărat cu fermitate unitatea partidului, principiile și normele leniniste.
★în încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul Dumitru Coiiu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. Vorbind despre însemnătatea istorică a celui de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. precum și despre lucrările plenarei C.C. al P.M.R. din noiembrie—decembrie 1961, el a arătat că în lumina acestor documente apare și mai clar justețea liniei politice leniniste a partidului nostru. De- mascîad și alungind din rîndurile lui elementele fracționiste, partidul nostru este astăzi mai puternic de- çît orieînd. Sub conducerea înțeleaptă a partidului, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dc.j, poporul nostru va repurta noi și însemnate victorii în construcția vieții noi, socialiste.în continuare, vorbitorul a relevat succesele mari obținute în regiunea Maramureș în înfăptuirea hotărîri- lor celui de-al IlI-lea Congres al partidului. El a felicitat călduros pe oamenii muncii din regiune care au realizat planul pe anul 1961 înainte de termen, urîndu-le noi succese în realizarea planului de producție pe anul în curs. Totodată, vorbitorul s-a oprit asupra unor lipsuri din activitatea diferitelor sectoare economice și social-culturale. Unele întreprinderi din sectorul minier nu și-au îndeplinit anul trecut sarcinile de plan. în industria forestieră a regiunii utilajele nu sînt bine folosite, planul de reducere a prețului de cost n-a fost realizat. Lipsuri serioase există în activitatea întreprinderilor de industrie locală. Unele mărfuri produse de acestea, mobile și altele sînt de slabă calitate, nu corespund exigențelor sporite ale cumpărătorilor. Industria locală trebuie să dea în viitor o atenție mai mare valorificării resurselor

si eficace
9locale, să producă numai cele mai solicitate produse și să îmbunătățească calitatea lor. Multe neajunsuri există și în activitatea trustului regional Gostat. Datorită producțiilor mici obținute de unele gospodării de stat, anul trecut, trustul și-a încheiat activitatea financiară cu pierderi.Noul comitet regional de partid — a continuat vorbitorul — va trebui să fie mai operativ, să controleze mai aprofundat activitatea întreprinderilor din regiune, îneît a- cestea să folosească mai bine capacitățile de producție de care dispun, să îmbunătățească calitatea produselor, să înlăture practicile greșite de lucru în asalt. Producția trebuie să se desfășoare ritmic, zi cu zi și decadă cu decadă.în anul 1962 va începe construcția sau vor fi date în folosință noi exploatări miniere, instalații moderne de preparare și alte obiective importante.Comitetul regional de çartid va trebui să vegheze asupra îndeplinirii planului de investiții, pentru darea în funcțiune la timpul stabilit a tuturor obiectivelor industriale. De asemenea trebuie să urmărească îndeaproape îmbunătățirea tății financiare a unităților mice.în domeniul agriculturii arătat vorbitorul — trebuie șurată o muncă politică largă și sistematică, pentru continua dezvoltare a sectorului socialist, pentru încheierea colectivizării agriculturii în toate raioanele. Problemele întăririi economico-organizatorice a gospodăriilor colective și în special a celor nou înființate trebuie să ocupe un loc de seamă în activitatea comitetului regional de partid. Inginerii și tehnicienii agronomi trebuie să fie mai bine folosiți. Sfaturile populare trebuie să urmărească și să asigure condiții ca a- ceștia să lucreze mai mult pe teren, acolo unde se hotărăște soarta producției agricole — și mai puțin în birouri.Este de asemenea necesar să se acorde o atenție mai mare folosirii terenurilor agricole, îmbunătățirii pășunilor alpine din raioanele Sighet și Vișeu. Gospodăriile agricole de stat din regiune trebuie să devină mari producătoare de cereale, să aducă o contribuție mai însemnată la asigurarea fondului central de produse agricole. Pentru aceasta ele trebuie ajutate să aplice cele mai noi cuceriri ale științei agricole, să înlăture lipsurile din activitatea lor îneît, pe baza condițiilor de care dispun, să obțină producții sporite vegetale și animale.în continuare tovarășul Dumitru Coliu a arătat că noul comitet regional de partid va trebui să vegheze ca în partid să fie primiți cei mai buni oameni ai muncii, să se ocupe mai intens de primirea femeilor în partid. El va trebui să don o mare atenție educării partinice a membrilor și a candidaților de partid și dezvoltării conștiinței socialiste a maselor largi, ridicării nivelului propagandei de partid și a muncii politice de masă. Aplicarea cu consecvență a principiilor și normelor leniniste în viața de partid, colective partid, partid, controlului lor să stea în permanență în centrul preocupărilor comitetului regional de partid. Trebuie acordată toată atenția întăririi organizațiilor de bază și, în legătură cu aceasta, instruirii birourilor lor. Vorbitorul a subliniat că organizația de partid a regiunii Maramureș este puternică, a acumulat o bogată experiență în conducerea activității economice și social-culturale. Succesele obținute pînă acum îndreptățesc convingerea că în viitor ea va munci și mai bine pentru înfăptuirea politicii partidului.Conferința regională de partid a aprobat în unanimitate trimiterea unei telegrame Comitetului Central al partidului, tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej prin care delegații la conferință, în numele comuniștilor și al oamenilor muncii din regiune, s-au angajat că vor lupta cu și mai multă energie pentru traducerea în viață de cel de-al partidului.

activi- econo-— a desfă-

leniniste în principiului conducerii de de a
aîn toate organele întărirea disciplinei organizarea mai bună îndeplinirii hotărîri-

a sarcinilor trasate Ill-lea Congres al
’★ales noul comitet ; plenară comitetul re-aConferința în prima sa gional de partid a reales ca prim- secretar pe tov. Iosif Uglar.
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în scopul sporirii
Colectivele schelelor de extracție 

primesc un sprijin efectiv din par
tea Institutului de cercetări pentru 
foraj și extracție din Cîmjoina în ve
derea introducerii metodelor mo
derne în scopul sporirii producției 
de țiței.

Astfel, în urma cercetărilor făcute 
de institut pentru combaterea viitu
rilor de nisip, în schela Băicoi se 
folosesc filtre do nisip consolidat 
cu bachelită, care se introduc în 
sonde. îri felul acesta se reduce 
numărul intervențiilor și se prelun
gește perioada de funcționare a 
pompelor de fund Tot aici s-au in
trodus separatoarele speciale de

producției de țiței
fund cu filtre de pietriș consolidat. 
Aplicate la numai zece sonde, a- 
cestea au dus la reducerea consu
mului de piese pentru pompele de 
fund ou 30 la sută.

Șl în schela Cîmplna s-au aplicat 
cu succes aceste filtre care au dat 
rezultate bune la sondele cu viituri 
de nisip. La sonda 905, de pildă, 
după folosirea filtrului, sonda lu
crează fără intervenții.

In schela Moreni combaterea 
viiturilor de nisip s-a făcut prin fo
losirea gazliftulul intermitent, me
todă preconizată, de asemenea, de 
cercetătorii institutului din Cîmplna.

OsO----------

unele hotărîri nu se a spus în cuvîntul Hoban, secretar al TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“), Anul trecut, în regiunea Banat, s-a desfășurat o largă acțiune pentru refacerea patrimoniului forestier, împădurindu-se 5.492 ha. Au fost plantați peste 18.000.000 de puieți, dintre care aproape jumătate pu
ieți de rășinoase. La refacerea pa

trimoniului silvic, ca și în întreținerea pădurilor, prin munca patriotică a cetățenilor s-au realizat economii de aproape 1.700.000 lei. S-au evidențiat în mod deosebit ti
nerii din raioanele Lipova, Caran
sebeș, Timișoara și Orșova.

Aspect dlntr-un raion al complexului comercial din Găeștl, regiunea 
Argeș, dat recent in folosință. La parier s-au amenajat un bufet expres, 
un restaurant și o cofetărie, iar la etaj raioane cu diferite mărfuri 
Industriale.
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La drum cu autobuzele /. Ä I. Â
Cînd deschizi noul 

mers al autobuzelor 
I.R.T.A., îți atrage alenjia 
o hartă străbătută de un 
adevărat păienjeniș de 
linii. Sînt doar o parte 
din marele număr de 
trasee de autobuze care 
deservesc peste 5.000 de 
localități de pe întreg 
cuprinsul țării.

Parcul de autobuze cu 
care au fost înzestrate 
întreprinderile regionale 
da transporturi auto a 
crescut considerabil în 
ultimii ani.

Rezultatele bune obți
nute în acest important 
sector de deservire a 
populației sînt consem
nate și în scrisorile so
site la redacție.

Autobaza I. R. T. A.- 
Cluj — ne scrie cores
pondentul voluntar ton 
Moldovan — deservește 
multe trasee. La auto
gara, aproape din 5 în 5 
minute pleacă sau soseș
te cîte un autobuz. La 
casele de bilete, la ghi
șeul de informații, munca 
este bine organizată. Că
lătorul obține repede bi
letul sau lămuririle de 
care are nevoie. Tabla 
neagră, menită să indice 
eventualele îptîrzieri ale 
autobuzelor, rămîne... 
albă : plecările și sosi
rile autobuzelor — întot
deauna puse la punct 
pînă la cel mai mic amă
nunt — sînt respectate 
cu strictețe.

Din scrisoarea cores
pondentului voluntar Ion 
Gh. Platin aflăm că auto
baza Cîmpulung-AAuscel 
reușește acum să deser
vească majoritatea loca
lităților din raion. Folo
sirea judicioasă a par
cului de autobuze și în
zestrarea autobazei cu 
noi mașini au făcut posi
bil să se prelungească 
vechile trasee și să se

creeze trei trasee noi. La 
fel stau lucrurile și la 
autobazele Rm. Vîlcea, 
Brașov, Fălticeni, Cîm- 
pina etc.

O serie de scrisori ne 
semnalează însă că iar
na a găsit nepregătite 
unele autobaze. Mașinile 
care circulă de la Vatra

.(lllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllli,.

