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Nici n-am ajuns la jumătatea Iul ianuarie. Șl totuși ta răsadnițele gospadănei agricole 
de stat Mogoșoaia a venit primăvara 1 — Culturile forjate au răsărit de miaua® — 
pare sâ-i spună brigadierul legumicultor Ion Codreecu tinerei muncitoare A—e'Ja 

Codreanu
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În fiecare zi
cu phrtul îndeplinit
Imi amintesc și 

acum discuția a- 
vută la începutul 
anului trecut cu 
tinerii din briga
da lui Dobre 

Florea din secția construcții- 
montaj :
- După părerea voastră 

cine-i de vină că nu ați în
deplinit planul luna aceasta?

— Aprovizionarea — au în
cercat unii să se scuze.

— Poate să aveți dreptate, 
aprovizionarea să fie de vină- 
Ați avut însă posibilitatea să 
obțineți rezultate mai bune. 
Iată, trei tineri au avut ab
sențe nemotivate, alții întîr- 
zieri. In afară de asta nici 
munca n-o organizați întotdea
una așa cum trebuie. Din a- 
ceastă cauză nu lucrați rit
mic, aveți timpi morți. Care 
sînt consecințele? Brigada 
voastră montează frîna de 
mînă, tija de tracțiune. Nu le 
faceți la vreme, deci întîrziați 
montarea remorcii. Fiindcă 
fără aceste subansamble re
morca nu poate pleca. Produ
ceți deci greutăți în îndepli
nirea ritmică a planului sec
ției. E limpede dar că fiecare 
tînăr, fiecare brigadă trebuie 
să lucreze ritmic, să-și înde
plinească la vreme sarcinile 
de producție.

Ne-am ocupat mai multă 
vreme, în mod deosebit, de 
această brigadă. I-am ajutat 
pe tineri îndeaproape să-și or
ganizeze mai bine locul de 
muncă, să aplice unele meto
de înaintate de lucru. I-am 
urmărit cum lucrează. Timpul 
de lucru a început să fie mai 
bine folosit, mașinile mai 
îngrijite. în lunile următoare 
brigada și-a realizat planul cu 
2-3 zile înainte de termen.

Extinderea armării 
metaiice în mine

Minerii din Valea Jiului au 
extins sistemul de armare me
talică în cele cîteva zile care 
au trecut de la începutul anu
lui la 19 abataje frontale și la 
peste 27.000 ml de galerie. La 
peste 8000 ml de galerie s-a 
folosit sistemul de susținere 
cu inele de bolțari.

Extinderea acestor procedee 
de muncă au permis minerilor 
din acest bazin carbonifer să

Producție ritmică și de
Pentru colectivul întreprin

derii „Industria linii” 
din Timișoara, primele 

zile ale anului au adus și pri
mele succese în producție. Re
zultate de scamă au fost obți
nute în secția filatură carda- 
tă. Aici, planul de producție în 
prima săptămînă a anului a 
fost realizat în proporție de 
104,5 la sută. Din firele rezul
tate în această perioadă prin 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor zilnice de plan se pot 
confecționa sute de metri de 
stofă de bună calitate.

Printre muncitorii care au

Noi am pus un mare accent 
pe faptul ca fiecare tînăr să-și 
realizeze în mod ritmic sarci
nile de plan. Și asta nu întîm- 
plător. Calitatea muncii, eco
nomiile, productivitatea sînt 
strîns legate de ritmicitatea 
îndeplinirii sarcinilor de plan.

In anul care a trecut, ma
joritatea brigăzilor noastre de 
producție și-au îndeplinit lună 
de lună sarcinile de plan, mul
te chiar înainte de termen. 
In acest fel ele au contribuit 
ca uzina „Steaua roșie', în 
ansamblu, să-și îndeplinească 
sarcinile anuale de plan pe 
1961 la data de 21 decembre 
și să dea în plus produse in 
valoare de 4 milioane lefi

Anul acesta sarcinile de plan 
ale uzinei au crescut ca mult. 
Uzina va realiza produse cu o 
tehnicitate mai înaltă. Este 
deci cu atît mai important să 
asigurăm îndeplinirea ritmică 
a planului de către fiecare ti- 
nâr în parte. Pentru aceasta 
există toate condițiile crea
te. Cifrele de plan au fost cu
noscute cu multă vreme îna
inte ; s-au luat măsuri pentru 
o mai bună aprovizionare cu 
materiale, s-au făcut propu
neri pentru organizarea mai 
bună a muncii în diferite , 
secții etc Acestea sînt condiții 
pe care le-a creat conducerea 
uzinei noastre.

La rîndul său comitetul 
U.T.M., sub îndrumarea comi
tetului de partid, a luat unele 
măsuri pentru ca în acest an 
brigăzile de producție ale ti
neretului să-și îndeplinească 
lună de lună sarcinile de 
plan, să obțină rezultate mai 
bune. Iată, pe scurt, ce ne-am 
propus noi să facem, în această 
direcție: 

realizeze din primele zile ale 
anului o viteză medie de avan
sare cu circa 7 la sută mai 
mare față de sarcina planifi
cată. în același timp, la mi
nele Uricani, Vulcan și Lu- 
peni consumul de lemn plani
ficat a fost redus în medie cu 
2-3,20 mc la o mie tone de căr
bune extras.

(Agerpres)

calitate
obținut fire mai multe și de 
bună calitate se află și ti
nerele filatoare Elena Bec, A- 
gafteia Leahu, Constanța Mi- 
hal cea și Zamfira Crainic.

îndeplinirea ritmică a pla
nului de producție în secțiile 
întreprinderii este concretizată 
în metrii de stofă finită. Din 
secția finisaj a întreprinderii 
au ieșit numai în două zile 
peste prevederile planului» a- 
proape 250 metri liniari de di
verse țesături din lină.

D. VASILE

1. Să organizăm în mod 
exemplar munca brigăzilor de 
tineret.

2. Să cuprindem pe fiecare 
tînăr într-o formă de ridicare 
a calificării.

X Să-i sprijinim îndeaproape 
pe tinerii nou veniți în urină, 
absolvenți ai școlii profesio
nale. în așa fel înat aceștia 
să poată să-și îndeplinească cu

MARIN BURLUI 
secretar al comitetvlzd 

U.TM. Uzinele 
^Stesua TOșie*-B^CTrtșSi

In laboratorul de înalta 
tensiune al Institutului de 
cercetări electrotehnice din 

Capitala.

Foto : AGERPRES
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Inițiative

In vederea apropiatei sesiuni 
de examene, cei 8 studenți ai 
grupei 735, anul III Facultatea 
de electronică și telecomunica
ții din București, s-au consti
tuit în două colective de învă
țătură și anume : căminiștii — 
o grupă, externii — cealaltă 
grupă. Acolo unde au întîm- 
pinat greutăți, studenții aces
tor grupe au cerut sprijin ca
drelor didactice, la orele de 
consultații. Aceste grupe au 
stabilit, de asemenea, de co
mun acord cu cadrele didac
tice ca la disciplinele la care 
dau examene, să revadă, în 
comun toată materia.

• Studenții grupei 348 din 
anul II A, Facultatea de elec
trotehnică, au hotărît să rezol
ve prin studiu individual, pen
tru fiecare seminar de Mate
matici speciale, minimum 10 
exerciții, asigurîndu-și în fe-

Citiți
in pag. a 2-a :

în pag. a 3-a:
— Propunerile utemiștilor 

prind viață.
— biblioteca pentru toți*  

tn anul 1962.

in pag. a 4-a:
— Săptămînă internațio

nală.

Modernizarea proceselor 
de exploatare feroviară

încă 13 «așii de 
eale ferată din țara 
noastră au fost 
echipate in cursul 
anului trecut cu 
instalații de cen
tralizare eiecCrodi- 
namică. Cu ajutorul 
lor se înlătură mun
ca mannaU de ac
ționare a macazuri-

obtinindn-se o mare 
prodncuviuie a 
muncii. Timpul ne
cesar pentru for
marea unui parcurs 
intr-o static se re
duce de la 19—12 
minute, cit era ne
cesar Înainte, la nu
mai IC—12 secunde. 
Totodată sporește 
siguranța circulației 
trenurilor.

Volumul lucrări
lor de centralizare 
efecttrate în cursul 
anului 1961 este 
mai mare față de 
anul precedent și 
depășește cu mult 
realizările burghe
ziei in tot timpul 
cit a administrat 
căile noastre fera
te. Intensificarea 
acțiunii de centrali
zare electrodinami- 
că a fost înlesnită 
de fabricarea in 
țară a aparat*  jul ui 
de automatică și te- 
lemecameă ferovia
ră. Pentru stațiile 
eu volum mare de 
lucru industria 
noastră electroCeh 
nici realizează fn 
prezent imul*#!

Sectorul nostru zootehnic 
în plină dezvoltare

Colectiviștii din comuna 
Cuza Vodă, raionul Că
lărași au acordat o mare 

atenție dezvoltării sectorului 
zootehnic. An de an numărul 
de animale a crescut, atit 
prin cumpărarea cu credite 
acordate de stat, dt și prin 
reținerea celor mai bune so
iuri din prăsilă proprie. Ast
fel s-a ajuns ca la stir șirul a- 
nului 1961 numărul bovinelor 
sâ tie de 535 capete, al 
CTiaelcr cu lină tină și semi- 
tini de peste 1500, și ai pax- 
cmelcr de 400 ete.

la acest important sector lu

PRAG DE E XAMENE
Iul acesta o pregătire temei
nică. De asemenea, s-a luat 
inițiativa organizării unor se- 
minarii suplimentare, la care 
participă toți studenții grupei. 
Pentru asigurarea succesului 
examenului de Economie poli
tică, studenții din grupa 347 
a aceluiași an își verifică re
ciproc conspectele din biblio
grafia obligatorie indicată de 
catedră.

• Pentru a se înțelege și a- 
profunda mai bine materia 
predată la cursurile de spe
cialitate, „Tehnologia compuși
lor macro-moleculari" și „Uti
laje și aparate speciale", în 
grupa 152 A, anul V, Facul
tatea de chimie industrială, 
s-a hotărît ținerea unor lecții 
practice în întreprinderile de 
specialitate. Pînă în prezent 
la I.C.E.C.H.LM. - DudeșH și 
„Vis co fii" studenții acestor

La biblioteca tehnică a 
Uzinelor „Steagul Roșu"- 
Brașov tinerii găsesc cele 
mai noi reviste de specia
litate, cărți tehnice și știin

țifice
- oto : N. STELORIAN 

perfecționate, avînd 
un grad superior de 
automatizare.

Tot pe linia mo- 
lemizării proceselor 
de exploatare fero
viară se înscrie și 
darea în funcțiune 
în cursul anului 
trecut a noi sectoare 
de bloc automat de 
linie, ins urnind a- 
proape 150 de km 
de cale ferată. A- 
cesxe instalații per
mit ea intre 2 sta
ții de cale ferată 
vecine să poată cir
cula in acel ași sens 
2 sau 3 trenuri de
odată. la • distanță 
re< Iată automat 
prin semnale lumi-

(Axerpres) 

crează și un număr mare de 
tineri. Hrănind la timp și în 
bune condiții animalele ce 
le au în îngrijire, mulți dintre 
ei au obținut rezultate bune. 
De exemplu, tinânil Avram 
Tănase a reușit să depă
șească planul la producția de 
lapte pe anul trecut cu 680 
litri® Sofonea Gheorghe cu 
I3S0 litri, Enache Gheorghe cu 
2.480 titri. Pentru rezultatele 
trumcase obțiaute acești fi
ner. au iest declarați fruntași.

FLOREA RADULEA
•oeoriror 

grupe au studiat aparate și 
procese tehnologice mai com
plicate.

ADRIAN GEORGESCU 
student la Institutul 
politehnic-București

Invățînd 
din propria 
experiență

In pregătirea sesiunii din 
iarnă am avut în vedere expe
riența muncii celor 3 ani de 
facultate și mai ales conclu
ziile desprinse în urma exa
menelor din iunie 1961. Colec
tivul nostru a stabilit cîteva 
măsuri concrete, care să le a- 
sigure reușita în sesiune. Ca 
urmare, pînă la 5 decembrie 
1961 majoritatea studenților își 
completaseră calculele la cele 
două proiecte pe care s-au

Elevi 
la școala 
belșugului

Pentru a smulge pămîn- 
tului roade cit mai bo
gate, comitetul U.T.M.

din cadrul GJLS. Segarcea,
regiunea Oltenia, a căutat să 
mobilizeze toți tinerii, să 
frecventeze cu regularitate 
cursurile învățămîntului agro
zootehnic, să-și însușească 
materialul predat pentru a 
putea aplica practic la locul 
de muncă cunoștințele obți
nute.