Răsfoind scrisorile 
sosite la redacție
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Dornei la lacobeni sau 
de la Bocșa la Ramna — 
ne scriu corespondenții 
voluntari Nicolae Simion 
și fon Rotărescu — în- 
tîrzie aproape în fiecare 
zi. Muncitorii care călă
toresc pe aceste direcții 
se văd astfel puși în si- 

Juația de a nu ajunge la 
timp la lucru.

Ni se semnalează, de 
asemenea, că conduceri
le unor autobaze nu se 
îngrijesc să asigure pe 
toate traseele condiții 
bune de călătorie. . Din 
cauză că mijloacele 
de transport nu sînt ex
ploatate în mod rațional 
și nu se studiază cu aten
ție cerințele traficului zil
nic, mașinile care cir
culă pe rutele Dorohoi- 
Racovăț, Adjud-Răchi- 
foasa, Sibiu-Cris!ian sînt 
în unele zile supraaglo
merate. Mașinile de pe 
aceste rute nu sînt per
manent în stare bună de 
circulație, se întîmplă să 
aibă scaunele, geamurile 
sau ușile nereparate.

Buna deservire a călă
torilor depinde, în mare 
măsură de conștiincio
zitatea în muncă și 
de atitudinea civilizată a 
funcționarilor din auto- 
gări, a taxatorilor, a 
șoferilor și a celor
lalți salariați care au le-

----------- O® O------------

gătură directă cu cetă
țenii. Pe bună dreptate, 
unii cititori își exprimă 
neniu!|umirea față da fap
tul că mai există unii 
taxatori sau șoferi certați 
cu disciplina și cu buna 
cuviință, că unele auto
buze pornesc din auto- 
gări fără să fi luat pe toți 
călătorii, deși mai există 
locuri. Unii șoferi nu 
opresc în toate stațiile de 
pe traseu, cu toate că 
au această obligație, iar 
alți conducători auto și 
taxatori nu au grija cu
venită față de bătrîni, 
invalizi și femei cu co
pii în brațe.

In asemenea cazuri, un 
cuvînf de spus au nu nu
mai conducerile adminis
trative, ci și organizațiile 
de partid, care sînt che
mate să educe pe toți 
lucrătorii I.R.T.A. în spiri
tul atitudinii atente, pli
ne de solicitudine și 
politicoase față de că
lători.

Se cuvine menționat 
că, la sesizările făcute de 
ziar pe baza scrisorilor 
corespondenților volun
tari, conducerile unor în
treprinderi regionale de 
transporturi auto au luat 
măsuri .operative pentru 
îndreptarea deficientelor 
semnalate. Acesta este 
un lucru bun. Firește însă 
că nu trebuie să aștepți 
numai semnalele critice. 
Conducerile întreprinde
rilor regionale de trans
port auto și ale autoba
zelor au datoria să con
troleze ele însele siste
matic și cu exigență fe
lul cum funcționează 
autobuzele pe fiecare 
traseu, cum se comportă 
lucrătorii I.R.T.A. cu cetă
țenii și să ia măsurile 
care se impun pentru de
servirea exemplară a că
lătorilor.

D. TIRCOB

Carnet cultura
CONCERTELE SĂP7ĂMÎNII

• Joi 18 ianuarie, la orele 19,45 
va avea loc în Studioul Radio televi
ziunii concertul săptăinmal al or
chestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii condus de dirijorul Mihai 
Brediceanu. Programul cuprinde 
Concerto grosso de Filip Lazăr, Con
certul nr. 1 în si bemol minor pen
tru pian și orchestră de Ceaikovski 
(solist: Alexander Uninski din 
S.U.A.) și Simfonia a IV-a de 
Brahms.

® Tot în Studioul de concerte va 
avea loc sîmbătă seara la orele 
18,15 concertul pentru pionieri și 
școlari dat de Corul de copii al Ra- 
dioteleviziunii. Dirijor Teodor Car- 
țiș.

® Cele două concerte simfonice 
— de sîmbătă 20 ianuarie (orele 20) 
și duminică 21 ianuarie (orele 11) — 
ale Orchestrei simfonice a Filar
monicii de stat „George Enescu" — 
vor fi dirijate de D. D. Botez. In 
program : Concertul pentru orches
tră de Anatol Vierii, Concertul în 
la minor pentru vioară și orches
tră de Bach (solist: Mihai Con
stantinescu) și „Oratoriul patetic" 
de Sviridov (soliști: mezzosoprana 
Martha Kessler și baritorul Nicolae 
Gafton).

© în ciclul pentru elevi și stu- 
denți „Muzica de-a lungul veacu
rilor", duminică 21 ianuarie va avea 
loc la Ateneul R. P. Romine un con
cert dedicat compozitorilor Haydn 
și Mozart.

O TRECERE ?N REVISTĂ

A ECHIPELOR ARTISTICE

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 
— în ziua de 13 ianuarie a.c. a în
ceput la Tg. Mureș întrecerea for
mațiilor artistice ale cooperativelor 
meșteșugărești din cuprinsul regiu
nii. în acest schimb de experiență 
care va dura două zile, 285 partici
pant la concurs, membri ai echi
pelor de dans și teatru, ai brigăzilor 
artistice de agitație, soliști vocali și 
recitatori, vor prezenta programe 
variate. Apoi, împreună cu juriul, 
alcătuit din actori, coregrafi, scrii
tori etc. se va face aprecierea mun
cii formațiilor, în scopul ridicării 
nivelului artistic al spectacolelor.

Noi magazine etalon
Magazinele etalon sînt unități model 

pe care le deschide Ministerul Comer
țului în majoritatea orașelor tării. Infe
riorul lor, modul de prezentare și des
facere a mărfurilor, precum și sistemul 
de servire constituie exemple pentru 
rețeaua comercială din localitățile res
pective.

In acest an se vor deschide noi ma
gazine etalon. Unul — pentru vînzarea 
de cafea și dulciuri — s-a deschis de cu-

rînd în orașul Constanța. In aceste zile 
cumpărătorii din Bacău vor putea trece 
pragul modernului magazin etalon ce se 
va deschide la parterul noului bloc din 
str. Mărășești (blocul nr. 1). Aici se vor 
găsi modele noi și diverse de tricotaje 
și galanterie pentru bărbați și femei.

Un alt magazin etalon pentru vîn
zarea dulciurilor se va deschide zilele 
acestea la Cluj.

STUDENȚII ARTIȘTI AMATORI

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Pes
te 300 de sțudenți clujeni activează 
în formațiile artistice ale Univer
sității Babeș-Bolyai, tar aproxima
tiv 250 fac parte din echipele de 
artiști amatori ale facultăților. Pen
tru activitatea obștească desfășu
rată și înaltul nivel artistic al pro
gramelor prezentate, corul și echipa 
de dansuri a universității au fost 
distinse cu titlul de formații artis
tice fruntașe. Studenții artiști ama 
tori de la universitatea clujeană 
susțin spectacole în localitate, in 
centre muncitorești și la sate. în 
ultima vreme, unele formații s-au 
deplasat la uzinele „Industria Sîr- 
mei" din Cîmpia Turz.ii, în satele 
raionului Luduș, ca și în alte locuri.

SALT SPRE GLORIE : Patria ( Bd. Ma- 
gheru, 12—14), I. C. Frimu (Bd. 6 Martie, 
16), Alex. Sahia (Cal. Văcărești, 21), N. Băl- 
cescu (Cal. Rahovei, 151). TOM DEGEȚE
LUL : Republica (Bd. Magheru, 2), Bucu
rești (Bd. 6 Martie, 6), Gh. Doja (Cal. Gri- 
viței, 80), Libertății (Str. 11 Iunie, 75). 
CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : rulează 
la cinematografele Magheru (Bd. Magheru, 
29), Elena Pavel (Bd. 6 Martie, 14). NU E 
LOC PENTRU ANIMALE SĂLBATICE : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri (Str. 
Grigorescu, 24), Alex. Popov (Cal. Griviței, 
137), Donca Simo (Str. Avrig, 1). AGENTUL 
X 25 — cinemascop : Lumina (Bd. 6 Mar
tie, 12), 30 decembrie (Cal. Ferentari, 86). 
SECERIȘUL VERDE : Maxim Gorki (Cal. 
Victoriei, 48). FLĂCĂRI IN TAIGA : Cen
tral (Bd. 6 Martie, 2), înfrățirea între po
poare (Bd. Bucureștii Noi), 16 Februarie 
(Bd. 30 Decembrie, 89). PORTO FRANCO : 
Victoria (Bd 6 Martie, 7), V. Roaita (Bd. 
1 Mai, 57). ULTIMUL MEU TANGO : Ti
neretului (13 Decembrie, 5—7). CASTELUL 
DIN BASME : Timpuri Noi (Bd. 6 Mar
tie, 18). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII — dimineața 13 Septembrie (Str. 
Doamnei nr. 9). FATA CU CHITARA - 
după-amiază : 13 Septembrie (Str. Doam
nei, 9). SOSEȘTE CIRCUL : Cultural (Cal. 
Grivlței, 196), M. Eminescu (Str. M. Emi- 
nescu, 127). INTILNIRE PE CABLU î 8 
Martie (str. Buzești, 9—11), Miorița (Cal. 
Moșilor, 127). VÎNTUL S-A OPRIT IN ZORI: 
Orivița (Piața Ilie Pintilie, 2). CIRCUL 
FĂRĂ CUPOLA : C-tin David (Șos. Crîn 
gași, 42). POVESTE DESPRE O FATA : 
UNIREA (Bd. 1 Mai, 143), Munca (Șos. Mihai 
Bravu, nr. £21), Olga Bancio (Cal. 13 Sep
tembrie, nr. 196). CAIDUL: Flacăra (Col.

Dudești, 22). RAIDUL VĂRGAT : Popular 
(Mătăsari, 31). ÎNVIEREA : Moșilor (Cal. 
Moșilor, 221). AUSTERLITZ — cinemascop : 
23 August (Bd Dimitrov, 118). ZECE PAȘI 
SPRE RĂSĂRIT : rulează la cinematogra
ful Ilio Pintilie (Șos. Colentina, 84). CAZUL 
GLEIWITZ : 8 Mai (Str. Lizeanu, 19).
VÎRSTA DIFICILA : Floreasca (str. G. Bi
zet). PINZE PURPURII : G. Coșbuc (Cal. 
Rahovei, 118). COPILUL TRUPEI rulează 
la cinematograful G. Bacovia (Șos. Giurgiu
lui, 3). DOCTORUL DIN BOTHENOW : 
Drumul Serii (Str. Drumul Serii, 30). A- 
LEKSANDR NEVSKI rulează la cinemato
graful Aurel Vlaicu (Șos. Cotroceni, 9). 
DOUĂ VIEȚI — ambele sorii rulează la ci
nematograful B. Delavrancea (Bd. Libertă
ții, 70—72).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiunea de știință 
și tehnică pentru pionieri și școlari : „Cine 
știe să răspundă“. 19,35 — Filmul artistio 
„Cazacii" — o producție a studioului „Mos- 
film“. 21,10 — Recital muzical-coregrafio. 
21,50 — Telesport. în încheiere : ultimele 
știri.

RADIO, LUNI 15 IANUARIE © Program 
da sulta — orele 9,20 — I o Muzică da 
estradă — orele 10,30 — I © Muzică vocală
— orele 12,00 — I © Concerte pentru mai 
multe instrumente — orole 12,30 I ® Din 
vla{a de concert a Capitalei — orele 13,25
— Ho Program de muzică din opere ceru- 
tă de ascultători — orele 15,00 — II o In
terpret sovietici, laureațl ai Premiului Le
nin — orele 15,30 — I © Vorbește Moscova
— orele 16,80 — II © Prelucrări corale — 
orele 17,15 — I© Rapsodia albastră de Ger-

shwin — orele 18,05 — 11 o Ciută Dorina 
Drăghici șl Nicu Stoenescu — orele 18,40 — 
I o Almanah științific — orele 19,00 — I 
© Cronica economica — orele 19,30 — II o 
Ciclul : Sonate pentru plan de Beethoven 
— orele 20,30 —- I © Tribuna radio — orele 
20,50 — lo Noi înregistrări de muzică 
populară romînească — orele 21,00 — I o 
Actualitatea radio — orele 21,00 — II o 
Piese corale preclasice — orele 22,30 — I © 
Va1surl — orele 22,30 — II • Figura lui Don 
Quijotte oglindită în muzica lui Tellemann, 
Richard Strauss și laroslav Doubrava — ore
le 22,38 — I.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 și 
18 ianuarie : Vremo tn gonoral călduroasă in 
prima parte a intervalului, apoi se va răci 
ușor, mai ales tn jumătatea do nord a ță
rii. Cerul va fi variabil, mai mult acope
rit tn Transilvania ,1 Moldova. Precipitații 
locale vor cădea sub formă de ploaie, iar 
tn nordul țării și tn regiunea muntoasă se 
va transforma tn a doua parte a interva
lului tn lapoviță șl în ninsoare. Vint slab 
pînă Iu potrivit din seotorul vestic. Tempe
ratura staționară la început, apoi In lei
dere ușoară. Minimele vor fi ouprinse tntre 
minus 5 și plus 5 grade, iar maximele tn
tre 0 șl piua 10 grade, local mai ridicate,-

?
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HANDBAL s-a califâcaS“
So seEoÊfïïoaleie C. C. E.

TG. MUREȘ (coresp. „Soînleil"). 
>— Handbalistele de la Ștllnta și 
Rapid s-au întîlnlt ieri în meci re
vanșă pentru „Cupa campionilor 
europeni". La iei ca și în primul joc, 
echipele au urmărit mai ales re
zultatul, ceea ce, iirește, a fă
cut ca nivelul tehnic al partidei 
să nu fie prea ridicat. In prima re
priză a meciului de ieri, jucătoarele 
n-au reușit să deschidă scorul decît 
în minutul 10 cînd Ștef, de la 
Știința, a înscria dlntr-o lovitură li
beră de la 7 m. Egalarea (în minu
tul 11, prin Boțan) și golul următor 
(Ștef, minutul 13) au fost de aseme
nea urmarea a două lovituri de la 
7 m. Prima repriză s-a încheiat cu 
scorul de 2—2, după ce rapidista 
Boțan a înscris din acțiune în minu
tul Jj5.

La reluare, rapidistele au atacat 
mai mult. In minutele 24 șl 25 sco
rul le-a fost chiar favorabil (3—2 
și 4—3). Dar de flecare dată Aurora 
Leonte a adus egalarea pentru

Știința. Rezultatul final al partidei a 
fost pecetluit de această jucătoare 
cu trei minute înainte de terminarea 
meciului. Leonte a șutat surprinză
tor și tabela de marcaj s-a modifi
cat : 4—4.

Intrucît a cîștigat primul joc (cu 
10—8) echipa Știința — care, după 
cum se știe, deține „Cupa campio
nilor europeni" ediția 1961 — s-a 
calificat în semifinalele ediției ac
tuale. Handbalistele noastre urmea
ză să se întîlnească cu campioana 
Iugoslaviei, O.R.K. Beograd.

Arbitrul Alfred Schwab (Austria), 
care a condus ambele meciuri din
tre Știința și Rapid, ne-a declarat : 
„Handbalistele romîne joacă fru
mos, au o tehnică foarte bună. 
Cred că dacă rapidistele n-ar fi 
ezitat să tragă mai mult la poartă, 
ar fi putut cîștiga. Impresia mea 
este că echipa Știința are șanse să 
reediteze performanța de anul tre
cut..."Campionii Capitalei la patinaj-viteză

Patinatorii dinamoviști (antrenor FI. 
Gămulea) au dominat net întrecerile ta
tei pe Capitală ale campionatelor repu
blicane de patinaj-viteză. Prezenți în 
concurs alături de patinatori de la I.T.B., 
Steaua și Școala sportivă de elevi, ei au 
cîștigat toate probele disputate. La se
niori, Magdalena Udrea și Emilian Papuc 
au confirmat forma bună ce o dețin,

In fotografie : dinamovista Virginia 
Sima în timpul cursei de 3.000 m.

anunfîndu-se pretendent! șl la titlurile de 
campioni ai țării : Udrea a cîștigat pro
bele de 1.000 m. și 3.000 m.( iar Papuc 
— la 500 m., 1.500 m., 5.000 m. și
10.000 m. ■

Deosebit de interesante au fost între
cerile juniorilor. La categoria 17—18 ani, 
Virginia Sima a terminat învingătoare în 
cele două probe la care a participat 
(1.000 m. și 3.000 m.). In întrecerile ju
niorilor de aceeași vîrstă, V. Mureșan 
(la 1.500 m.) și Șt. Demeny (la 5.000 m.) 
s-au dovedit imbatabili.

Dintre ceilalți participant!, menționăm 
pe Svetlana Busuioc și V. Sofirescu —■ 
învingători în probele juniorilor de 15—16 
ani — precum și pe P. Romașcanu (cîști- 
găfor la 200 m. băieți 11—12 ani).

SCRIMĂ

în Capitală a în
ceput concursul de 
sorimă dotat cu 
„Cupa orașului 
București“. Acest 
concurs, rezervat 
tineretului, reune
ște 7 echipe bucu- 
reștene : Steaua,
Progresul, Știința, 
Școala sportivă de 
elevi nr. 1, Clubul 
sportiv școlar, Uni
versitatea Parhon 
și S.P.C.

în prima _ etapă, 
disputată sâmbătă 
și duminică, cea 
mai interesantă în
tâlnire a fost aceea 
dintre Steaua și 
S.P.C. După ce
scrimerii de la
Steaua au condus 
cu 7-1, ei au fost
la un pas de înfrângere, fiind a- 
junși și conduși chiar cu 8—7 înain
tea ultimului asalt dintre Maxim (Stea
ua) și Istrate (S.P.C.). Istrate a pier
dut la limită, așa că întîlnirea s-a 
terminat cu un rezultat de egalitate 
(8-8).

După prima etapă în fruntea cla
samentului se află echipa S.P.C. cu 4 
puncte, urmată de Steaua și Știința 
cu 3 puncte (și un joc mai puțin).

în fotografie : Pe planșă, Silvia 
Ungureunu (Clubul sportiv școlar) și 
Manuela Chira (Școala sportivă nr. 1).

Un furneu pest®

Casa de cultură a tineretului din ra- 
iohul Grivija Roșie a găzduit duminică 
dimineața îniîlnirea tineretului din Ca
pitală cu membrii Biroului Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat și 
reprezentanți ai organizațiilor de tine
ret de pe toate confinenfele, partici
pant la sesiunea Biroului F.M.T.D. în 
sală, împodobită sărbătorește, erau pre- 
zenți tineri muncitori din uzine și fa
brici, de pe șantierele de construcții, 
lucrători din instituțiile bucureșfene. 
sfudenți și elevi.

Salufînd prezența în sală a oaspeți
lor de peste hotare, Iov. Nicolae Po
pescu, prim-secreiar al Comitetului oră
șenesc București al U.T.M., a subliniat 
interesul deosebit cu care tineretul ro- 
mîn a urmărit desfășurarea lucrărilor 
sesiunii Biroului F.M.T.D., lucrări care 
au demonstrat încă o dată justețea li
niei politice a Federației, uriașul ei 
prestigiu în țața maselor largi de ti
neri iubitori de pace din lumea în
treagă.

După ce a amintit condițiile minuna
te de muncă și de viață asigurate ti
neretului din patria noastră prin grija 
partidului și guvernului, vorbitorul a 
arătat că tineretul nostru sprijină pe 
deplin politica R.P. Romîne, politică 
bazată pe principiile coexistenței paș
nice. Generația fînără a patriei noastre 
consideră că tinerii iubitori de pace 
din lumea întreagă trebuie să-și uneas
că toate forțele în lupta pentru men
ținerea și consolidarea păcii, împotri
va primejdiei de război. De aceea, ti
neretul aprobă hotărîrile sesiunii de la

București a Biroului F.M.T.D., își ex
primă și cu această ocazie adeziunea 
la linia politică a Federației.