In anul acesta funcționează 
în cadrul gospodăriei învăță- 
mintul agrozootehnic cu mai 
multe cursuri «pacifice locu
lui de producție, ca de exem
plu : învătămintul horii-viticol, 
învățâmizrul agricol și meca
nic, Invâțâmintul zootehnic.

La aceste cursuri au fost in
vitați să țină lecții cei mai 
buni ingineri din cadrul gos
podăriei, pe sectoare de acti
vitate.

Pînă acum au lost prădate 
o serie de lecții ca de piidă : 
„Soiul și lucrările de bază ale 
lui", ^Izgrâșâmintele organice 
și minerale și importanța lor”, 
„Cultura griului", furajarea 
rațională a animalelor”, 
„Creșterea producției și pro
ductivității muncii și redu
cerea prețului de cost” și al
tele.

Lecțiile sînt ilustrate, folo- 
sindu-se material cules în ca
drul gospodăriei, ca de exem- 
phi: diferite soiuri de grîu, de 
porumb, mazăre, planșe di
dactice etc. Slrguincioși în în
sușirea și frecventarea aces
tor cursuri s-au dovedit a fi 
utemiștii Cordon Tudor, Bre- 
benoiu Dumitru, Popa Con
stantin, Popa Marin, Dumitro- 
vici Florea și alții.

Lecțiile care vor fi predate 
in continuare se vor referi în 
special la modul de obținere 
a 5000 kg porumb boabe la 
hectar în condiții de neirigare. 
Pentru aceasta, comitetul 
U-T.M- din cadrul gospo
dăriei a mobilizat tinere
tul să transporte la cimp 
mari cantități de îngrășăminte 
organice șl minerale, trans- 
poriîndu-se pină acum peste 
4OX tone îngrășăminte natu
rale r. aproape 100 tone în
grășăminte minerale.

însușirea cunoștințelor pre
date la cursurile agro-zooteh- 
niee va da posibilitate tineri
lor din cadrul gospodăriei 
noastre să obțină to. anul a- 
cesta mari producții la ha și 
reducerea prețului de cost

ILIE LEPĂDAT 
ir.giner

Aspect diat-un laborator 
oi Institutului de petrol, 
gaze și geologie din Bucu
rești. Studenții se pregătesc 

intens pentru examene

Foto : S. NICULESCU 

angajat să le predea pină la 
sfirșitul lunii. Cit privește pre
gătirea materiei teoretice pen
tru examene, acordăm o deo
sebită atenție însușirii cit mai 
temeinice a disciplinei „Pro
tecția pădurilor", curs predat 
în două semestre; s-au format 
colective (din ele face parte și 
cite un student fruntaș) în 
care, după parcurgerea indivi
duală a materiei, se lămuresc 
problemele mai complicate.

GH. ROTARIU 
student anul IV 

Facultatea de silvicultură 
Brașov

Bibliotecă 
la cămin

De curînd, tntr-unul din 
blocurile noului complex 10-

Brigada științifică

a sosit in sat
n fiecare duminică, 
din fața casei de 
cultură din Urziceni, 
două mașini pornesc 
să străbată satele 
Bărăganului. Puținii 

pasageri, mai precis 12, sînt
membrii a două din cele șase bri
găzi științifice care în fiecare du
minică pornesc la drum să lămu
rească țăranilor din satele raio
nului probleme din cele mai di
verse domenii de activitate, înce- 
pînd de la lucrarea științifică a 
pămîntului și pînă la zborul omu
lui în Cosmos.

Pe meleagurile raionului Urzi- 
ceni s-a schimbat în anii noștri 
nu numai înfățișarea satelor, în 
care casele nou construite, cămi
nele culturale, bibliotecile, lumi
na electrică au devenit elemente 
obișnuite ale vie|ii la sat. Înșiși 
oamenii sînt parcă alții, viața 
lor are noi orizonturi. Nu 
mai sînt astăzi preocupați nu
mai de treburile lor strict perso
nale, ci îi interesează tot ce se 
înfîmplă în țară și peste hotare, 
merg regulat la bibliotecă de 
unde își procură cărțile care-i a- 
jută să cunoască cum să mun
cească mai bine pămîntul, pentru 
ca ogoarele colectivei să dea rod 
și mai bogat, iar viața lor să de
vină tot mai îmbelșugată. Și cite 
lucruri nu se pot afla despre fe
nomenele pe care altădată le so
coteau minuni supranaturale. Și 
tocmai pentru a satisface setea de 
cultură a acestor oameni, Comi
tetul raional de partid a luat ini
țiativa creării unor asemenea bri
găzi științifice formate din cei 
mai pricepuți intelectuali — ingi
neri agronomi, profesori, medici, 
juriști, mulți dintre ei tineri, dor
nici să lămurească țăranilor mul
tiplele probleme care se ridică 
în viața satelor.

Și pentru ca aceste răspunsuri 
să fie cit mai bine documentate, 
înainte de alcătuirea graficului de 
deplasări ale brigăzilor științifice 
conducerea casei de cultură cere 
căminelor culturale să adune de 
la săteni întrebările la care vor 
să afle răspunsuri. La unele în
trebări se poate răspunde pe loc, 
dar pentru altele trebuie consul
tat material bibliografic și tocmai 
de aceea se dă timp membrilor 
brigăzii să alcătuiască răspunsuri 
cî’ mai bune. In decurs de nu
mai o lună, brigăzile științifice au 
efectua*  nouă deplasări în comu
nele raionului.

într-o zi, brigada științifică con
dusă de inginerul agronom Du- 
mi*rj  Dumitrașcu a făcut popas 
‘n comuna Alexeni. Sosirea brigă
zii șt'.'nțtfice fusese anunțată din 
vreme, așa că sala căminului cul
tural era arhiplină. Mulți țărani 
muncitori doreau să afle cum a 
apărut omul pe pămînt. Profesoa
ra Eliza Burl acu predase de ne
numărate ori această lecție la 
școa.ă, dar cu acest prilej ea și-a 
făcut un plan special de expune
re, luînd cu ea materialul didac
tic necesar. „Elevii*  — mulți din 
e: cu părul cărunt — care au In- i 
vățat să scrie și să citească abia 
acum în anii puterii populare, au 
ascultat-o cu multă atenție și au 
pus alte zeci de întrebări ca să 
înțe eagă totul, cit mai bine.

Profesoara Maria Honț a ținut 
o adevărată lecție de geografie. 
Pe tabla instalată pe scenă apă-

-----•-----

cial studențesc al Institutului 
politehnic din Iași, s-a deschis 
o bibliotecă; ea pune la dis
poziția studenților căminiști 
din toate cele trei blocuri ale 
complexului manuale, cursuri, 
tratate și reviste de speciali
tate. Biblioteca, deschisă zilnic 
între orele 14—22, împrumută 
studenților cărți atît pentru a 
fi consultate în sala de lec
tură <At și pentru a fi luate 
spre studiere în camere. Roa
dele acestei măsuri se văd din 
plin, mai ales acum, în prag 
de sesiune, (And studenții au 
la îndemînă, chiar în că
minul unde locuiesc, tot 
ce le trebuie pentru a 
studia. Ar fi bine dacă aso
ciațiile studenților s-ar îngriji

(Continuare în pag. a 3-a) 
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reau tof felul de desene Care lă
mureau pe cei din sală cum iau 
naștere vînturile și cum se stabi
lește timpul.

Întrebarea la care a trebuit să 
răspundă inginerul agronom Du
mitru Dumitrașcu ar părea la pri
ma vedere destul de ușoară.: 
„Cum se pot obține 5.000 kg de 
porumb boabe la hectar*.  Ingi
nerul agronom ar fi putut foarte 
simplu să țină o lecție obișnuită, 
dar pentru ca cei din sală să în
țeleagă mai bine a preferat să 
vorbească despre experiența gos
podăriei agricole colective din 
Jilavele care în anul trecut a ob® 
ținuf rezultate bune In cultura po
rumbului. Pentru aceasta el a fă
cut o deplasare la această gos
podărie și s-a interesat de felul 
cum au lucrat colectiviștii de aici 
terenurile cultivate cu porumb. 
Vorbind despre importanța me
canizării în cultura porumbului el 
a arătat cum colaborează brigada 
de cimp a gospodăriei colective 
cu brigada de tractoare. A arătat, 
de asemenea, pe larg, cum au 
pregătit colectiviștii din Jilavele 
terenul, pe care au transportat o 
mare cantitate de gunoi de grajd, 
cum au selecționat și tratat se
mitele, cum și cite prașile au e- 
xecutat etc. Mulți colectiviști din 
sală și-au propus să viziteze nea- 

■ părat pe vecinij lor din Jilavele, 
să afle cit mai multe amănunte 
din experiența acestora în cultu
ra porumbului. Dezbaterile la că
minul cultural din Alexeni au du
rat pînă noaptea tîrziu. Membrii 
brigăzii nu au putut însă pleca 
pînă nu au promis solemn că în 
curind vor veni din nou în aceas
tă comună pentru a da răspunsuri 
la alte zeci de întrebări.

Acum, pe biroul directorului 
Case, de cultură din Urziceni e- 
xistă alte zeci de întrebări. Ele 
sînt sos:te din alte sate ale raio
nului. Țăranii colectiviști se inte
resează ce spor de venituri va 
aduce colectiviștilor mecanizarea 
complexă a agriculturii, ce boli 
sînj mai frecvente la animale și 
păsări și cum pot fi combătute, 
dacă știința lucrează pentru diri
jarea ploilor, despre poliomielită 
și combaterea ei, despre lupta 
împotriva misticismului și alte zeci 
și zeci de întrebări care mai de 
care mai interesante.

Și în timp ce membrii brigăzi
lor științifice răsfoiesc cărți, zia
re și reviste, pentru a da răspun
surile cele mai bune, țăranii din 
satele raionului aștern pe hîrtie 
alte întrebări, așfeptînd să so*  
sească din nou membrii brigăzii 
științifice care i-a ajutaj și-i aju
tă să înțeleagă mai bine o serie 
de probleme științifice legate de 
viața și activitatea lor în marea 
familie a colectiviștilor.

GH. NEAGU
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n acest an, colec
tivul secției noa
stre va lamina cu 
104.000 tone oțel 
mai mult ca în a- 
nul trecut.

stă sarcină trasată de 
partid a trezit un viu 
ziasm în rîndul tuturor tine
rilor. Mai mult, ei s-au anga
jat ca. împreună cu întregul 
colectiv al laminorului, să dea 
patriei în cursul acestui an 
încă 18.700 tone laminate în 
plus față de plan. Acest en
tuziasm s-a manifestat puter
nic în adunările pentru dări 
de seamă și alegeri cînd tine
rii au venit cu prețioase pro
puneri privind modul în care 
acest angajament poate fi în
deplinit în cele mai bune con
diții. Aceste propuneri au stat 
la baza hotărîrilor adoptate în 
adunările de alegeri, hotarîri 
menite să ducă la îndeplini
rea noilor sarcini de produc
ție ce revin secției noastre în 
1962.

De atunci au trecut cîteva 
luni, timp în care hotărîrile 
adoptate au început să prindă 
viață. La conferința organiza
ției U.T.M. pe secție s-a hotă
rît, de exemplu, ca un număr 
de 500 de tineri, adică marea 
majoritate, să fie cuprinși în 
cursuri de ridicare a califică
rii, Ridicarea măiestriei pro
fesionale a muncitorilor 
ției noastre are o mare
seninătate- Modernele agrega
te cu care este înzestrată sec
ția vor trebui să fie mai ju
dicios folosite pentru ca ran
damentul lor să poată fi mă
rit; reparațiile accidentale și 
cele planificate vor trebui exe
cutate cu mai multă operati
vitate și competență pentru 
ca staționarea mașinilor să fie 
cît mai scurtă. De asemenea, 
în cursul anului 1962 se vor 
lamina profile finite pentru 
țevi, produse deosebit de pre
tențioase. Ori îndeplinirea a- 
cestor cerințe nu poate fi asi
gurată decît de muncitori cu 
o înaltă calificare profesio
nală. Acestea erau argumen
tele utemiștilor atunci cînd 
au propus să se adopte hotă- 
rîrea de a asigura ca majori
tatea tinerilor să-și ridice con
tinuu calificarea profesională, 
și aceste argumente erau pe 
deplin justificate.

îndată după încheierea ale
gerilor am luat toate măsurile 
pentru deschiderea acestor 
cursuri.