Prin oaspeții prezenți în sală, vorbi
torul a adresat un mesaj prietenesc, 
plin de căldură, din partea tineretului 
romîn, tinerilor din țările socialiste, din 
țările care și-au cîștigat recent inde
pendența sau care luptă încă pentru 
acest țel, tinerilor ce luptă în țările ca
pitaliste pentru pace și progres social.

Avem deplină încredere în victoria 
forțelor păcii și socialismului — a în
cheiat fov. N. Popescu. La triumful 
ideilor coexistenței, tînăra generație 

a lumii, F.M.T.D., își vor aduce o con
tribuție importantă alături de toți 
oamenii iubitori de pace.

Primiți 
cuvînful 
F.M.Ț.D., 
Comitetului 
din U.R.S.S., Prizco Barroso, 
în conducerea Organizației 
Revoluționari din Cuba, 
Boubakar, reprezentantul Ti 
Democrat din Senegal, 
Michael lala, din partea Ligii 
tului Comunist din Canada.

cu vii
Piero 
P. N.

aplauze, au luat apoi 
Pieralli,
Reșetov, președintele 

organizațiilor

președintele

de tineret 
membru 
Tinerilor 

N'Diongue 
neretului 

Thomas 
i Tinere-

Și
In numele tinerilor din țările pe care 

le reprezintă, vorbitorii au mulțumit ti
neretului, întregului popor romîn, pen
tru primirea călduroasă făcută, pentru 
condițiile create în vederea bunei des
fășurări a lucrărilor sesiunii Biroului 
F.M.T.D. Ei au subliniat importanța deo. 
sebită pe care sesiunea Biroului Fede
rației, documentele adoptate, o au în 
condițiile actuale ale luptei tineretului

lumii pentru pace, democrație și pro
gres social, pentru coexistență pașnică, 
împotriva colonialismului și imperialis
mului.

Oaspeții au subliniat în cuvîntul lor 
succesele remarcabile obținute de ti
neretul din țara noastră, de poporul 
romîn, pe frontul construcției pașnice, 
în îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și viață, și și-au exprimat admirajia 
față de eforturile poporului nostru pen
tru apărarea păcii, pentru asigurarea 
unui viitor fericit tinerei generații. In 
acest sens a fost relevată importanța 
propunerii făcute de guvernul R.P. 
Romîne cu privire la educarea tinere
tului în spiritul păcii și prieteniei între 
popoare, propunere discutată și însu
șită de O.N.U.

Oaspeții au vorbit, de asemenea, 
despre lupta .tineretului din țările lor 
pentru apărarea bunului cel mai de 
preț al omenirii — pacea, despre sem
nificația și importanța celei de-a VI-« 
Adunări a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D. și a celui de-al Vlll-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Studen
ților pentru pace și prietenie, subli
niind că F.M.T.D., organizațiile sale își 
vor aduce și de aci înainte aportul la 
lupta tineretului pentru pace și un vii
tor fericit.

Sutele de participant! la întîlnire — 
gazde și oaspeți — au Intonat laolaltă 
Imnul F.M.T.D.

Întîlnirea s-a încheiat cu un frumos 
program de cînfoce și dansuri prezen
tat de Ansamblul artistic al U.T.M.

(Agerpres)

Echipele de fotbal Steaua-Buou- 
rești, Petrolul-Ploiești șl Dinamo- 
București au repurtat noi victorii în 
cadruțz turneelor pe care le între
prind peste hotare.

Jucînd la Damasa meciul re
vanșă cu echipa Armatei Siriene, 
fotbaliștii de la Steaua au cîștigat 
cu scorul de 6—0 (5—0). Primul joc

satelor“ la șahRecent s-au încheiat semifinalele concursului republican de șah prin corespondență dotat cu „Cupa satelor". Inițiată pentru prima oară, această competiție a atras un număr însemnat de oameni ai muncii din comunele și satele regiunilor Argeș, București, Banat, Ploiești, Crișana, Iași, Maramureș etc. Astfel, la prima etapă au participat circa 300 de concurenți. Reamintim că această competiție se desfășoară sistem turneu, pe echipe alcătuite din 3 concurenți.în prima parte a competiției au

avut loc o serie de partide deosebit de pasionante. în special, menționăm frumoasa comportare a echipelor din comunele Dascălu Creața (raionul Urziceni), Ghioroc (raionul Lipova), Căzănești (raionul Slobozia), Valea Ierii (raionul Turda), Lăpușata (raionul Horezu) etc. Dealtfel aceste echipe s-au clasat printre primele în grupele respective.Turneul final al „Cupei satelor“ la șah prin corespondență va începe la 1 martie.

revenise de asemenea echipei 
bucureșten-s (2—0). s.

Duminică la Hanoi, echipa Petro
lul Ploiești a întrecut cu 3—1 (2—0) 
echipa Armatei Populare a R. D. 
Vietnam. Echipa ploieșteană a pres
tat din nou un joc de calitate, 
mult aplaudat de spectatori. Cele 
trei puncte au fost realizate de 
Badea (2) și Dridea.

Echipa bucureșteană de fotbal Di
namo și-a încheiat turneul în Cipru, 
jucînd ieri la Nicosia cu echipa 
Apoeil. Fotbaliștii romîni au avut 
inițiativa majoritatea timpului, ob- 
ținînd victoria cu scorul de 5—0 
(1—0) prin punctele marcate de Ene 
(3) și Nunweiller III (2).

Elevii școlii sportive din Cra
iova sirrt fruntași la învățătură, 
ca șl în sport. Cea mai mică 
notă a lor este 8.

ANUL W61 Fotbalul american = 29 morți
Cu cîfeva zile în urmă,

Conferința de presă cu prilejul lucrărilor 
sesiunii Biroului F. M. T. D.

CARNET 
PUGILISTIC

o Anul acesta, campionatele re
publicane de box se vor desfășura 
după o nouă formulă. Spre deose
bire de edițiile trecute, „indivi
dualele“ programează 8 zone, în loc 
de 4. Federația de specialitate a 
stabilit ca întâlnirile din zone să se 
desfășoare între 8 și 11 iunie în 
orașele Constanța, Bacău, Iași, Cluj, 
Timișoara, Oradea, Brașov și Sibiu. 
Finalele vor avea loc între 22 iunie 
și 1 iulie în Capitală, cu partici
parea a 80 de boxeri.

& în afara unor întîlniri bilate
rale, în acest sezon boxerii români 
vor evolua în cadrul a două mari 
competiții internaționale. Este 
vorba de „Dmamoviada" de la Var
șovia și „Cupa orașelor balcanice“ 
de la Sofia.

w Orașul Sao Paolo va găzdui la 
18 ianuarie meciul pentru campio
natul mondial la cat. cocoș : bra
zilianul E. Jofre îl va întîlni pe 
irlandezul John Caldwell. De re
marcat că în cadrul Jocurilor Olim
pice de la Melbourne, Caldwell — 
pe atunci amator — a fost învins de 
reprezentantul nostru Mircea Do- 
brescu.

& Uniunea europeană de box 
(E.B.U.) evită sistematic de a-l 
desemna șalanger oficial la titlul 
european al categoriei „mijlocii“ pe 
maghiarul L. Papp, care în cele 1° 
meciuri susținute nu a cunoscut 
înf rîngerea.

E.B.U. a hotărît ca în lipsa lui 
Scholtz (acesta a abandonai titlul 
trecînd la altă categorie), campio
natul să fie disputat de... Mc Cor
mack. (Scoția) și Kokmayer (O- 
landa) — boxeri cu două clase in
feriori maghiarului.

ziarul vest-german „Deut
sche Zeitung“ a publicat 
o corespondentă din De
troit în care prezintă un 
sumbru bilanț al fotba
lului american :

„O intormajie șocantă : 
sezonul 1961 de fotbal 
s-a soldat în S.U.A. cu 
29 de morți... Ce fel de 
joc este acesta care se 
practică parcă cu inten
ții de sinucidere?

Două discipline spor
tive, bine cunoscute nouă, 
fotbalul și rugbiul, se află 
la originea jocului cu 
mingea practicat în Sta
tele Unite. De la primul,

fotbalul, a primit numele, 
și de la celălalt, rugbiul, 
mingea în formă ovală și 
cîteva reguli de bază. 
Aceste împrumuturi de la 
disciplinele sportive eu
ropene cu greu pot fi re
cunoscute da spectatori 
la un joc american de 
fotbal...

O anchetă întreprinsă 
în momentul cînd tota
lul cazurilor mortale se 
ridicase la... 13 a dus la 
constatarea că... „casca 
din material plastic, cu 
care jucătorii își prote
jează capul, constituie 
cauza principală a acci
dentelor mortale. Adevă

rul este însă că mulji ju
cători nu mai consideră 
această cască drept o 
protecfie, ci o „armă de 
atac" pe care o folosesc 
repezindu-se cu ea îm
potriva adversarilor.

Statistica cazurilor mor
tale cu care se încheie în 
fiecare an sezonul de 
fotbal american, și care 
a siîrnif pretutindeni 
mare vîlvă, este rezulta
tul brutalității jocului și 
fanatismului celor care îl 
practică".

...Mai degrabă rezulta
tul moravurilor caracte
ristice sportului capita
list.

Săritură reușită !
(Desen de EM. MIHĂILESCU)

îN CÏTEVA
Fruntașii tenisului de masă din 

țara noastră vor participa peste cîteva 
zile la cîteva concursuri în R. S. Ceho
slovacă. După ce vor evolua în ora
șele Bratislava, Brno, Blansko și Par
dubice, jucătorii romînl vor lua parte 
la campionatele internaționale ale 
R, S. Cehoslovace, programate la 
Fraga între 26 și 28 ianuarie.

Din lot iac parte campioanele mon
diale Maria Alexandru și Geta Pitică, 
campionul țării Radu Negulescu, A- 
dalbert Rethi, T. Covaci, D. Giurgiu- 
că și Eleonora Mihalca.

■A'
Pe pîrtiile din apropierea stațiunii 

de sporturi de iarnă de la Cimbulak 
a început un concurs de schi la care 
participă cei mai valoroși sportivi 
sovietici. Proba de coborîre, desfășu
rată pe un traseu de 2.200 m., a re
venit lui G. Certisev. La feminin, pri
ma s-a clasat Liubov Volkova. Traseul 
a măsurat 1.750 m.

★
Turul ciclist al Egiptului a continuat 

ou desfășurarea etapei a doua : Sohag- 
Assîut (96 km.). Din nou victoria a re
venit alergătorului Lothar Appier 
(R. D. Germană), care l-a învins la 
sprintul final pe polonezul Krolak.

lori dimineață, la patinoarul „23 August“ din Capitală, suto de 
bucuroșteni, amatori de patinaj, și-au pierdut vremea stând la coadă 
la singura casă de bilete deschisă. Celelalte „case de bilete“ — cum 
se vede șl în medalion — n-au funcționat De ce oare?

R î N D U R I
Ciclistul german a fost cronometrat în 
21142’07”. El conduce in clasamentul 
general individual avind 1 minut a- 
vans asupra lui Krolak și două minute 
față de Valcic (Iugoslavia). Pe echipe, 
în fruntea clasamentului se află R. D. 
Germană (30hl3’05”) urmată de Iugo
slavia — (30hl5’20”).

*
A început concursul internațional de 

patinaj-viteză de la Madonna di Cam- 
piglio (Calabria) dotat cu „Trofeul 
Nicoiodi“. O formă deosebită demon
strează campionul francez Kuprianoff. 
El a cîștigat două probe 500 m. în 
42”8/10 și 1.500 m. în 2’12”3/10, con- 
duoînd în clasament. Proba de 3.000 
m. a revenit suedezului Ivar Nilsson 
in 4’44”3/10.

★
Olimpiada de șah, unul dintre cele 

mai mari evenimente sportive ale 
anului, va avea loc între 15 septembrie 
și 10 octombrie în stațiunea maritimă 
„Nisipurile de argint“ de lingă Varna. 
La cea de-a 15-a ediție jubiliară a 
Olimpiadei șahiste se scontează pe 
participarea a peste 40 de țări.

★
Comitetul de organizare a marii 

competiții cicliste „Cursa Păcii", 
care-și serbează anul acesta jubileul 
de 15 ani, a trimis invitații de parti
cipare în 20 de țări : U.R.S.S., R. P. 
Romînă, R. P. Bulgaria, R. P. Ungară, 
Anglia, Austria, Belgia, Danemarca, 
Egipt, Finlanda, Franța, Olanda, Iugo
slavia, Maroc. Norvegia, R. F. Ger
mană, Suedia, Elveția, Italia, Tunisia. 
Adăugind și țările organizatoare — 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă și 
R. D. Germană — numărul echipelor 
participante va fi astfel de 23.

★
în ziua a patra a turneului interna

țional de hochei pe iarbă de la Ah
medabad, Australia a terminat la ega
litate (1—1) cu Malayg. Belgia a dis
pus ou 3—0 de Indonezia, iar R. F. 
Germană a întrecut ou 7—0 pe R.A.U.

★
Formația masculină de baschet Ha- 

poel Tel Aviv a întrecut ou 69—65 
(32—29) echipa turcă Darush Afaka 
din Istanbul intr-un meci contând pen
tru „Cupa campionilor europeni". Re
turul va avea loc peste cîteva zile la 
Istanbul.

■A
S-a înoheiat turneul internațional 

de fotbal de Ia Santiago. Pe primul 
Ioc s-a clasat echipa Steaua Roșie 
Belgrad, urmată de formația brazilia
nă Botafogo. în ultima zi a turneului 
Steaua Roșie a învins ou 3—2 pe Fe- 
rencvaroș Budapesta, iar Botafogo a 
oîștigat cu același soor in fața echipei 
chiliene Colc-Colo. (Agerpres)

PRONOSPORT
Rezultatele concursului nr. 2 

din 14 ianuarie a.c.
Lanerossi — Fiorentina (1-1) X
Palermo — Roma (0-0) X
Udinese — Milan (0-1) 2
Juventus — Atalanta (1-1) X
Lecco — Spăl (0-0) X
Intemazionale — Mantova (2-0) 1
Venezia — Torino (0-1) 2
Bologna — Padova (4-1) 1
Sampdoria — Catania (4-1) 1
Napoli — Prato (2-1) 1
Reggiana — Genoa (1-2) 2
Cosenza — Brescia (0-0) X

Duminică la amiază a avut loc la sediul Uniunii Ziariștilor din R.P. Romînă o conferință de presă, organizată cu prilejul lucrărilor sesiunii Biroului Federației Mondiale a Tineretului Democrat, care a avut loc la București între 10-13 ianuarie. Au participat din partea F.M.T.D. membri ai Secretariatului care au luat parte la lucrările sesiunii. Au fost de față ziariști romîni și corespondenți ai presei străine.Conferința de presă a fost deschisă de redactorul șef al ziarului „Scînteia tineretului", Anghel Paras- chiv, după care Claude Gatignon, secretar general al F.M.T.D., a tăcut o scurtă expunere asupra lucrărilor recentei sesiuni a Biroului Federației Mondiale a Tineretului Democrat.Vorbitorul a arătat că ' Biroul F.M.T.D. a discutat problemele esențiale ale luptei tinerei generații pentru pace, independență națională, democrație, progres și un viitor mai bun. Biroul a elaborat documente privind pregătirea celei de-a Vl-a Adunări a organizațiilor membre ale F.M.T.D. care va avea loc la Varșovia și a stabilit sarcinile Federației în vederea celui de-al Vlll-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților ce se va ține la Helsinki.Examinînd problemele tineretului din epoca noastră — a spus vorbitorul — în cadrul sesiunii s-a subliniat că principala trăsătură caracteristică a situației internaționale este faptul că forțele păcii, democrației și progresului precumpănesc asupra acelora ale imperialismului, reacțiunii și războiului. Prin eforturile unite ale tuturor forțelor iubitoare de pace, la care tineretul participă într-o mare măsură, forțele reacțiunii și războiului pot fi silite să bată în retragere, războiul poate fi preîntîmpinat.Pe o mare întindere a pămîntu- lui a apărut și se consolidează o societate nouă, în care tineretul poate, în sfîrșit, să cunoască o viață luminoasă, eliberată pentru totdeauna de coșmarul exploatării, al asupririi economice și sociale.în același timp, sub ochii tinerei generații are loc procesul prăbușirii sistemului colonial. F.M.T.D. sprijină cu toată energia lupta împotriva colonialismului, care este o contribuție importantă la lupta pentru pace. Biroul F.M.T.D., în cursul

discuțiilor și prin rezoluțiile adoptate, și-a manifestat solidaritatea cu revoluția cubană, cu acțiunile Indiei pentru eliberarea teritoriului Goa, cu lupta tineretului din Indonezia în vederea eliberării Irianului de vest, cu eroica luptă a poporului algerian pentru independență etc.Biroul F.M.T.D. a constatat că, în fața creșterii puternicei mișcări pentru pace, împotriva imperialismului, pentru bunăstare și progres, cercurile imperialiste, în primul rînd cele din S.U.A., opun o rezistență înverșunată, făcînd să crească pericolul de război. în această situație, sesiunea noastră a subliniat că sarcina primordială a F.M.T.D. este de a lupta pentru unirea și mai strînsă a tineretului lumii în lupta pentru o pace trainică.Marile sarcini și obiective de acțiune pe care F.M.T.D. le pune în fața tinerilor din lumea întreagă sint : să acționeze pentru salvgardarea păcii, pentru dezarmarea totală și controlată, ca mijloc esențial de a impune pacea, împotriva politicii de agresiune și război a imperialismului. Tinerii devin tot mai conștienți de faptul că numai respectarea principiilor de coexistență pașnică poate să scutească tînăra generație de ororile unui nou război mondial. Ei cer dezarmarea generală, totală și controlată, încetarea oricăror experiențe cu arma atomică și termonucleară prin încheierea unui acord între țările care dețin aceste arme. Biroul F.M.T.D. cheamă tineretul lumii să întărească tot mai mult lupta pentru încheierea tratatului de pace german și transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber, neutru și demilitarizat, să organizeze acțiuni împotriva bazelor militare vest-germane și a prezenței Bundeswehrului în diferite țări.F.M.T.D. cheamă pe tinerii de pretutindeni să intensifice lupta pentru a se pune capăt pentru totdeauna colonialismului și asupririi imperialiste, pentru a consolida și apăra independența națională.Biroul F.M.T.D. cheamă tineretul să sărbătorească ziua de 24 aprilie ca o mare zi de luptă a tineretului împotriva colonialismului și pentru coexistența pașnică.La sesiunea Biroului F.M.T.D., a continuat vorbitorul, s-a arătat de asemenea că organizațiile de tine

ret trebuie să se preocupe și mai departe de toate problemele care privesc drepturile și revendicările economice ale tinerei generații, pentru participarea tineretului la viața socială și politică a fiecărei țări, împotriva șomajului, pentru dreptul la muncă și salariu egal la muncă egală, pentru pregătirea profesională și calificare, pentru democratizarea învățămîntului, asigurarea odihnei și a dreptului la cultură.Toate eforturile F.M.T.D., pe baza obiectivelor sale politice și a programului său, sint menite să favorizeze dezvoltarea mișcării de masă a tineretului cit mai larg posibil, înlesnind unirea și acțiunea tinerei generații și colaborarea între organizațiile de tineret.Pentru a realiza aceste obiective, sesiunea Biroului F.M.T.D. a hotărît ca în perioada următoare FM.T.D. să-și concentreze eforturile mai ales în vederea sprijinirii Congresului mondial pentru dezarmare și pace convocat de sesiunea de la Stockholm a Consiliului Mondial al Păcii; în vederea pregătirii Adunării^ organizațiilor membre ale F.M.T.D., care va avea loc la Varșovia, să contribuie în mod hotă- rîtor la succesul celui de-al Vlll-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru pace și prietenie de la Helsinki.Sintern siguri că toate acestea vor întări F.M.T.D., care este organizația combativă a forțelor iubitoare de pace, democratice și antiim- perialiste din mișcarea de tineret.în încheiere, Claude Gatignon a arătat că participanții la sesiunea Biroului F.M.T.D. au fost deosebit de satisfăcuți de a fi avut prilejul să cunoască realizările poporului și tineretului din R P Romînă. El a mulțumit Uniunii Tineretului Muncitor pentru condițiile optime asigurate desfășurării lucrărilor sesiunii cit și pentru aportul adus în cadrul discuțiilor prin reprezentanții săi.Ziariștii prezenți au pus apoi o serie de întrebări privind activitatea de viitor a F.M.T.D. în răspunsurile date, membrii Secretariatului F.M.T.D. s-au referit, prin exemple concrete, la diverse acțiuni pe care le va întreprinde F.M.T.D. în lupta pentru realizarea obiectivelor nobile ce îi stau în față. (Agerpres)
rt £ O> O

Rapidul de Dresda aleargă neos
tenit, rostogolind pe cîmpia încre
menită de ger un val de abur alb. 
în compartiment — o căldură plă
cută. După prima țigară, discuția 
se încinge.