Iată cum am procedat prac
tic. Mai întîi, noi, membrii co
mitetului U.T.M., ajutați de un 
grup de ingineri și tehnicieni 
am făcut un sondaj în rîndul 
tinerilor pentru a ne da sea
ma de ce cunoștințe econo
mice și tehnice au nevoie. Am 
constatat cu acest prilej că 
unii tineri, deși buni mese
riași, nu cunosc căile practice, 
concrete, specifice secției noa
stre, de reducere a prețului de 
cost, că alții mai de curînd 
angajați nu cunosc bine ma
șinile și utilajele la care lu
crează. în urma acestor discu
ții pe care le-am avut nu nu
mai cu tinerii ci și cu maiștrii 
și responsabilii de brigăzi, am 
recrutat 514 tineri din întrea
ga secție, care să frecventeze 
cursurile de ridicare a califi
cării profesionale.

Apoi sub directa conducere 
a organizației de partid, îm
preună cu tovarășii din con
ducerea administrativă a sec-

ției și cu cei din comitetul 
sindical de secție, s-a stabi
lit cala noi în secție să se cre
eze cursuri de ridicare a cali
ficării pentru următoarele me
serii: electricieni, lăcătuși, 
cuptorari, ajustori, strungari 
și lăcătuși-ungători. Pentru 
fiecare curs în parte s-a for
mat cîte un colectiv de ingi
neri și tehnicieni care să al
cătuiască programa analitică 
a cursului respectiv. La alcă
tuirea acestor tematici s-ați
nut seama în primul rînd de 
noile cunoștințe pe care tre
buie să și le însușească tinerii 
în scopul creșterii contribuției 
lor la îndeplinirea sarcinilor 
sporite de producție ce revin 
secției în acest an. Astfel, pen
tru tinerii muncitori de la li
nia de laminare s-a avut în 
vedere ca ei să cunoască la 
perfecție montarea și demon
tarea cajelor, verificarea și în
treținerea lagărelor, laminarea 
oțelului rotund și înlăturarea 
defecțiunilor de laminare care 
se pot ivi cu acest prilej. Pen
tru lăcătușii de întreținere s-a 
prevăzut cunoașterea cu preci
zie a mecanismelor cajei de 
800 mm., funcționarea, întreți
nerea și reglajul lor. Pentru 
cei de la acționări electrice 
programa cursului prevede cu
noașterea schemelor de cu
rent alternativ cu comandă, 
cunoașterea principiului de 
funcționare a motorului de 
curent continuu și altele.

Pentru fiecare curs în parte 
s-au stabilit cîte 14—16 lecții 
teoretice, însoțite fiecare de 
demonstrații practice. O bună 
parte dintre tovarășii care au 
întocmit aceste programe ana
litice cum sînt inginerii “ 
teu Silviu, 
Feneșan “ 
totodată 
rilor.

Luînd 
rile necesare, zilele 
și-au început activitatea cursu
rile pentru strungari și elec
tricieni, urmînd ca în zilele ur
mătoare să se predea primele 
lecții și la celelalte cursuri 
de ridicarea calificării profe
sionale a tinerilor.

Aceasta este numai una din 
hotărîrile adoptate de confe
rința organizației U.T.M. din 
secția noastră și la îndeplini
rea căreia comitetul U.T.M. a 
trecut îndată după alegeri. A- 
vem de îndeplinit însă multe 
asemenea hotărîri și sub con
ducerea organizației de partid 
sîntem convinși că ele vor 
prinde viață rînd pe rînd.

în fiecare zi
Inginerul șef Pavei Șieian 
și controlorul tehnic St an cu 
Ion împreuna cu un grup 
de mecanici de la „Uzinele 
de reparații Dudești-Cio- 
plea" facing recepția unui 
nou lot de tractoare repa
rate în vederea viitoarelor 

campanii agricole

Foto : AGERPRES
(Urmare

cu planul îndeplinit
din pag. l-a)

Su-
Bugarin Moise, 

Octavian și alții sint 
și lectori ai cursu-

din timp toate măsu- 
trecute

COMĂNESCU ION 
secretarul comitetului U.T.M. 
de la Laminorul de 650 mm — 

Combinatul Siderurgic 
Hunedoara

Sosirea unei delegații 
guvernamentale 

comerciaie 
a R. P. 0. Coreene

O delegație guvernamentală 
comercială a R. P. D. Coreene 
a sosit duminică seara în Ca
pitală. Delegația, condusă de 
Ghe In The, locțiitor al mi
nistrului Comerțului Exterior, 
va purta tratative în vederea 
încheierii Acordului comercial 
de lungă durată pentru pe
rioada 1962—1965 și a Proto
colului privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe anul 1962 
între R. P. Romînă și R. P. D. 
Coreeană.

Membrii delegației au fost 
întîmpinați la sosire de tov. 
Nicolae Anghel, secretar ge
neral în Ministerul Comerțu
lui, precum și de Kim Ben 
Dik, ambasadorul R. P. D. Co
reene la București și de 
membri ai ambasadei.

(Agerpres) 
-----•-----

Conferință
Luni după-amiază, acad. lor- 

gu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne, a ți
nut la Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Capitală confe
rința intitulată „Colaborarea 
științifică romîno-sovietică". 
Conferința a fost audiată cu 
interes de asistență.

(Agerpres)

sarcinile de pro-regularitate 
ducție.

4. Să urmărim și să ajutăm 
pe tineri în folosirea din plin 
a întregii capacități de lucru 
a mașinilor.

5. Să antrenăm un număr 
mai mare de tineri în miș
carea de inovații și raționali
zări.

Să le luăm pe rînd.
1. în legătură cu mai buna 

organizare a muncii 
lor ne-am îngrijit ca 
te acestea să muncească 
din prima zi a anului 
baza programelor de 
cru lunare. Programele 
prind sarcinile de plan, anga
jamentele luate în întrecere în 
ce privește realizarea planu
lui. economii, calitate, ridica
rea ............ _ ‘ ’
etc. Ceea ce trebuie să facem 
este să ajutăm în continuare 
toate brigăzile în întocmirea 
acestor programe astfel ca 
ele să fie mobilizatoare, să 
reflecte necesitățile producției. 
Pentru aceasta membrii comi
tetului U.T.M. au primit sar
cina să răspundă de cîte o 
brigadă. Așa de exemplu Ion 
Radu răspunde de brigada con
dusă de eondruț Drăgoi, eu 
de brigada lui Dobra Florea 
și așa mai departe. In acest 
fel avem posibilitatea să aju
tăm mai concret brigăzile. 
Anul acesta în cadrul fiecărei

brigăzi- 
toa- 
încă 

pe 
lu- 
cu-

calificării profesionale

La Uzinele „Victoiia"-Ca- 
lan, legiunea Hunedoaia, 
s-a dat în folosință o nouă 
cantină pentru muncitori, 
unde iau zilnic masa peste 
600 salariați. în fotografie : 
aspect din sala de mese 

a cantinei

Foto : AGERPRES

secții se va extinde aplicarea 
inițiativei tinerilor de la Uzi
nele „Tudor Vladimirescu*.  
Organizînd mai bine munca, 
folosind din plin timpul de lu
cru brigăzile pot obține rezul
tate mai bune în îndeplinirea 
planului, vor avea condiții să 
îmbunătățească și mai mult 
calitatea produselor, să reali
zeze economii. Ne-am gindit 
ca în legătură cu această ini
țiativă, mai ales în ce priveș
te organizarea lucrului, gospo
dărirea sculelor, să organizăm 
demonstrații în cadrul brigăzi
lor. Ele vor ajuta mult pe 
tineri.

2. îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan este strîns 
legată de pregătirea profesio
nală a tinerilor muncitori. De 
aceea ne-am propus o seamă 
de măsuri pe această linie. Ti
nerii, cei care nu urmează în- 
vățămîntul de stat au fost cu
prinși în cursurile de ridicare 
a calificării profesionale. în 
acest trimestru vor funcționa 
cursuri de citirea desenului, 
iar în trimestrul II cursuri de 
tehnologia prelucrării metale
lor, urmate de demonstrații 
practice. Pe linia mai bunei 
pregătiri profesionale ne-am 
propus ca inginerii tineri să 
dea consultații în cadrul bri
găzilor privind procedee noi 
de lucru care se pot aplica, 
să-i ajute pe tineri la rezolva
rea unor probleme tehnice pe 
care le ridică procesul de 
producție. De asemenea ne 
propunem să organizăm perio
dic în brigăzi bora tehnică". 
Ingineri tineri să prezinte 
noutăți din tehnică, o seamă 
de lucrări apărute în specifi
cul de muncă al tinerilor res
pectivi. Toate acestea pe linia 
ridicării pregătirii profesionale 
a tinerilor.

3. O atenție deosebită o 
vom acorda tinerilor nou ve- 
niți în uzină. în anul care a 
trecut au venit în uzină mai 
mulți absolvenți ai școlii pro
fesionale. Pe aceștia i-am în
cadrat în brigăzile fruntașe 
conduse de Ion Vieru și Petre 
Cubanek. La început, așa cum 
este firesc, ei nu țin pas cu 
toată brigada. De aceea în 
centrul atenției noastre stă în 
primul rînd ridicarea califică- 
rii tinerilor din aceste două 
brigăzi. Vom organiza mai 
multe schimburi de experiență 
pentru fructificarea metode
lor avansate, între brigăzile 
din uzina noastră, între tine
rii noștri și cei din Uzinele 
„Tudor Vladimirescu*  care au 
același specific de muncă. De 
asemenea vom organiza nume
roase demonstrații practice ale 
fruntașilor.

4. Una din problemele me
reu actuale în uzina noastră și 
care contribuie în mod direct 
la îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan o constituie 
folosirea rațională a mașinilor, 
îngrijirea lor. Despre acest 
lucru noi am discutat și în- 
tr-o adunare generală U.T-M. 
Dacă o mașină nu este bine re
parată, sau nu este bine între
ținută ea se defectează des. 
Orice defectare produce timpi 
morți, se îngreunează îndepli
nirea ritmică a planului. Ești 
nevoit să recîștigi timpul pier
dut și atunci lucrezi în asalt, 
dai piese de calitate slabă, 
strici materialul etc. Aseme
nea situații au mai existat a- 
nul trecut. într-o adunare ge
nerală U.T.M. s-a hotărît ca 
tinerii de la mecanicul-șef, 
membri ai postului utemist de 
control, tineri de la mașini să 
urmărească felul cum sînt în
grijite mașinile. Săptămînal se 
controlează starea utilajului și 
se propun măsuri. Acțiunea a 
început și sîntem convinși că 
și pe aceasta cale putem veni 
în ajutorul tinerilor în ce pri
vește îndeplinirea ritmică a 
planului.

5. Nivelul de ritmicitate este
unul din indicii calitativi ai 
activității brigăzilor, a fiecărui 
tînăr în parte. Comitetul 
U.T.M. și-a propus să sprijine, 
pe această linie, mai mult miș
carea de inovații și raționali
zări. In anul trecut brigada 
de frezori condusă de Te- 
telea Medone a realizat nu
meroase dispozitive. Freza- 
rea saboților se făcea foar
te greoi 
dațiilor. 
cu greu, 
au creat 
torul căruia se asigură îndepli
nirea în mod ritmic a planului 
și se obține o productivitate a 
muncii mai 
mai bună 
ajuta toate „...... _ ___
găsească și să aplice în pro
ducție diferite dispozitive. 
De altfel trebuie să arătăm că 
noi i-am mobilizat pe ingineri 
să ajute activ brigăzile pe a- 
ceastă linie» astfel ca ele să va
lorifice din plin rezervele in
terne pe care le au.

Tinerii, brigăzile de produc
ție ale tineretului din uzina 
noastră au pornit la muncă 
încă din prima zi a anului 
1962 hotărîte să-și îndeplineas
că în mod ritmic sarcinile de 
plan, să obțină produse mai 
multe, mai bune, la un preț 
de cost mai redus. Aceasta o 
dovedește și faptul că în pri
mele două zile de muncă ale 
anului acesta toate brigăzile 
și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan.

din pricina trepi- 
Planul se îndeplinea 
Băieții din brigadă 
un dispozitiv cu aju-

mare și o calitate 
a pieselor. Vom 

brigăzile ca să

iblioteca pentru toți(t

încetarea din viața 
a însărcinatului cu afaceri 
ai Finlandei, Matti Pyykk.6

La 7 ianuarie a.c. a încetat landei în Republica Populară 
subit din viață, la București, Romînă, Matti Pyykko. 
însărcinatul cu afaceri al Fin-

★

Excelenței sale
Domnului AHTI KARJALAINEN

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Finlanda
HELSINKI

Primiți vă rog, Excelență, sincerele mele condoleanțe cu 
ocazia încetării din viață a domnului Matti Pyykko, însăr
cinatul cu afaceri al Republicii Finlanda în Republica 
Populară Romînă.