Bărbatul uscățiv, cu părul nins, 
montorul Kralek, cum ni se pre
zentase, venea din Finow, de la 
marile laminoare. Plin de nerăb
dare să se vadă cit mai repede la 
cabana de pe valea Elbei, vorbește 
grăbit și tare.

— M-a tăbăcit destul vîntul în 
iarna asta. Am lucrat la montarea 
liniei de laminoare a uzinei, apoi, 
detașat la Eisenhüttenstadt, am 
început construcția noilor unități, 
chiar în miezul iernii. Acum am să 
stau lîngă sobă o lună întreagă.

Totuși, treaba asta nu-i surîde : 
între timp, ortacii vor avansa cu 
lucrările. Se întrec să dea în func
țiune noi capacități de producție 
înainte de termen. Cu ele, combi
natul de pe Oder va da în 1965 peste 
60 la sută din producția de oțel și 
de laminate a țării.

— Jiu ți-e ușor să fii departe de 
locul unor bătălii hotărîtoare, dă 
el din cap cu înțeles.

— La noi este altfel. Iarna, lupii 
de mare se trag și ei la țărm, spune 
glumind Karl, un tînăr dispecer 
din noul port al Rostockului. Mer
ge și el în concediu. Constructorii 
au terminat cel de-al doilea chei al 
portului de pe golful Breitling, au

ridicat cele 6 macarale turn, de la 
înălțimea cărora vezi și mai clar 
gura uriașă a mării gata să înghită 
țărmul.

— Acuma va fi treabă la noi, ex
clamă Karl și o undă de mîndrie 
îi străbate inima, închipuindu-se la 
post, dominînd pădurea de catarge 
și navele de peste 10 mii de tone.

Omul cu față de meridional mer- 

iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii. 

De la corespondentul 
nostru la Berlin
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ge undeva lîngă Dresda să asigure 
livrarea instalației feroviare nece
sare trenului electric urban berli- 
nez.

— Las-că nici noi nu stăm mai 
prejos, spune el. în 60 de zile au 
fost construite liniile care leagă 
Oranienburg de Berlin. în 74 de 
zile au fost așezate blocurile de 
relee automate, 6 poduri de beton 
pe linia care va lega aeroportul 
Schönefeld de Berlin-Gruenau. în 
februarie, linia trebuie să fie gata. 
Asta a fost pentru noi o sarcină de 
onoare, dar și o chestiune perso
nală. Doar acum cei care fac na
veta dintre capitală și împrejurimi 
economisesc mii de ore.

— „Chestiune personală"... — în- 
gînă un al patrulea călător care-și 
privise mereu ceasul. Cuvintele pli

ne de siguranță, optimism și preo
cuparea față de treburile obștești 
ale celor din compartiment i se pă
reau cu totul neobișnuite. Doar și la 
fabrica de țevi din Duisburg, din 
R.F.G., unde lucrează el, oamenii au 
destule „chestiuni personale". „Pro
ducția pe 1962 ? Parcă mă întreabă 
cineva pe mine ? Mă gîndesc nu la 
1962, cu atât mai puțin la 1965, ci 
la ceea ce va fi mîine-poimîine cînd 
o să mă întorc acasă. Nu cumva 
primesc și eu „plicul albastru" de 
concediere în care scrie politicos : 
„Domnule Müller, vă mulțumim 
pentru activitatea depusă în între
prinderea noastră, dar... etc. etc.“ 
Astfel de gînduri îl frământau pe 
cel de-al patrulea călător, care 
trăgea cu urechea la conversația 
celorlalți. Gînduri izvorîte dintr-o 
realitate pe care el o cunoaște prea 
bine. Numai în primele zile ale 
noului an, concernul „Hoesch und 
Mannesmann" din Duisburg a azvîr- 
lit pe drumuri un sfert din totalul 
angajaților. Dacă ajunge și el șo
mer ? Salariul soției se duce doar 
în întregime pe chirie...

...Iată și Dresda. Feroviarul din 
Berlin se pierde în șuvoiul ce se 
scurge spre oraș. Montorul din Fi
now și dispecerul din Rostock a- 
leargă să prindă autobuzul care-t 
va duce la casele de odihnă. Müller 
din Duisburg stă locului adîncit în 
gînduri: „Chestiuni personale...“.

A, VELA

Delegația economică turcă 
a părăsit CapitalaDelegația economică turcă, condusă de Mazlum Ataman, președintele Departamentului de comerț exterior din Ministerul Comerțului, a părăsit duminică după- amiază Capitala. Delegația a dus tratative și a încheiat protocolul privind stabilirea listelor de mărfuri pentru anul 1962 în cadrul acordului comercial existent între R. P. Romînă și Turcia.Oaspeții au fost conduși Ia plecare de Mihai Ciobanu, președintele Camerei de Comerț a R. P. Romîne, și de funcționari superiori din Ministerul Comerțului.Au fost de față Zübeyir Aker, însărcinat cu afaceri ad-interim al Turciei la București, și membri ai am basadei Turciei. (Agerpres)

Prime de vechime

ORADEA (coresp. „Scînteii"). - 
în exploatările trustului minier „Ai 
dealul“ s-au acordat recent primele 
de vechime. Cu acest prilej, minerul 
Crăciun Constantin de la exploatarea 
Bratca a primit o primă în valoare 
de 2.128 lei, Silaghi Vasile de la 
exploatarea Chieșd — de 2.149 lei 
etc.

Valoarea primelor de vechime a- 
cordate anul acesta minerilor apar- 
țintnd trustului minier „Ardealul“ m 
ridică la aproape 4.500.000 lei.
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NEW YORK 14 (Agerpiea).
15 ianuarie cea de-a 16-a sesiune a 
Adunării, Generale a O.N.U. își reia 
lucrările. Observatorii prevăd că ea 
va dura circa 4—5 săptămîni.

Pe ordinea de zi figurează șase 
puncte, dintre care principalele sînt 
situația din Angola și viitorul teri
toriului Ruanda Urundi de sub tu
tela Belgiei.

începînd din martie 1961 proble
ma Angolei a fost discutată în re
petate rîndUTl de către Consiliul de 
Securitate și Adunarea Generală, 
în ciuda împotrivirii guvernului 
portughez care continuă șă pretindă 
■cu fățărnicie că coloniile sale africa, 
ne ar fi „provincii de peste mări“ 
ale Portugaliei. Adunarea Generală 
va examina raportul subcomitetului 
său căruia guvernul Salazar i-a re
fuzat autorizația de a vizita Angola. 
Raportul cere guvernului portughez 
«ă ia deîndată măsuri pentru a sa
tisface cererile legitime ale popu
lației angoleze cu privire la acor
darea independenței.

în ce privește Ruanda Urundi, A- 
dunarea Generală va lua hotărîri 
cu privire la declararea indepen
denței acestui teritoriu în cursul 
anului 1962.

Comitetul de tutelă va avea să 
se pronunțe asupra a două rezolu
ții depuse înainte de sfîrșitul anu
lui trecut. Prima cere Marii Brita
nii să comunice O.N.U. informații 
asupra coloniei sale Rhodezla de 
sud care are un statut de terito
riu autonom. Pînă în prezent gu
vernul britanic nu a furnizat nicio
dată informații asupra acestui te
ritoriu, eschivîndu-se sub diferite 
pretexte. Rezoluția depusă cere A- 
dunării Generale să stabilească 
dacă Rhodezla de sud este sau nu 
pe deplin autonomă.

Cealaltă rezoluție cere guverne
lor Marii Britanii și Guyane! brita
nice să reia imediat negocierile 
pentru a fixa data independenței a- 
cestui teritoriu. La 18 decembrie dr. 
Cheddl Jagan, primul ministru al 
Guyane! britanice, vorbind în fața 
Comitetului de tutelă, a declarat că 
ministrul britanic al coloniilor refu
ză categoric să fixeze vreo dată 
pentru acordarea independenței 
țării sale.

Pe de altă parte președintele A- 
dunării Generale urmează să nu
mească în cursul acestei sesiuni 
un comitet de șapte membri însăr
cinați să viziteze Africa de sud-
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In urma falsificării alegerilor, la insistentele opozifiei

vest pentru a organiza alegeri șl 
a pregăti acest teritoriu pentru 
independență. Se știe că guvernul 
rasist al Africii de sud refuză cu 
îndîrjire să renunțe la acest teri
toriu pe care îl consideră ca o co
lonie proprie și unde a instaurat 
un regim de cruntă oprimare colo
nială șl rasistă.