CORNELIU MĂNESCU 
Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne

Produse noi
ale industriei locale ploieștene

Pășind în noul an, munci
torii din industria locală a 
regiunii Ploiești și-au propus 
să dezvolte succesele obținute 
în anul 1961, cînd au realizat 
un spor de producție față de 
plan în valoare de peste 12 
milioane lei.

Ținînd seama de cerințele 
consumatorilor, întreprinderile 
de industrie locală „Progre
sul", „Tehnometal" și „Teh- 
nolemn” din Ploiești, precum 
și întreprinderile raionale 
Cîmpina, Tîrgoviște și Buzău 
au pus în fabricație din pri
mele zile ale anului aproape 
30 de noi produse printre care 
obiecte pentru uz casnic, mo
bilă, piese auto și altele.

Totodată lucrătorii din acest 
sector se străduiesc să livreze 
bunurile produse la timp și de 
bună calitate. în zilele care 
au trecut de la începutul anu
lui, de exemplu, șantierele de 
construcții din regiune au pri
mit în plus, din partea munci
torilor industriei locale, cără
midă, var, prefabricate din 
beton și cherestea pentru circa 
230 de apartamente. însemnate 
cantități de mărfuri, în sorti
mente variate și de bună ca
litate, au fost livrate și orga
nizațiilor comerciale.

(Agerpres)

în prag de examene
(Urmare din pag. l-a) 

ca în cît mai multe cămine 
ale lașului să se deschidă ase
menea biblioteci.

CONSTANTIN PISICĂ 
student

Consfătuiri 
profesionale 

în toate grupele de studiu 
ale Facultății de geologie- 
geografie a Universității „C. I. 
Parhon" au avut loc consfă
tuiri profesionale; marea lor 
majoritate au analizat cu spi
rit de răspundere munca de 
pregătire a sesiunii de exa
mene. Cu acest prilej s-au luat 
măsuri concrete ca studenții 
rămași în urmă cu pregătirea 
să fie ajutați în cadrul grupe
lor de învățătură, la orele de 
consultații și meditații și în 
planificarea judicioasă a 
timpului. Asociația studenților 
a generalizat în primul rînd a- 
eele metode de studiu care în 
sesiunile trecute au dat rezul
tate bune: recapitularea mate
riei în colectiv, pregătirea te
meinică a lucrărilor de control, 
conspectarea bibliografiei etc., 
punînd în permanență accen
tul pe studiul individual, pla
nificat și ritmic.

LIVIA BOB 
studentă la Universitatea 
„C. I. Parhon"-București

Atenție deosebită 
anului I

Comitetul U.T.M. și Consiliul 
asociației studenților de la 
Facultatea de istorie a Univer
sității „Al. I. Cuza" din Iași

manifestă o preocupare deose
bită pentru studenții anului I. 
Munca începută încă din pri
mele zile ale anului universi
tar s-a intensificat în peri
oada pregătirii sesiunii de exa
mene. Studenții fruntași din 
anii mai mari i-au îndrumat 
pe colegii din anul I să-și or
ganizeze cît mai bine timpul 
liber spre a se pregăti temei
nic pentru sesiune, ajutîndu-i 
să-și planifice, pe capitole, “re
petarea materiei. In biblioteci, 
la cămine și în sălile de 
cursuri, seara după ore, cole
gii mai mari discută cu stu
denții anului I problemele mai 
grele în a căror aprofundare 
aceștia au nevoie de sprijin.

COSTEA MARINOIU 
student, Universitatea 

„Al. I. Cuza"-Iași

■®---------
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u de mult, intere
santa colecție „Bi
blioteca pentru 
toți" a „Editurii 
pentru literatură" 
a ajuns la numă-

rul 100. Evenimentul coinci
de cu perioada în care, lu
crătorii editurii au pornit 
la realizarea planului pe 
anul acesta. S-a scris mult 
în presă, cu prilejul nu
mărului 100 al „Bibliote
cii pentru toți", s-au făcut 
aprecieri pozitive — căci o 
merită pe deplin — s-au fă
cut și sugestii valoroase. De 
asemenea, idei interesante au 
mai sugerat și numeroșii citi
tori ai acestei colecții.

— Cum au fost preluate a- 
ceste sugestii de editură și 
cum se vor reflecta cele mai 
interesante dintre ele in 
planul viitor al „Bibliote
cii ?“.

Cu această întrebare am 
început interviul pe care ni 
l-a acordat tov. MIHAIL 
ȘORA, redactorul șef al „Edi
turii pentru literatură".

— Înainte de a răspunde direct 
întrebării — ne-a spus interlo
cutorul nostru — aș vrea să 
subliniez încă o dată princi
piul pe care ni l-am propus 
în activitatea noastră. „Bi
blioteca" nu are drept scop 
să fie prima care să editeze 
o operă originală sau o tra
ducere. Cine cunoaște colec
ția, știe că aproape toate vo
lumele conțin reeditări. De 
ce ? Pentru că seria aceasta 
de cărți are și țelul de a for
ma. de a educa gustul literar 
al cititorilor, mai ales al ce
lor tineri. Iată de • ce lucră
rile pe care le publicăm în 
volumele cu coperți roșii sau 
albastre, trebuie să fie opere 
care să fi fost verificate de

cititori și de timp. Deci, ca fi 
pînă acum, criteriul numărul 
unu va fi criteriul calității, 
al valorii literare. Și acum să 
revenim la cele ce m-ați în
trebat.

Din cele o sută de numere 
publicate în decursul a doi 
ani de apariție, mai mult de 
jumătate au fost — așa cum 
e firesc — lucrări rominești. 
S-au publicat poezii și proză 
de T. Arghezi, M. Beniuc, 
M. Sadoveanu, Z. Stancu, G. 
Călinescu, M. Banuș, M. Pre
da, Nagy Istvan, Kovacs G., 
T. Popovici» Fr. Munteanu 
etc. In 1962 și în viitorul mai 
îndepărtat — căci planul „Bi
bliotecii" nu cuprinde numai 
anul acesta — vom publica 
„Pagini alese” de Geo Bogza, 
„Un om între oameni" de 
Camil Petrescu, „Constanda“ 
de Zaharia Stancu, „Nopți în
frigurate" de Aurel Mihalț, 
volume de versuri de Marcel 
Breslașu, Miron Radu Paras- 
chivescu și altele. In ceea ce 
privește literatura universală, 
celor 13 literaturi din care am 
publicat pînă acum se vor mai 
adăuga altele, cum ar fi cele 
sud-americane, cea chineză, 
islandeză, norvegiană și ita
liană, iar pentru mai tirziu 
— literatura sîrbă, africană 
etc.

— Printre lucrările de lite
ratură universală vor fi și 
volume aparținînd unor au
tori contemporani ?

— Fără îndoială. Aș pu

în anul 1962
tea să vă citez cițira dintre 
ei. In primul rind, operele 
scriitorilor sovietici» pe care 
cititorii noștri le apreciază 
mult și le cer cu insistență: 
„Donul liniștit*  de M. Șolo- 
hov, după ultima ediție revă
zută de autor, „Așa s-a călit 
oțelul" de N. Ostrovski, „Po
vestea unui om adevărat*  de 
B. Polevoi, „Calvarul*  de 
A. Tolstoi. Apoi vom publica 
romanul „Sirena*  al scriitoa
rei cehe Maierova și „Tu-

lui Pușkin, cu prilejul împli
nirii a 125 de ani de la moar
tea poetului. Mai tirziu vor 
apare versurile lui Li Tai-pe, 
Victor Hugo, Ady Endre, pre
cum și fabulele lui La Fon
taine. Acestea din urmă în 
1963.

— Ce-și propune „Bibliote
ca" in vederea lărgirii sferei 
educației artistice a cititori
lor ei ?

— Intenția noastră este de 
a edita nu numai Literatură

Interviul nostru cu tov. M. Șora,
redactor-șef al Editurii pentru literatură

tunul*  de scriitorul bulgar 
Dimov. Alături de acestea» 
vom mai edita „Lotte la Wei
mar*  de T. Mann, „Fructele 
mîniei*  de Steinbek. o cule
gere de nuvele de Hemingway 
încă netraduse la noi, „Clopo
tul din Islanda*  de Laxnes, 
o antologie a literaturii ame
ricane, .J’ămîntul fructelor 
de aur“ de J. Amado și al
tele. Teatrul va fi mai bine 
reprezentat ca pînă acum prin 
operele lui Shakespeare, Ros
tand și Ibsen.

— In ceea ce privește poe
zia, vor fi oare și volume ale 
marilor poeți ai literaturii 
universale ?

— Da, acest lucru îl vom 
realiza încă din anul ce vine, 
în februarie, de pildă, va a- 
pare un volum de poezii ale

propriu-zisă, ci și lucrări de 
informare tn domeniul isto
riei literaturii și — in general 
- a culturii. Pe lingă cele 
„două culori" ale coperțUor 
noastre, sperăm că nu va tre
ce prea mult pînă va apare 
și o ..a treia culoare" — cea 
destinată istoriei culturii și 
artelor. De altfel, pirtă la nu
mărul 250 nu va mai exista 
scriitor romin sau epocă din 
literatura noastră, care să nu 
fi fost reflectată in prefețele 
diferitelor volume. Cu toate 
acestea, vrerr să sintetizăm 
respectivele momente literare 
în două-trei volume. Vom 
continua și cu alte lucrări, 
care să întregească orizontul 
literar al cititorilor. Vom pu
blica cărți de istoria litera
turii universale» apoi vom

merge mei departe, eâuind 
volume âe estetică, critică, 
istoria artei etc.

— Pentru ând putem aș
tepta primele numere ale ce
lei de a strein culori" ?

— Probabil pencruanul 1963. 
Aș vrea si subliniez însă o 
î-uporird ce mi se pere inte
resantă. în curînd, vom da 
c-.:;.:onlor ^Bibliotecii pentru 
toți" o serie de opere din te
zaurul epic universal. Pentru 
es sc poată fi mai ușor gus
tate, traducerile vor fi in pro
ză, intr-o proză de înaltă ca
litate literară. începutul o va 
face „Odiseea" dn eare avem 
o traducere « Ui Locvtescu. 
Ea va fi continuată de „Ilia- 
da*.  ..Eneida*,  epopeea Nibe- 
lungHor și apoi vom trece ia 
mitologiile altor popoare, mei 
puțin cunoscute la noi. Con
siderăm că aceste cărți vor 
contribui mult la formarea 
unei culturi temeinice a ti
neretului nostru.

— Tinerii cititori vor găsi 
în „Biblioteca pentru toți" 
volume de călătorii și de li
teratură științifico-fantastică ?

— într-adevăr, asemenea 
cărți încă nu am publicat. 
Colectivul nostru studiază 
însă posibilitatea de a edita 
și astfel de lucrări. Cu o con
diție : ca ele să corespundă 
criteriului valorii literare, 
despre care vorbeam mai 
înainte.

în continuare, tov. M. Șora 
ne-a vorbit despre măsurile

pe care le-a luat editura în 
scopul îmbunătățirii prezen
tării autorilor și operelor lor.

— Vrem să-i „eliberăm" pe 
autorii prefețelor de necesi
tatea de a povesti viața scrii
torilor, pentru a putea astfel 
adinei problemele ce le ridică 
opera lor. Pentru a nu lipsi 
pe cititori de datele bio-biblio- 
grafice și istorice, vom însoți 
lucrările, în afară de prefață, 
și de un tablou sinoptic, unde
— schematic — va fi prezen
tată opera și împrejurările in 
care s-a produs creația lite
rară a autorului respectiv. în 
felul acesta, cititorul va 
avea, in extern pagini, o ima
gine a tot ce este esențial in 
opera acelui autor.

— Cind se va preceda ia 
noul sistem de prezentare a 
scriitorilor ?

— Primele volume însoțite 
de tablouri sinoptice vor fi 
in librării pe la mijlocul anu
lui acesta.

în încheiere, redactorul șef 
al ^Editurii pentru literatură" 
ne-a spus :

— Munca pe care și-a pro
pus-o colectivul bibliotecii 
pentru toți" este extrem de 
vastă. Nu după o sută de nu
mere, ci după o mie de 
numere se na putea spu
ne că această colecție a 
cuprins aproximativ tot ce e 
vaioros în literatura romanea
scă și universală. După pri
mii doi ani de apariție însă
— cînd cele mai mari greutăți, 
legate de început, au rămas in 
urmă — există garanția că 
munca va fi dusă la capăt ci» 
succes, că ne vom îndeplini 
obligațiile pe care ni le-am 
luat în fața cititorilor.