Președintele Adunării Generale 
mal urmează să anunțe componen
ța unul comitet de 17 membri, În
sărcinați cu urmărirea aplicării re
zoluției votate de Adunarea Gene
rală cu privire la lichidarea colo
nialismului.

demonstrație la Glasgow împotriva staționării 
submarinelor S. U. A. înzestrate cu arme nudeareLONDRA 14 (Agerpres). — TASS transmite : La 13 ianuarie, la Glasgow a avut loc o mare demonstrație de protest împotriva staționării în Golful Holy Loch a submarinelor americane înzestrate cu rachete și arme nucleare.La demonstrația organizată de filiala din Scoția a „Comitetului celor 100“ au participat peste 1.000 de jiersoane. După ce au trecut pe străzile orașului, demonstranții — dintre care mulți au sosit din diverse localități din Scoția — s-au îndreptat spre clădirea consulatului S.UA. din Glasgow. Demonstranții purtau pancarte pe care scria : 

„Polaris sînt o calamitate“, „Scoția 
nu le-a cerut șl noi spunem „nu“ 
rachetelor Polaris“.

O® O-----------

Demonstranții n-au reușit însă să ajungă pînă la clădirea consulatului american, deoarece pe străzile din apropiere au fost întîmpinați de cordoarie de polițiști. în semn de protest manifestanții au organizat o demonstrație, așezîndu-se pe e locul unde au fost
Declarația Consiliului 

de solidaritate al țârilor 
Asiei șl Alricll

Tirgul a nglo- vest -german cu privire
la înarmare viuLONDRA 14 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la 12 ianuarie la mitingul din Wilsden (Londra), Gordon Schaffer, președintele Comitetului englez pentru apărarea păcii, a calificat acordul cu privire la vînza- rea de armament englez Germaniei occidentale, intervenit zilele acestea în cursul tratativelor dintre Macmillan și Adenauer, ca o „trădare a intereselor Angliei". Gordon Schaffer a declarat : „în deceniul 

al patrulea ne-am convins de rolul 
nefast pe care l-au jucat fabricanții 
de armament, care au spulberat 
speranța popoarelor înATENA 14 (Agerpres). — La 12 ianuarie sub presiunea Partidului Uniunea Democrată de Stînga din Grecia (E.D.A.) și a celorlalte partide din opoziție, guvernul Karamanlis a fost nevoit să accepte discutarea în parlament a cererii opoziției ca membrii guvernului Do- vas să fie dați în judecată pentru falsificarea alegerilor parlamentare din 29 octombrie. Dezbaterile în a- ceastă problemă vor începe la 16 ianuarie.în fața dovezilor "^demascatoare aduse de opoziție, ministrul Afacerilor Interne, Rallis, luînd cuvîntul în parlament a fost nevoit să admită că autoritățile grecești au recurs la constrîngere și fraudă în alegerile parlamentare. Ministrul a declarat că în cursul alegerilor au avut loc într-adevăr „cazuri izolate“ de constrîngere.

că la recen- dezarmare.Rallis a recunoscut tele alegeri multe persoane au fost trecute de două ori în listele de alegători și că în ultimii cinci ani din aceste liste n-au fost șterși alegătorii decedați și emigrați. El a recunoscut că autoritățile, încâlcind dispoziția dată de ele însele potrivit cărora la Atena și Salonic era permisă înregistrarea alegătorilor care s-au stabilit în aceste orașe numai înainte de anul 1948, au trecut. în liste în mod arbitrar numeroși alegători. Rallis a recunoscut că la alegeri au fost depuse în urnă multe buletine de vot scrise de mînă.Deși s-a văzut silit să recunoască aceste fapte Rallis a încercat totuși să dovedească că guvernul nu se consideră vinovat de acuzațiile pe care i le aduce opoziția.Kanellopoulos, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a spus că guvernul, în ciuda faptului că este criticat de E.D.A. și de partidele de centru, „își va continua activitatea“.Deputatul Efremidis a declarat în numele E.D.A. că guvernul se înșeală dacă crede că va reuși să scape de răspundere. în cursul dezbaterii în parlament a problemei răspunderii judiciare a membrilor guvernului Dovas se va ridica inevitabil problema răspunderii celor care au stat în spatele acestuia și i-au dat instrucțiuni.

criticat in Anglia
Actualmente, premierul nostru a 
ddvenit un comis-voiajor al negu
țătorilor de moarte. El vinde arme 
foștilor generali naziști“.Condamnînd tranzacția intervenită între Anglia și Germania occidentală cu privire la livrările de armament, „DAILY WORKER" 
scrie : „Acesta este un act infam de 
trădare și o lovitură grea dată cau
zei păcii în întreaga lume". Ziarul subliniază că trebuie să se depună eforturi pentru reglementarea problemei germane pe calea tratativelor și a dezarmării generale.

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

premierul nostru a

OCCIDENTAL 14La 13 ianuarie înBERLINUL (Agerpres). — Berlinul occidental au sosit aproximativ 100 de reprezentanți ai N.A.T.O., precum și 70 de membri ai parlamentelor din țările participante la Uniunea Europei Occidentale. Ambele grupuri au venit în Berlinul occidental la invitația guvernului de la Bonn, deși drepturile acestuia nu se extind, după cum se știe, asupra Berlinului occidental.
★BERLIN 14 (Agerpres). — în legătură cu noua provocare pe care liderii N.A.T.O. intenționează să o înfăptuiască în Berlinul occidental, un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Germane a declarat :„Trimițînd reprezentanți ai N.A.T.O. și ai Uniunii Europei Occidentale în Berlinul occidental, puterile occidentale dovedesc că sînt pentru menținerea Berlinului occidental ca „oraș de front“ și intenționează să folosească în continuare teritoriul acestuia pentru propaganda dușmănoasă și activitatea subversivă împotriva R.D. Germane și a altor țări....... ............=-»<»&■..................... ■■

socialiste. în felul acesta ei dovedesc încă o dată că prin eforturile lor urmăresc numai să agraveze în permanență situația internațională, să complice tratativele, să înlesnească elementelor ultrareacțio- nare de la Bonn înfăptuirea planului lor de înarmare atomică.în declarație se subliniază în continuare că blocul agresiv al N.A.T.O. n-are ce căuta în Berlinul occidental. încercările blocului N.A.T.O., unde funcțiile de conducere sînt ocupate de imperialiștii vest-germani și de generalii hitleriști, de a se amesteca în treburile Berlinului occidental trebuie să fie considerate ca o acțiune fățiș agresivă.Adoptînd la 13 august hotărîrea eu privire la măsurile de apărare, se spune în încheierea declarației, statele membre ale tratatului de la Varșovia au prevenit o agresiune dinainte plănuită. Dacă acum, sub presiunea anumitor cercuri din N.A.T.O., activitatea subversivă în Berlinul occidental se intensifică, inițiatorii acestor provocări vor purta întreaga răspundere pentru consecințe“.

Recent, In locuința cunoscutului 
scriitor Jean Paul Sartre a explodat 
o bombă pusă de teroriștii O.A.S.

Scumpirea alimentelor 
în Franța

PARIS 14 (Agerpres) — Creșterea 
prețurilor la produsele alimentare cu 
ridicata și amănuntul a devenit atît 
de alarmantă în Franța îneît această 
problemă a făcut obiectul unei șe
dințe de mai multe ore a Consiliului 
de Miniștri.

Ziarul „COMBAT“ relatează că gu
vernul „este preocupat de scumpirea 
produselor alimentare“. în cadrul 
ședinței de cabinet, relatează ziarul, 
au fost menționate o serie din cau
zele acestui val de scumpete, subli- 
niindu-se în special majorarea chi
riilor pentru locuințe ca unul din 
factorii care determină actuala în
răutățire a situației economice a 
populației franceze.

Un comunicat dat publicității în 
capitala S.U.A. anunța că pa 
anul în curs, regimul lui Ngo Dinh 
Diem va beneficia de un „ajutor“ 
considerabil superior 
anul trecut.

Așadar, în mare 
pungii cu dolari sînt 
larg, ca oricînd, pentru dictatorul 
sud-vietnamez. Mărinimia stăpînului 
chimirului își are tîlcul ei. Ea se 
produce ca urmare a „S.O.S."-ului 
disperat lansat de Ngo Dinh Diem și 
de consilierii săi americani pentru 
salvarea de la naufragiu a regimu
lui corupt din Vietnamul de sud.

într-adevăr, situația acestui regim 
a devenit atü de precară, îneît — 
cum relevă presa internațională — 
clica diemistă se află foarte a- 
proape de punctul în care ar putea 
împărtăși soarta lipsită de glorie 
a lui Bao Dai sau Li Sîn Man.

Ziarul „New York Herald Tribune“, 
de exemplu, nu mai face nici un 
fel de efort pentru a-și ascunde în
grijorarea în legătură cu „dezvol
tarea unei crize în Vietnamul de 
sud, care macină regimul ca un 
cancer“. Pînă și un organ de presă

celui acordat

pripă baerele 
deschise, mai

ca „Pacific Stars and Stripes“, 
ziarul forțelor armate americane 
din zona Pacificului, recunoaște 
că Ngo Dinh Diem „omul nostru în 
Vietnam, ca și Cian Kal-și și Li Sin 
Man, nu reușește să aibă controlul 
asupra propriului popor“. Ziarul 
constată cu regret : „Ngo Dinh Diem 
este izolat... Funcționarii supe
riori al regimului său sint fie lip
siți de putere, fie corupți — sau și
■ j ......................

Comentariul zilei

CAIRO 14 (Agerpres). — Yussef 
Es-Sibai, secretar general al Secretariatului permanent al Consiliului de solidaritate al țărilor Asiei și Africii, a dat publicității o declarație în care se arată că popoarele arabe libere trec în prezent printr-o etapă critică în lupta lor pentru menținerea suveranității naționale și independenței întrucît colonialismul, în colaborare cu reacțiunea locală și marionetele sale dintr-o serie de guverne ale țărilor arabe, recurge la metodele agresiunii armate fățișe pentru a-și redobîndi pozițiile și influența economică.Popoarele țărilor reprezentate în Secretariatul permanent, se arată în. declarație, condamnă pregătirile militare ale colonialismului englez și ale agenților lui din Liban.
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Scurte știri
CAIRO. Președintele R.A.U., Nasser, 
primit delegația sovietică în fruntea _ 

cu I. T. Novikov, ministrul Construc
ției de centrale electrice al U.R.S.S., 
care se află în R.A.U. cu prilejul îm
plinirii a doi ani de la începerea con
strucției barajului înalt de la Assuan.