DAN LAZĂRESCU

Prin~O^ CARPAȚÎj
AGENȚIA BUCUREȘTI

La odihnă și tratament
— Pentru anul 1962, toate stațiunile balneare și clima

terice s-au deschis Ia începutul lunii ianuarie.
- Petreceți concediul de odihnă în stațiunile; Păltiniș, 

Sibiu, Borsec, Sovata, Tușnad, Lacul Roșu, precum și în 
toate stațiunile de pe Valea Prahovei.

— Pentru tratament și cură, vă stau la dispoziție stațiu
nile : Herculane, Buziaș Călimănești, Govora, Olănești, 
Bazna, Sovata, Victoria etc.

— La Sinaia puteți beneficia de serviciile noului sana
toriu complet utilat, pentru tratarea nevrozelor astenice.

Toate aceste stațiuni special amenajate pentru sezonul 
de iarnă asigură condiții bune de cazare, masă și tratament.

Reducere 50 la sută pe C.F.R., reduceri pentru copii.

Rețineți locuri din timp
Informații și înscrieri Ia Agenția din Bd. Republicii nr. 4 

și 68 și filialele O.N.T. Carpați din orașele Călărași, Alexan
dria și Giurgiu.
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Viorica Ivan, una dintre cîștig âtoarele conclusului de = - 5 
de mersa pentru pionieri și școlari organizat iz Czz

LA POIANA BRASOV

lie iarnă a tineretului
Se întrec 

sportivii reșiteni

Concursuri...
neoficiale

aceste neprevăzute 
ale buletinului me

nu fac decit să 
farmecul Poienii

n frumoasa stați
une de iarnă de la 
poalele Postăvaru
lui timpul este 
mai capricios ca 
oriunde. De dimi

neață soarele inundă cu razele 
sale pîrtiile albe, brazii pu
drați și încântătoarele cabane, 
pentru ca numai după o oră 
sau două vîntul să aducă din
spre culmile Făgărașului Ca
ere sure de ceață ce urcă 
spre vîrful Kanțer odată cu 
scaunele telefericului. Și de 
unde în zori cerul era albas
tru cristalin, spre prînz încep 
să cearnă fulgi rari și mici de 
zăpadă...

Și toate 
modificări 
teorologic 
sporească 
Brașovului, atrăgînd pe pirtti, 
pe liniștitele poteci din pădu
rile de brazi, în cabane sau la 
hotelul turistic un număr tot 
mai mare de turiști și de ama
tori de sport.

împreună cu aceștia am ur
cat și noi duminică spre Po
iana Brașovului. Amînîndu-se 
concursul de schi 
„Cupa Voința" nu mai 
să aflăm prea multe 
pentru amatorii de 
Dar..,

In Kanțer, schiorii, 
multă inițiativă decit 
zatorii concursului amînat, au 
programat împreună cu antre
norii o competiție în care au 
făcut veritabile demonstrați 
de măiestrie. Pe pîrtia din 
fața cabanei Cristianul Mare 
au instalat 32 de porți de sla
lom și în trei manșe s-au în
trecut zeci de schiori de la 
Dinamo Brașov, Casa Ofițeri
lor, Voința, Carpați-Sinaia. 
etc., oferind vizitatorilor aflați 
pe pîrtii 
sportiv.
ze au 
făcute de Adrian Bătușaru (Ca-

dotat cu 
speram 
noutăți 

sport.

cu mai 
organ »-

un rar 
Entuziaste 
răsplătit

spectacol 
aplau- 

cursele

„Războiul rece” 
nu are ce căuta în sport

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
TASS transmite : Autoritățile 
americane au sfidat din nou 
opinia publică sportivă inter
națională : Departamentul de 
Stat al S.U..4. a refuzat să »- 
corde vize de intrare boebeiș- 
tilor din Republica Democrată 
Germană care urmează să 
participe la campionatul mon
dial programat in luna marue 
la Colorado Springs (S.U-AJ.

Pentru echipa R. D. Ger
mane, i s-a explicat corespon
dentului TASS la comitetul de 
organizare a campionatului, a» 
fost stabilite reguli speciale de 
participare. Sportivii din R. D. 
Germană trebuie, printre alte
le, să obțină pentru aceasta 
„autorizația” din partea asa-zi 
sei agenții unionale de călăto
rii, aflată sub controlul S.U.A.. 
Angliei și Franței. Apei ei tre
buie să adreseze ,o cerere re
prezentanților NATO. la Bona 
ca să le admită participarea la 
campionat. Potrivit regulilor, 
o țară care a refuzat să acor
de vize de intrare reprezentan
ților unei Federații ■ițiqnile 

P e s

sa Ofițerilor Brașov), Gheoe- 
ghe Cristoloveanu (O?.’*»?  x 
Nicolae Iovici (Dinamo Brm- 
șov), Mihaela Stoeaeac» 
Ghioarcă (Voința Brnșoej f 
Dan Focșăneanu •

• Echipa de fotbal Szea&a 
București și-a început- turneul 
in Republica Araba Siria js»- 
cind duminică la Aiep cu se
lecționata Armatei Siriene, 
Peste 15.000 de spe te"—. au 
urmărit pe stadionul munici
pal această tntilwe care s-a 
încheiat cu scorul de 2-0 (1-4 
in favoarea fotbalștOor ro
mîni. Cele două puncte au 
fost realizate in miaaMa 14 
și 60 de Tomeș. Steaua rc 
întilni din nou vineri echipa 
Armatei Siriene, jocul urmind 
să se desfășoare la Damasc. 
Astăzi la Alep, echipa Steaua 
intilnește selecționata orașu
lui.

naia.
O frumoasă comportare c »- 

vut juniorul Mircea Ene 'Vo- 
ința-Brașov) care tn merșv • 
doua a obținut locul ITI H 
clasamentul seniorilor.

In general sehtortz ăe te 
probele alpine tir.t bsze pre
gătiți și sintem conrizri ci 
in apropiatele concursuri voe 
obține rezultate de refoere.

-Gooll
Nici iu ne peaec si cre

dem. La tnceput cm rrrst 
presia că se ux
de fotbal prin â-ț\^asrele sz- 
țiuuii. Dar 
stadionul de ecoyrns cx
zăpadă, se juca fvtzai ti 
toată regula. Dar czse r-r.t 
jucătorii ? li iden: ifiebs es 
ușurință intruât «uwle for 
ne «nt cunoscute : Secă. Ads- 
mache, Ivânescu,
Măndoiu, Grecea, FU*».
Gerpely, Arram, Chim. Er- 
dtu.. Sini componența. Ltulu; 
de juniori ce se prepdtete prt- 
tru apropiatul Tnrnen U-E-FJL 
care, anul acesta. c« fi găz
duit de țara noan-ă.

Fazele se succed cu sp-ă.- 
tate. Xu lipsesc stei eombo- 
națiile liniHor de tnânzere F 
nict- golurile.

.^In apropierea stadumulm 
de iarnă se anireneazâ sthzoru 
fondiști de la Drnamo-B^sșou, 
Cunoscutul antrenor Ștefan 
Stâiculescu urmărește, e» rro- 
nometnd ta misă, atr» fie
cărui component al serfiei-

— Carpul omî ■țrfrrai I
— Trage patente drt brgfcf
— Impttge pstenie cs be

țele .*
Ion Râștsâ, Zaharza Aueaci» 

luliana Matei. Gheorgfie Necg

curt
• înv.^gind cu scorul de 5-1 

pe Borussia Dusseldorf, echipa 
ce cenîs de masă C.ȘAL Cluj 
s-a calificat pentru semifi- 
"alde .Cupei campionilor eu
ropeni*.  In meciul de dumini
că jucătorii romîni au ară
tat o superioritate evidentă.

(Ayerprejy

BON CUSTLO

Pregătiri pentru turneul final al Campionatalui mondial de fotbal

Fotbaliștii sovietici
printre favoriții întrecerii

in anul 
mondial 
bine zisIatâ-ne iatrați și 

campionauilui 
de fotbal, mai 

turneului final, care se vaal _____ _ _
desfășura în Chile și pentru 
care jocurile de calif care au 
începui încă din toamna a- 
nului I960, în mijlocul unui 
interes generai. Dovadă nu
mărul impresionant de spec
tatori — peste X56QJXM) — 
care au urmărit cele 91 de 
meciuri preliminare.

Astăzi se cunosc finalistele 
„Cupei Mondiale — Jules Ri- 
met“, cu care este dotat cam
pionatul lumii. Sînt reprezen
tative redutabile: Brariba. 
deținătoarea titlului de cam
pioană mondială. U R SJL. An
glia, Cehoslovacia, Uruguay. 
Argentina, Italia, Ungar, a. 
Bulgaria, Iugoslavia, Spania. 
R.F.G., Elveția. Columbia. 
Mexic și țara organizatoare. 
Chile. Deci, 10 echipe repre- 
zentînd țări ale Europei. 5 ale 
Americii de Sud și una din 
partea Americii de Nord. Cu 
alte cuvinte, o veritabilă con
fruntare intre fotbalul euro-

9 
ie
*

Peste 50.000 
ploieșteni în

r*ore

de tineri 
întrecere

Stadioane!» din aceste 
orașe au o capacitate 
de 152.480 locuri.

In așteptarea acestor 
minte foarte prețioase 
nu ar vrea să-și cunoască vii
torii adversari ?-J, cele 16 fi
naliste și-au început pregăti
rile și au atins o etapă des
tul de avansată. Marea ma
joritate și-a sincronizat acti
vitatea ionii ui național cu ac- 
trv.tatea competlțională inter
nă. Iar perioada de iarnă a 
fost și este folosită pentru di-

amă- 
(cine

■te

♦

' zz z- spectacolul cu piesa „Ciocirlia" de Jean Anouilh 
prezentată iu premieră la Teatrul „C. Nottara"

Foto : AGERPRES

Tinerii di n nou
pe scena

Pe urmele scrisorilor publicate

fertle turnee — de «rodaj- — 
peste hotare p in primul rind 
in America de Sud. Astfel 
trebuie înțeles» jocurile echi
pelor sovietice. maghiare, 
cehoslovace, italiene etc, in 
diferite țări unde clima per- 
m.te practicarea fotbalului 
iarna. Iar turneele din Ame
rica de Sud trebuie cons;de
rate ca mijloc de acomodare 
cu clima acestui continent, cu 
condițiile de joc și cu atmo*-  
fera meciurilor pe terenurile 
sudamericane.

Din acest punct de ve
dere. turneul reprezentative: 
UJLS.S. a fost cit se poate de 
concludent, de altfel ca și re
zultatele strălucite obținute 
de fotbaliștii sovietici: trei 
victorii chiar pe terenul sud- 
americanilor și — mai ales 
după jocuri in care s-au im
pus prin superioritate tehni • 
că, firiră și morală Ziaristul 
francez Frangois Thebaud, 
care a publicat o serie de re
portaje din America de Sud 
in revista „Miroir du Foot
ball" și care a asistat la par
tida UJLS.S.—Argentina, sub-

de spectator
Primele trofee

meritateVictorii

au urmări} și 
pi-jdee care au avui loc sîm- 
bafo. In ambefo zile a evoluat tr- 
nâra formațiIe a jucătorilor oe la 
Cubut sportiv școlar care a reu
șit să Irregsneze 
toni. In mectul cu 
roșie, handbal iști i 
folosind o tactică 
reușit să termine 
scorul ce 24—21. După această... 
încălzire, duminică formația Clu- 
beMui sportiv școlar a reușit, pur 
ș< simplu, să entuziasmeze publi
cul spectator prin buna pregătire 
tehnică și prin elanul cu care a 
luptat pentru obținerea victoriei 
in fața formației I.T.B. Din lotul 
tineri!or jucă:or de la C.S.S. s-au 
xnpus în mod deosebit Titus Mol-

frumoase vie- 
echipa Flacăra 
de ia C.S.S. 
adecvată au 
învingători cu

De ce am pierdut 
la hochei

Complexui sportiv 
23 August- es^e 

p iama ia fol de 
Adrăgit ca în 
- rnpiH marilor 
sartide de fot- 
>al. Și aceasta 
. arorită patinoa
rului artificial ca
re găzduiește zi 
de zi o bogată 
acfivrtafo. Aici 
s-a disputat și 
meciul de ho- 
chel dintr» for- 

□Mt.Ăe S.O.N.P. Kladno și selec- 
țronafo orașului București încheiat 
cu victorie jucătorilor cehoslovaci 
ta scorui da 6—4. După primele 
pouă reprize scorul a fost de 3—1 
■a fovoarea jucătorilor noștri. în 
x.-n parte a jocului, însă, în timp 
z» farmație din Kladno a înscris 
5 pjxre, jucătorii romîni au mar
cat ooer unui singur și acesta da- 

-i faptului că lotul nostru nu 
«$•« suficient de omogen, „linii
le*  ner,-nd la aceeași valoare. !n 
omus jucătorii noștri nu ou acțio
nat cu aceeași formitafo de-a lun- 
g j întregului mea. Trăgînd con- 
duzufo necesare, antrenorii au 
datoria să infonsifico pregătirile 
a vederea următoarelor Wîlniri

ona e.
MARCEL RUSES CU 
wtoeatru al sportului

linia» că fotbaliștn sovietici 
s-au bucurat de „ovațiile și 
manifestările de entuziasm, 
care în mod obișnuit sînt consa
crate exclusiv triumfurilor ar- 
gentiniene". Și ceea ce a de
terminat aceasxă sinceră sim
patie a publicului argenti
nian a fost jocul spectaculos 
și eficace al sovieticilor, reți
nut ca o prefață la participa
rea lor la turneul final al 
campionatului mondial Și 
Fr. Thebaud consideră echipa 
UJLS.S. ca una din principa
lele favorite ale competiției.

Concluzii interesante au 
tras după turneul echipei na
ționale în America de Sud și 
antrenorii formației maghia
re. La înapoiere în Europa, 
în cursul unui popas la Lon
dra, Lajos Baroti — selecțio
nerul maghiar — a declarat 
ziariștilor sportivi că jucătorii 
maghiari au fost cam obosiți 
de pe urma călătoriei, dar 
ideea de a juca în America 
de Sud a fost binevenită. 
„Cunoaștem acum condițiile, 
atmosfera de joc de acolo și 
știm cum să jucăm in mai“ — 
a spus Lajos Baroti. în ce 
privește favoriții turneului fi-

or>

t ‘^1. existente.

articolului
cu... fir-

In ziarul „Sein reia tineretu
lui- nr. 3890, articolul „Am 
ră mas doar cu.„ firma" cri - 
tica faptul că la Căminul 
cultural din satul Coteni, co
muna Buhoci, raionul Bacău 
a încetat orice activitate cul
turală, deși numai cu cîtva 
timp în urmă, aici existau for
mații de cor, de dans și de 
teatru care dădeau în fața 
colectiviștilor frumoase pro
grame artistice. Aceasta se 
datora și faptului că de la o 
vreme, scena din sala de spec
tacole a început să se clatine 
și în loc să fie reparată, așa 
cum era normal, a fost dăfî- 
mată. în plus și scaunele au 
fost demontate, căminul ră- 
mînînd la un moment dat, 
doar cu... firma. In această si
tuație orice activitate cultu
rală a fost întreruptă.

Articolul sus menționat cri
tica Comitetul executiv al sfa
tului popular comunal Buhoci 
precum și comitetul comunal 
U-TJd. care nu întreprindeau 
nimic pentru schimbarea si-

Recent, Comitetul execuții 
al sfatului popular al 
raionului Bacău a tri

mis ziarului nostru o scrisoare 
în care arată măsurile luate 
în urma apariției 
,.Am rămas doar 
ma“:

„Cele arătate în 
dovedit întrutotul 
tru înlăturarea lipsurilor sem
nalate — se menționează în 
scrisoarea sfatului popular ra
ional Bacău — s-a procurat 
cantitatea de cherestea nece
sară pentru confecționarea 
unei noi scene; conducerea că
minului cultural a fost aju
tată ca împreună cu comite
tul comunal U.T.M. să reacti- 
vizeze formațiile de cor, de 
dans și teatru ale căminului 
cultural care au și dat pri
mele spectacole 
nilor colectiviști

★ 
n legătură 
rea unei bogate activi
tăți cultural-educative 

în satul Coteni, ne-a scris din 
nou și tînărul colectivist Titi 
Godoci, semnatarul articolu
lui „Am rămas doar cu... 
firma".

„După apariția articolului, 
Comitetul executiv al sfatului 
popular al comunei Buhoci și 
comitetul comunal U.T.M. — 
ne scrie corespondentul volun
tar — au luat măsuri efici
ente pentru remedierea lip
surilor semnalate. A fost in
stalată scena, au fost mon
tate scaunele necesare și s-a 
făcut curățenia localului. Zi
lele 

articol s-au 
juste. Pen-

în fața țăra- 
din comună".

I cu organiza-

noastrăacestea, echipa

selecționerul 
de părere că

maghiar 
Brazilia, 
cele mai

nai, 
este 
UJLS.S. și Italia au 
multe șanse, mai ales Brazi
lia care este obișnuită cu cli
ma și care cunoaște jocul ce
lorlalte finaliste sudamerica- 
ne. De asemenea, după păre
rea lui Baroti, echipa UJLS.S. 
a dovedit că se acomodează 
cu condițiile de climă și de 
joc din acest continent, fapt 
care rezultă și din cele trei 
victorii răsunătoare.

De altfel și faimosul inter
național brazilian Pele acor
dă multe șanse echipei 
UJLS.S. Iar Kacialin, antre
norul principal al reprezen
tativei UJLS.S., a subliniat 
după înapoierea din America 
de Sud că echipele de pe a- 
cest continent nu sînt imba
tabile și că selecționatele din 
Europa au șanse să se claseze 
la locuri fruntașe.

Dar, comentariile și pro
nosticurile se vor înmulți din 
momentul în care va fi cu
noscut programul turneului 
final. Cercurile fotbalistice in
ternaționale așteaptă multe 
răspunsuri de la acest tur
neu : Cum se va solda duelul 
Europa—America de Sud ? 
Cine va cuceri supremația 
mondială î Va reuși Brazilia 
să-și conserve titlul suprem ? 
Ce noutăți va aduce în teh
nica, tactica, strategia fotba
lului ?

Ediția 1962 a campionatu
lui mondial se anunță drept 
cea mai pasionantă din cîte 
a cunoscut istoria acestei com
petiții. 

S. SPIREA

culturală a prezentat în fața a 
numeroși tineri și vîrstnici un 
program artistic care s-a bucu
rat de mare succes.

Cîntecul „La toamnă o să 
fie nuntă în gospodărie" a 
trebuit să fie repetat, la cere
rea celor prezenți în sală, de 
mai multe ori. Pentru buna 
interpretare au fost îndelung 
aplaudați și tinerii recitatori 
Petru Bogdan și Samoilă Au
rica. De o bună apreciere din 
partea spectatorilor s-au bucu
rat și utemiștii Rotaru Ion, 
Neculai Busuioc și Augustina 
Meluță, interpreta principali 
ai piesei de teatru „Neamu
rile".

în curînd, echipa noastră de 
teatru se va deplasa și în co
munele și satele învecinate".

în încheiere, corespondentul 
nostru voluntar își manifestă 
bucuria că din nou căminul 
cultural din satul Coteni a de
venit un loc mult îndrăgit de 
tinerii colectiviști, care, ală
turi fie vîrstnici, vin să-și pe
treacă aci timpul liber, să în
vețe lucruri Interesante și fo
lositoare.

I. ISAIIA

O brigadă 
artistică 

de agitafie
7n sală este liniște. Cortina 

se ridică și spectacolul în
cepe. Inferpreții sînt mem

brii brigăzii artistice de agitație 
ai Uzinei de Autobuze și Troleibu- 
ze-București. Spectatorii sînt 
chiar muncitorii uzinei.

Programul se intitulează „O lec
ție de mecanică" (autor și regie 
Mihai Maximilian). Brigada po
vestește, cînfînd sau declamînd, 
momente importante din viața uzi
nei. Cum s-a născut, cum și-a 
înălfat zidurile pe locurile unde 
cu ani în urmă era doar un mai
dan plin de gunoaie ; cum teh
nica înaintată și-a făcut loc în fie
care secție. Forjorul, frezorul, su
dorul nu mai lucrează manual, ci 
la mașina de frezat, la ciocanul 
pneumatic

Brigada 
și la mașina de sudură, 
eîntă. Versurile spun :

mască de sudură 
la noi este uitată.

„Bătrîna 
De mult 
Sudorii-acum lucrează-n tură 
Numai sudură-automată“.

Versurile se succed unele după 
altele, pline de optimism și fru
musețe, Spectatorii aplaudă cu 
însuflețire. Brigada își urmea
ză mai departe drumul vorbind 
în dialoguri vii sau în cuplete ar
tistice despre fruntașii uzinei : 
despre brigada de tineret din sec
ția sculerie condusă de Cristea 
Ion, despre brigada condusă de 
Neagu Vasile de la secția patru 
autoutilitare, cea mai bună briga
dă de tineret, din raion. Izbucnesc 
din nou aplauze. Se aud strigăte:

— Bravo fruntașii Cinste vouăl 
Timpul trece pe nesimțite. 

Verva scenei se transmite neîn
cetat sălii. De data aceasta bri
gada atacă și altfel de...note, lată 
un troleibuz care își vîră capul 
în biroul inginerului Coreasca Ion.

— Ce faci tovarășe I — zice 
acesta speriat. Aduci troleibuzul 
în biroul

— Păi ce să fac tovarășe ingi
ner, e vorba de o manoperă su
plimentară, Trebuie să vezi și 
dumneata despre ce-i vorba. Doar 
vii rare ori prin sectoare... 
Așa, fi-am adus troleibuzul în bi
rou. Vorba ceea : dacă nu vine 
tehnologul la troleibuz, vine tro
leibuzul la tehnolog.

După spectacol, muncitorii se 
string în grupuri. Rîd și vorbesc. 
Vorbesc despre brigada 
tică.

...Privesc pe fereastra 
grupurile de afară. Aud cînd și 
cînd frînturi din discuții. Stau de 
vorbă cu tovarășul Valeriu Lungu, 
secretarul comitetului U.TJVI. și 
cu tovarășa ingineră Adriana Șer- 
ban. De la dînșii aflu că progra
mele brigăzii artistice stîrnesc un 
mare interes întotdeauna în rîn- 
durile muncitorilor. Ele sînt strîns 
legate de problemele uzinei. Ele 
știu să sesizeze la timp fenome
nele pozitive, faptele care con
stituie mîndria muncitorilor șl nu 
cruță nici lipsurile.

N. NASTA j

lor artis-

deschisă



1 IANUARIE 1962 :
• Răscoală împotriva re

gimului lui Salazar în ora
șul Beja din Portugalia.

2 IANUARIE 1962 :
• Ziarul „Izvestia**  a pu

blicat răspunsurile lui N. S. 
Hrușclov la întrebările pro
fesorului austriac Hans 
rierring.

La miting au 
de asemenea, 
Irianului de vest, 
Koriheu, care au chemat po
porul Indoneziei să sprijine 
poporul Irianului de vest în 
lupta de eliberare.

DJAKARTA 8 (Agerpres).— 
După cum transmite cores
pondentul din Makassar al 
agenției Antara, în seara zilei 
de 7 ianuarie acolo a fost să
vârșit un atentat nereușit la 
viața președintelui Indoneziei. 
Sukarno, în momentul cînd el 
și persoanele care îl însoțeau 
intrau pe stadionul din local î- 

torie și anume, de a lupta 
pentru contribuția maximă a 
fiecăruia în construcția comu
nismului. Și în anul ce a 
trecut brigada a lucrat bine. 
Dar oamenii în colectiv sînt 
diferiți. Și fiecare este hotărît 
să fie în primele rînduri. An
gajamentul acesta nu com
portă în forma lui de expri
mare nici un fel de cifre. Dar 
rezultatele muncii care se vor 
concretiza desigur în cifre la
1 decembrie 1962 (dată la care 
brigada a hotărît să termine 
planul anual) 

marea însemnătate a acestui 
angajament.

La . Moscova în aceste zile a 
apărut o nouă inițiativă inte
resantă a unei brigăzi de ti
neri controlori de la cunos
cuta întreprindere „Triohgor- 
naia manufaktura". Iarăși tre
buie să folosesc expresia „la 
prima vedere". Da, la prima 
vedere, pare poate un fapt 
mărunt. Cele 5 tinere din bri
gadă au hotărît să taie balotu
rile de 
precizie 
precizie 
cîndu-se 
ce se pot obține s-a văzut că 
cifra 
peste 19.000 m.p. de țesături

• Guvernul sovietic a in
format Comisia O.N.U. pen- 
tru dezarmare asupra stării 
actuale de lucruri în legă
tură cu rezolvarea proble
mei încetării experiențelor 
cu arme nucleare.