DELHI. în cele 58 de zile de func
ționare a Tîrgului Internațional de la 
Delhi, pavilioanele R. P. Romîne au 
fost vizitate de înalte personalități 
indiene, oameni do afaceri și de peste 
500.0(10 de locuitori. Produsele romî- 
nești s-au bucurat de apreciere.

Pe aeroportul din Accra, A L Mlkolaa, prim-vicepreședinte al Con* 
slliulul de Miniștri al U.R.S.S., este intfmpinat de președintele Ghanol, 
K. Nlrrumah.

auîn ultimofo săpfămînî în numeroase orașe din R. F. Germană 
avut loc demonstrații ale populației împotriva înzestrării Bundes- 
wehruiui cu arme atomice. în fotografie : O demonstrație a tineretului 
clin Hamburg.

A fost aprobat un nou ajutor american pentru jalnicul 
dictator Ngo Dinh Diem.

(Desen de EUGEN TARU)— Merge, merge

lipsiți de putere, și corupți în același 
timp. Moralul soldaților este foarte 
scăzut".

De fapt ziarul mai sus citat se 
exprimă îndeajuns de „academic“ 
cînd afirmă că Ngo Dinh Diem „nu 
reușește să aibă controlul asupra 
propriului popor“. în realitate, ac
tualul regim sud-vietnamez se află 
pe un vulcan gata să erupă.

Veștile din ultimul timp arată 
că lupta patrioților sud-vietnamez! 
împotriva regimului dictatorial s-a 
extins în întreaga țară. Chiar zia
rele americane menționează că o 
mare parte a teritoriului țării este 
controlată de Frontul eliberării na
ționale, în jurul căruia fac zid toate 
forțele patriotice sud-vietnameze.

Cuprinsă de panică în fața va
lului mîniei populare, clica dictato
rului Ngo Dinh Diem intensifică te
roarea. Numeroși cetățeni sînt ares
tați ca „suspecți“, torturați și uciși.

Sărăcia, bolile și corupția au 
atins proporții catastrofale. încă 
mai de mult ziarul britanic „Ti
mes“ scria : „Diem își menține do
minația prin alegeri falsificate, 
astupînd gura presei cu ajutorul la
gărelor de concentrare în care sînt 
internați 30.000 de oameni“. De a- 
tunci această cifră s-a dublat.

Teroarea nu numai că nu izbu
tește să-i intimideze pe patripții 
sud-vietnamezi, dar sporește îndîr- 
jirea lor în lupta pentru libertate 
și progres.

Deoarece vătaful monopolurilor, 
Ngo Dinh Diem, se dovedește din zi 
în zi mai incapabil să facă față ro
lului ce i-a fost hărăzit, patronii săi, 
temîndu-se să nu piardă acest cap 
de pod al planurilor lor strategice 
în Asia de sud-est, intervin tot mai

direct în Vietnamul de sud. Conffr- 
mînd acest lucru, James Robin
son, corespondentul companiei de 
radio-televiziune americană „N.B.C.", 
a subliniat următoarele : „Indife
rent dacă ne place sau nu, 
dacă recunoaștem sau nu, sîntem 
implicați într-un război adevărat 
în Asia de sud-est". Robinson arată 
că ofițerii americani dețin coman
da celor mai importante opera
țiuni împotriva mișcării patriotice 
în Vietnamul de sud și că „partici
parea noastră militară activă în 
acest război este în creștere“. Co
respondentul „N.B.C." a adăugat : 
„Aviația noastră este implicată în 
operațiuni de luptă în Vietnamul do 
sud, dar jandarmii călări șl detașa
mente speciale sînt angajate în 
lupte piept la piept în regiuni din 
junglă și deltă".

După călătoria întreprinsă în Viet
namul de sud de generalul Maxwell 
Taylor, s-au intensificat livrările de 
arme, trimiterea de instructori care 
să pregătească forțe de represiune 
„eficiente" împotriva patrioților.

Dolarii și baionetele americane 
sînt denarte însă de a mai consti
tui astăzi un „panaceu“ miraculos 
în împrejurări ca cele prin care 
trece Ngo Dinh Diem. Dovada ? 
Faptul că Li Sîn Man, Batista, Men- 
deres, Trujillo etc., au capotat cum 
se știe, cu toate că șl lor li s-au 
oferit cu mărinimie astfel de cata
plasme în dolari și arme. De alt
fel, nici presa americană nu-și pune 
prea mari nădejdi în asemenea 
leacuri. Referindu-se la comunicatul 
de la Washington privitor fo spo- 
rirea „ajutorului" acordat Saigonu- 
lui, „New York Herald Tribune“ 
constată că acesta „exprimă în 
toată goliciunea recunoașterea ofi
cială a eșecului încercărilor do a 
stăvili lupta populară împotriva lui 
Ngo Dinh Diem“.

Iată de ce oameni politici șl co
mentatori americani consideră noua 
infuzie de dolari pentru Ngo Dinh 
Diem „bani aruncați în vînt".

Situația din Vietnamul de sud 
confirmă odată mai mult că poli
tica cercurilor Imperialiste de a 
menține în xoble popoare și a înă
buși lupta lor pentru libertate cu 
ajutorul unor regimuri marionetă, 
urîte de mase, este condamnată 
de istorie.

GEORGE IONESCU
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a rachetei nu a func-

euvlnt al forfelor ae- 
declarat eS ,,satelitul

NEW 
Ianuarie 
(statul California) a fost lansat un latelît 
artificial american do tipul „Discoverer* 
cu a/utoru! unei rachete „Thor-Agena" 
După cum transmite agenția United Press 
International tentativa de plasare a sa
telitului pe orbită a eșuat, deoarece cea 
de-a doua treaptă 
ionat.

Un purtător ’de 
rlene americane a 
a căzut undeva In Pacific“ și nu va mal 
putea fi recuperat.

VORK 14 (Agerpres). — U TJ 
la baza aeriană Vandenberg

Ăîjfe' WS®»

Aspect de la o demonstrație a țărănimii braziliene în sprijinul reformei agrarei.

Deschiderea lucrărilor 
sesiunii Comitetului 
Executiv al O. I. Z.

HAVANA 14 (Agerpreș). - La 13 
ianuarie la Havana au început lu
crările sesiunii Comitetului Executiv 
al Organizației Internaționale a 
Ziariștilor. La lucrările sesiunii 
participă reprezentanți ai organiza
țiilor’ziariștilor din peste 35 de țări 
ale Europei, Asiei, Africii și Ameri
ca Latine. Din partea R. P. Romine 
participă Nestor Ignat, președinte, 
și George Ivașcu, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor din R.P.R. La 
Sesiunea Comitetului Executiv al 
O.I.Z. participă de asemenea obser
vatori și invitați din diferite țări. 
Sesiunea a fost deschisă de Jean 
Maurice Hermann, președintele 
O.I.Z.

In numele guvernului revoluțio
nar și -al poporului cuban dele
gații la sesiune au fost salutați 
de Osvaldo Dorticos, președintele 
Cubei.

nou Z/Discovererz/ 
că^ut în Pacific

===»»<■
Prin regâunî unde nu & calcat 

nîcaodată piciorul omuluiS-a încheiat cu succes marșul de Ï.500 km. al cercetătorilor polari sovietici în Antarctida
MIRNÎI 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : După ce a 
străbătut regiunile centrale 
ale continentului de gheață, 
convoiul de sănii și tractoare 
al celei de-a 6-a expediții so
vietice de cercetări științifice 
din Antarctida a sosit la sta
ția intercontinentală antarctică 
sovietică Komsomols foaia. în 
felul acesta, s-a încheiat cu 
succes marșul pemru efectua
rea de cercetări științifice în 
giganticul perimetru cu o su
prafață de peste 100.000 km. 
pătra’ți.

Itinerariul marșului a trecut 
de la stația Komsomolsfoaia 
prin stațiile intercontinentale 
Sovetskaia și Vostofo. Pentru 
prima oară în istoria cercetă
rii Antarctidei a fost străbătut 
de-a latul platoul de mare al
titudine Sovetsfooe descoperit 
în anul 1958 de cercetătorii 
polari sovietici. Lungimea to
tală a itinerariului a fost de 
1.500 km. Aproximativ o treime 
a itinerariului a trecut prin re
giuni unde nu a călcat nicio
dată picior de om.

Marșul pentru efectuarea de 
cercetări științifice care a du
rat aproximativ două luni a 
fost înfăptuit cu ajutorul a 
două autoșenilete special uti
late „Pinguin“ și al unui pu
ternic tractor cu șenile. La a- 
cest marș au participat zece 
cercetători sovietici.

în cursul marșului s-a efec
tuat pentru prima oară determi
narea geodezică precisă a înăl
țimilor calotei glaciale în 
regiunea centrală a Antarctidei 
de est. Aceste lucrări au fost 
începute încă acum 2 ani de 
participanții. la cea de-a patra 
expediție științifică sovietică 
antarctică.

Asemenea măsurători în in
teriorul continentului antarctic 
n-au fost efectuate pînă acum 
de nici o țară. De-a lungul în
tregului itinerariu al marșului, 
oamenii de știință sovietici au 
efectuat observații științifice 
în domeniul geodeziei, magne
tismului terestru, gravimetrici, 
glaceologiei, meteorologiei. De 
un mare interes științific sînt 
cercetările efectuate în dome
niul aclimatizării omului la 
condițiile Antarctidei. Convoiul 
de sănii și tractoare s-a depla
sat în general la o înălțime de 
aproximativ 3.500 metri deasu
pra nivelului mării. Lipsa acută 
de oxigen, gerurile care ajun
geau pînă la 50 grade sub zero 
și zăpada foarte afinată au în
greunat în mare măsură lucră
rile.

Materialele culese de partici
panții la marș vor fi folosite în 
noile lucrări ale cartografilor 
polari, inclusiv pentru atlasul 
Antarctidei la care se lucrează 
în prezent.
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