5 IANUARIE 1962 :
• Reprezentantul sovietic 

V. A. Zorin a adresat o 
scrisoare secretarului gene
ral provizoriu al O.N.U. în 
legătură ou cererea U.R.S.S. 
privind extrădarea crimina
lului de război Heusinger.

© Conferința de la Ge
neva a adresat un mesaj ce
lor trei prinți laoțieni.

Examenul faptelor
„NEW YORK TIMES" a ghicit 

în „bobii" politicii mondiale sta
bilind, în consecință, că „în rezu
mat, perspectivele pe 1962 par 
să fie : continuarea războiului 
rece". Profeția ziarului american 
este mai degrabă mărturisirea 
unei dorințe. Dar nu doar a dorin
ței personale a autorului celor cî
teva rînduri tipărite la început de 
an nou, ci a unor 
din S.U.A. pen
tru care „războiul 
rece" este mă
nos șl, ca atare, 
îi doresc , înde
lungată persisten
ță în viața ome
nirii. Ochelarii 
negri prin care 
„NEV/ YORK TI
MES" privește a- 
nul 1962—oche
lari folosiți pe 
scară largă în a- 
cest sezon politic 
peste ocean — 
nu sînt străini de 
campania dusă 
în Occident de 
adversarii destin
derii internațio
nale care vor să 
acrediteze ideea 
că tratativele Est- 
Vest n-ar avea 
șanse de reușită 
și că, de fapt, 
viitorul omenirii 
dif pe butoiul 
a| cursei înarmărilor, 
nificativ că asemenea 
sînt înregistrate într-un 
în care opinia publică 
se pronunță cu tot mai 
sisfenfă pentru o soluții

ar
de

trebui clă- 
pulbere 

E sem- 
tentative 

i moment 
mondială 
multă in- 

,____ - __ ,ie rezona
bilă și pașnică a problemelor in
ternaționale, fapt relevat, printre 
aitele, și de ancheta întreprinsă 
de ziarul „CAPITAL TIMES**  din 
orașul Madison, statul Wisconsin 
(S.U.A.). Această anchetă care a 
reunit răspunsurile a numeroși a- 
mericani simpli a fost publicată 
sub titlul : „Tendința spre o ade
vărată pace generală împinge pe 
plan secundar toate celelalte do
leanțe".

Păcat însă că glasul oamenilor 
simpli din Occident nu găsește 
ecou acolo unde se stabilește po
litica țărilor din N.A.T.O. Și de 
anul nou politicienii apuseni au 
spus multe vorbe frumoase des
pre pace, au făcut jurăminte cu 
duiumul, dar n-au promis nimic 
concret care să ducă la întărirea 
păcii. Vorbele pentru a putea fi 
crezute trebuie să treacă exame
nul sever al faptelor. Dar la exa
menul acesta politicienii occiden
tali sînt de mult, de foarte mult 
timp, repetenți.

Povestea ziarul „OBSERVER" că 
în timpul administrației lui Eisen
hower, Casa Albă era alimentată 
cu aer condiționat. A doua zi după 
instalarea sa, Kennedy a dat or
din dulgherilor să rupă sigiliile 
de la toate terestrele și să lase 
să intre aer proaspăt în Casa 
Albă. Dar numai atît. Căci politi
ca americană rămîne mucegăită, 
închistată în tipare de mult în
vechite și vădit falimentare. Pă
cat că nu intră aer proaspăt și în 
politica S.UA

DI. Macmillan posedă meșteșu
gul oratoriei și, nu-i deci de mi
rare, numeroasele lui asigurări 
că ar dori o reglementare a
celor mai spinoase probleme
ale prezentului la masa negocie
rilor. Pînă la aceste negocieri,
premierul englez socoate însă 
mai util un voiaj la Bonn. Multe 
ziare apusene încearcă să dezlege 
substratul ' ' ' ‘ ............
frigurosul 
crezut că 
tenția de 
Adenauer.
Angliei 
deosebiri de cea a Germaniei oc-

acestui voiaj săvîrșit în 
ianuarie. Este greu de 
Macmillan ar avea in- 

a-| pune la punct pe 
Doar, în fond, poziția 

nu prezintă prea mari

a reprezentanților 
popoarelor latino-americane 

în apărarea Cubei
HAVANA 8 (Agerpres). - 

La Havana a fost dată publici
tății o declarație a mai multor 
fruntași ai vieții publice și oa
meni politici de seamă din ță
rile Americii Latine în legă
tură cu convocarea la 22 ia
nuarie la Havana a conferin
ței reprezentanților popoarelor 
latino-americane în apărarea 
Cubei. In declarație se spune:

„în legătură cu ținerea con
ferinței consultative a mini
ștrilor Afacerilor Externe con
vocată de Organizația Statelor 
Americane cu intenția inadmi
sibilă de a organiza un atentat 
la dreptul poporului cuban de 
a-și alege liber forma de gu- 
vemămînt care să exprime cît

£i-------------

h*i*naționhl:i pentru Sovietul Suprem
cidentale. Deosebirile se reduc la 
aceea că în vreme ce diplomația 
vest-germană se vădește incapa
bilă să creeze măcar iluzia unei 
supleți, a unei acomodări la rea
litate, diplomația britanică se 
descurcă uneori cu o oarecare 
abilitate în încercarea de a părea 
sensibilă la cererile opiniei pu
blice.

Relatările presei burgheze ne 
conduc la părerea că Macmillan 
intenționează să încheie la Bonn 
un tîrg. El pare dispus să acorde 
Bonn-ului noi baze pe teritoriul 
britanic, să-i încurajeze pretenția 
de a obține drept de control .a- 
supra armei nucleare, în schim
bul unor comenzi vest-germane 
de armament englez și a partici
pării Bonnului la cheltuielile de 
întreținere a trupelor britanice 
staționate în Germania vestică. 
Macmillan vine la Bonn nu numai 
ca prim ministru al Angliei, ci și 
ca mandatar a| negustorilor 
moarte britanici pentru care co
menzile Bonnului sînt indispensa
bile în actuala conjunctură. Se va 
arăta dispus Bonnul să ajute pe 
partenerul britanic ? Și — în caz 
afirmativ—în ce condiții ? „DAILY 
MAIL" scria : „Este un fapt cu
noscut în diplomație, că nu se 
dă nimic, chiar unui aliat, fără a 
obține ceva în schimb. Macmillan 
nu va obține acordul Bonnului în 
legătură cu cheltuielile de între
ținere a armatei engleze fără să-i 
dea în schimb garanții serioase". 
Pentru Bonn, „garanții serioase" 
înseamnă blocarea oricărei solu
ționări pașnice și rezonabile a 
problemei germane.

La Bonn, din păcate, noul an 
nu a adus nimic nou. Acolo se 
trăiește cu iluzia trecutului, igno- 
rîndu-se prezentul și fără perspec

de

influente cercuri'

Darurile de Anul Nou ale militariștilor de la 
Bonn

(Din „Neues Deutschland")

tiva viitorului. O informație apă
rută în „LIBERATION" și reluată 
de alte ziare apusene, fără a fi 
dezmințită la Bonn, vorbea de un 
nou memorandum secret al gene
ralilor revanșarzi ai Bundeswehru- 
lui. Conținutul memorandumului 
ar consta — în linii genera.# — 
în cererea ca Bonnul, adică ge
neralii săi, să obțină „dreptul" de 
a dispune de bombele atomice 
ale blocului N.A.T.O. Iar, între 
timp, proaspătul partener al lui 
Adenauer, Erich Mende, proclamă 
că în eventualele tratative Est— 
Vest în problema Berlinului „nu 
mai avem concesii de făcut". Cu 
alte cuvinte, în concepția Bonnu
lui, tratativele ar trebui să se re
ducă la satisfacerea cerințelor pro
vocatoare ale revanșarzilor. Nu
mai că, spre fericirea omenirii, 
nu stă în puterea Bonnului să 
dicteze evoluția evenimentelor in
ternaționale. Amatorii de agresi
uni nu își mai pot permite să se 
hrănească cu iluzii deșarte. For
țele ce apără pacea sînt invinci
bile și sub auspiciile acestei rea
lități începe noul an. Drumul spre 
consolidarea păcii nu-i neted și 
nici lesnicios, însă popoarele nu 
acceptă să-și pună ochelarii ne
gri ai lui „NEV/ YORK TIMES**.  
Tăria torțelor păcii este o cupă 
a optimismului din care ele sorb 
inepuizabile izvoare de energie și 
speranță.

un scenariu
american...

Laosul se află încă departe, 
chiar foarte departe, de liniștea 
la care rîvnește. De mult ar fi fost 
cu putință ca problema laoțiană 
să fie trecută la capitolul litigii
lor solufionafe. Dar de fiecare 
dată cînd pare a se produce o 
înseninare, pe cerul laoțian își 
fac apariția nori negri. Fiind vor
ba de politică, natura n-are nici 
o vină. Cu permanenta întunecare 
a orizontului politic al Laosului 
se îndeletnicește grupul lui Boun 
Oum-Nosavan. Ultima ispravă a 
fost zădărnicirea întâlnirii de la 
Vientiane care trebuia să aibă 
drept rezultat formarea guvernu
lui de coalijie. Modul grosolan în 
care a procedat Boun Oum a pus 
în încurcătură chiar și pe cei ce 
î| dirijează. „Guvernul"-fantomă 
al Boun Oum își datorește în în
tregime existenfa dolarilor și ba- 

se poate mai bine aspirațiile și 
idealurile lui, noi am hotărît 
să convocam paralel cu acea
sta o conferință a reprezentan
ților popoarelor latino-ameri- 
cane. Am hotărît să convocam 
această conferință în Cuba 
pentru a reafirma încă o dată 
în mod solemn și public drep
tul țărilor noastre la autode
terminare și dreptul de d re
fuza amestecul în treburile in
terne ale fiecăreia dintre ele, 
întrucît aceste drepturi stau 
la baza întregii vieți interna
ționale. Conferința mai sus
menționată va avea loc în 
orașul Havana la 22 ianuarie 
1962“. 

ionelelor americane. Fără ele, de 
mult ar fi dispărut de pe scena 
politică a Laosului. Dar, dintr-o- 
dată, Boun Oum își permite să 
facă altceva decît spune oficial 
Washingtonul. Adică Washingtonul 
a acceptat oficial formarea unui 
guvern laoțian de unitate națio
nală, numai că Boun Oum zice un 
gălăgios „nu“. De unde manifes
tările de „independență” ale a- 
cestei marionete a S.U.A. ? De 
fapt, este o „independență"... di
rijată. în public, S.U.A. își mus
tră protejatul. „FRANCE PRESSE" 
afirma chiar că ambasada ameri
cană de la Vientiane l-a amenin
țat pe Boun Oum că-i va tăia 
subsidiile dacă nu va deveni mai 
ascultător. Amenințarea este cum
plită. Boun Oum fără dolari nu 
mai înseamnă nimic. Și totuși 
Boun Oum nu se grăbește să de
vină „ascultător".

Nu ai nevoie decît de minimum 
de perspicacitate spre a înțelege 
că Boun Oum joacă rolul ce i 
s-a încredințat de Washington. A- 
cum rolul îi cere să mimeze 
„neascultarea". Bineînțeles, inter
pretează întocmai rolul. Cînd sce
nariul se va schimba, îl vom ve
dea pe Boun Oum în altă postură.

Situația încordată din Laos nu 
poate fi izolată de întreaga po
litică a S.U.A. în Asia de sud-est. 
Este politica menținerii cu orice 
preț a marionetelor — Mgo Dinh 
Diem, Cian Kai-și, Boun Oum etc. 
Avea dreptate corespondentul 
companiei americane de radiote- 
leviziune N.B.C., James Robinson, 
cînd afirma : „Indiferent dacă ne 
place sau nu, dacă recunoaștem 
sau nu, sîntem implicați într-un 
război adevărat în Asia de sud- 
est". In Vietnamul de sud, vecin 
cu Laosul, trupele americane des
fășoară operațiuni militare de an
vergură. Corespondentul ameri
can reiata : „Aviafa noastră este 
implicată în operațiuni de luptă 
în Vietnamul de sud, iar jandar
mii călări și detașamente spe
ciale sînf angajate în lupte piept 
la piept în regiuni din junglă și 
deltă". O omisiune a corespon
dentului american : trupele S.U.A. 
luptă împotriva unui popor sătul 
de dictatura sîngeroasă a unei 
marionete americane.

Laosul și Vietnamul de sud sînt 
poziții-cheie ale strategiei S.U.A. 
în Asia sud-estică. Modul aparent 
deosebit de a acționa al diplo
mației americane în cele două 
țări este înșelător. Manifestările 
de băiețandru zburdalnic ale lui 
Boun Oum au la origine indica
țiile consilierilor americani. Iar 
amenințările cu „subsidiile tăiate" 
sînj un basm pe care nu-l mai 
cred nici cei mai incorigibili 
naivi.

Laosul va obfine liniștea 
care aspiră atunci cînd S.U.A. 
pune capăt amestecului său

fa 
va 
în 

treburile interne ale acestei țări, 
cînd poporul laoțian va fi cu a- 
devărat lăsat să-și hotărască sin
gur soarta.

EUGENIU OBREA

In clișeu: o manifestație a tineretului din Laos împotriva amestecului american în tre
burile interne ale țării sale.

Corespondență 
telefonică 

din Moscova

P rimele zile ale noului an 
au fost toarte bogate. 
Am des-gur în vedere 

marea bogăție ie evenimente 
și fapte din vața tineretului 
sovietic care a toceput să scrie 
rînduri de glorie în cronica 
anului acesta.

Pentru tineretul sovietic, ca 
de altfel pentru toți oamenii 
din uriașa țară a sovietelor^ 
anul 1962, nu este socotit doar 
un simplu element din împă
răția lui Cronos. Nu ! Anul 
1962 este al patrulea an al 
septenalului hotărîtor în reali
zarea mărețelor obiective pro
puse, anul 1962 este al doilea 
an ale cărui realizări vor 
marca eforturile pentru înfăp
tuirea mărețului plan de con
struire a comunismului adop
tat la cel de al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S.

Pentru mulți tineri din Mos
cova săptămîna care a trecut 
n-a fost prima din acest an. 
Așa, de pildă, Karolina Lisî- 
țina, de la Uzina „Karbura- 
tor" din Moscova a intrat în a 
patra săptămînă a anului. Cele 
450 de carburatoare montate 
de ea întrec cu mult norma 
de lucru. In această realizare 
rolul principal l-a jucat și do
rința de a munci bine și aju
torul tovarășilor. „La prima 
vedere este un fapt mărunt 
care, după cum mărturisea
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MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Ziarul „Izvestia" a publicat la 
6 ianuarie decretele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu 
privire la instituirea a 784 de 
circumscripții electorale pentru 
alegerile în Sovietul Uniunii și 
a 645 circumscripții electorale 
pentru alegerile în Sovietul 
ționalităților ale Sovietului 
prem al U.R.S.S., care vor 
loc la 18 martie.

Numărul circumscripțiilor 
torale a crescut cu 59 față de 
ultimele alegeri din anul 1958.

Creșterea numărului circumscrip
țiilor electorale înseamnă 
populația Uniunii Sovietice 
sporit, că au apărut zeci de 
orașe, așezări muncitorești 
sate.

Oamenii muncii continuă să 
propună candidați pentru Comi
sia centrală electorală a alegeri
lor în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

La întrunirea profesorilor, asis
tenților și elevilor de la Academia 
de ingineri ai forțelor aeriene 
militare „Jukovski" a fost propus 
pentru Comisia centrală electora
lă a alegerilor în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. cosmonautul nr. 2 
Gherman Titov.

La ședința lărgită a Secretaria
tului conducerii Uniunii scriitori
lor din U.R.S.S. a fost propusă în 
unanimitate candidatura cunoscu
tului scriitor Leonid Leonov.

Muncitorii 
exploatările 
„Nefteanîie 
au propus 
Djafarov, Erou al Muncii Socialis
te, conducătorul uneia din primele 
brigăzi de muncă comunistă din 
țară.

și funefionarii de la 
petrolifere maritime 
Kamni" (Azerbaidjan) 
candidatura lui Akif

DJAKARTA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 ianua
rie președintele Indoneziei, 
Sukarno. și cosmonautul sovie
tic Gherman Titov, însoțiți de 
miniștri ai guvernului Indone
ziei și șefi ai corpului diplo
matic, au plecat din Makassar 
în orașul Bonthain, situat la 
extremitatea cea mai sudică a 
insulei Sulawesi. Zeci de mii de 
oameni care s-au întrunit la un 
miting în piața orașului Bont
hain au întîmpinat cu aplauze 
furtunoase pe Gherman Titov.

Președintele Sukarno a rostit 
la miting o amplă cuvîntare 
în care a subliniat din nou că 
depinde numai de Olanda dacă 
vor începe sau nu acțiuni mi
litare in lupta pentru elibe
rarea Irianului de vest.

chiar Karolina, nu poate fl 
comparat cu darea în funcți
une a turbinei de la Bratsk“. 
Și totuși, dacă la faptele a- 
cestea ale milioanelor de ast
fel de tineri muncitori se ada
ugă cea a șoferului Alexandr 
Pciolkin din Moscova care în 
săptămîna care a trecut a în
registrat al 500.000-lea kilo
metru parcurs de mașina sa 
fără reparații generale, dacă 
adăugăm cele peste 80 de au
tobuze montate de brigada de 
tineret de la Uzina din Likino 
de lingă Moscova în primele 5 

Primele realizări
comsomoliste din noul an

ale anului, dacă adău-zile 
găm mii și mii de alte reali
zări ale comsomoliștilor de pe 
șantierele U.R.S.S., vedem cum 
se conturează minunata reali
tate sovietică.

In Republica Autonomă Tă
tară, în aceste zile a prins a- 
ripi minunata inițiativă a lui 
Iuri Korceaghin, unul din mi
lioanele de tineri urmași ai ge
nerației lui Pavel Korceaghin. 
Asemănarea de nume este în
tâmplătoare. Și totuși și pe Pa
vel și pe Iuri îi însuflețesc a- 
celeași idealuri, aceleași năzu
ințe. Brigada de petroliști con
dusă de Iuri Korceaghin și-a 
luat un angajament în care 
concentrează o activitate meri-

al aviației sovietice

PRIN ANTARCTIDA

Fotografia pe care o ve
deți mai sus înfățișează o 
demonstrație a muncitori
lor constructori din orașul 
Panama. Acești oameni 
care muncesc din greu spre 
a înălță clădirile orașului 
duc o viață de mizerie. 
Pancartele pe care ei le 
poarta cuprind cererea de 

mărirea salariilor.

luat cuvîntul, 
reprezentanții 

Dimara și

încercare de atentat împotriva
președintelui Sukarno

vor demonstra

țesături cu o mare 
ajungînd pînă la o 

de cîțiva mm. Fă- 
socoteala economiilor

este impresionantă:

Vizita lui A. I. Nihoian
in Guineea

CONAKRY 8 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 6 ianua
rie în capitala Republicii Gui
neea , Conakry, a avut loc 
vernisajul primei expoziții so
vietice ccmerciale-industriale 
din Africa occidentală.

Luînd cuvîntul Seku Ture a 
arătat că vizita lui A. I. 
Mikoian în Republica Guineea 
este o dovadă a faptului că 
colaborarea economică și cul
turală dintre U.R.S.S. și Gui
neea s-a întărit considerabil.

aibă loc

regiunii
comuni-

tate, unde urma să 
un miting.

Comandamentul 
militare Makassar a 
cat că un necunoscut a arun
cat o grenadă de mînă spre 
automobilul președintelui. 
Grenada a făcut explozie a- 
proape de automobil, dar pre
ședintele nu a avut de sufe
rit Au fost rănite 31 persoa
ne dintre cele care veniseră 
să-1 întâmpine pe președinte. 
Trei persoane au decedat la 
scurtă vreme după aceasta de 
pe urma rănilor primite.

Colonelul Hasanuddin, pur
tător de cuvînt al comanda
mentului regiunii militare, a 
informat luni dimineață pe 
ziariștii indonezieni și străini 
despre acest atentat.

Atentatul, a declarat co
lonelul, dovedește o dată 
mai mult că imperialiștii și 
colonialiștii nu se dau înlă
turi de la nici un mijloc pen
tru menținerea dominației lor.

Mizeria
marinarilor turci
ISTANBUL 8 (Agerpres). — 

Sindicatul marinarilor din 
Turcia a dat publicității o 
declarație în care arată că 
20.000 de marinari turci tră
iesc în condiții mizere și se 
află la cheremul patronilor. 
Sindicatul a cerut recunoaște
rea zilei de lucru de 8 ore și 
majorarea salariilor.

de lînă în plus. Și dacă la a- 
cești 19 000 m se vor adăuga 
cantitățile economisite de zeci 
de alte brigăzi care preiau a- 
ceastă inițiativă, rezultatul va 
fi pe drept cuvînt impunător.

In aceste cîteva zile ale a- 
nului 1962 treburile reporteri
cești au făcut să mă întîlnesc 
cu numeroși tineri. Din cele 
auzite, din cele citite am a- 
flat prin ce a fost memorabilă 
această săptămînă în viața cî- 
torva tineri sovietici.

Brigada comsomolistă de 
mecanici de locomotive de la 

depoul Lublino, din apropierea 
Moscovei, condusă de Nikolai 
Kondrakov a asistat la... „bo
tezul" uneia din locomotivele 
sale care a primit numele lui 
Iuri Gagarin.

în primele zile ale acestui 
an comsomoliștii din diferite 
orașe ale Gruziei au pornit 
spre șantierul viitoarei hidro
centrale de pe rîul Inguri din 
Abhazia.

Comsomolistul Arcadie Sal- 
min care acum cîțiva ani a 
fost unul din cei ce au pus 
bazele sovhozului „Krasno- 
presnenski" din regiunea pă- 
mînturilor desțelenite, a venit 
în primele zile ale acestui an 
în concediu la părinții săi, la

Seku Ture a amintit că U- 
niunea Sovietică a fost una din 
primele țări care au acordat 
tinerei Republici Guineeze un 
ajutor dezinteresat pentru dez
voltarea sa economică.

După ce a urat Uniunii So
vietice noi succese și prosperi
tate, Seku Ture a declarat: 
Salutăm frățește guvernul dv. 
și pe conducătorul său, dl. 
Hrușciov, pentru eforturile pe 
care le-au depus și continuă să 
le depună în scopul eliberării 
depline a tuturor popoarelor 
coloniale, pentru triumful pă
cii și pentru progres în întrea
ga lume.

Luînd în continuare cuvîn
tul A. I. Mikoian a subliniat 
că Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, poporul și sta
tul sovietic nu au separat 
niciodată lupta pentru con
struirea comunismului în 
U.R.S.S. de lupta pentru eli
berarea popoarelor coloniale, 
de lupta tuturor oamenilor 
muncii împotriva exploatării 
și asupririi.

Guvernul sovietic, a spus 
vorbitorul în continuare, acor
dă un sprijin permanent tu
turor popoarelor care luptă 
pentru eliberarea națională, 
zădărnicește planurile imperia
liștilor care împiedică această 
luptă a popoarelor asuprite.

Uniunea Sovietică duce cu 
consecvență o politică de res
pectare a suveranității și in
dependenței tuturor statelor, 
de neamestec în treburile in
terne. Respectăm și dăm o 
înaltă prețuire politicii dv. ex
terne de neutralitate pozitivă, 
a spus A. I. Mikoian. Această 
politică contribuie la întărirea 
păcii și prieteniei între po
poare, la apărarea libertății și 
independenței, la lupta hotă- 
rîtă împotriva colonialismului 
și imperialismului.

Chombe pregătește
noi provocări

ELISABETHVILLE 8 (A-
gerpres). — în timp ce la Eli- 
sabethville Parlamentul pro
vincial katanghez își tărăgă
nează lucrările consacrate de
clarației de la Kitona, semna
te de Adoula și Chombe, a- 
cesta din urmă își regrupează 

forțele în scopul încălcării ar-

Moscova. Nici n-a sosit bine 
acasă, că l-a ajuns din urmă 
o telegramă prin care era a- 
nunțat că pentru realizările 
obținute în ultimii ani și în 
special în anul 1961 i s-a con
ferit înaltul titlu de mecaniza
tor emerit al Republicii Ka- 
zahe. După terminarea conce
diului, Arcadie va mai rămîne 
două săptămîni la Moscova: 
nu pentru a-și prelungi odih
na, ci pentru a vorbi despre 
experiența pe care a acumu
lat-o de-a lungul timpului în 
fața participanților la Expozi
ția unională a realizărilor eco
nomiei naționale a U.R.S.S.

Pentru Ghera Siomușkin și 
Dima Kirilov săptămîna care 
a trecut a fost una din cele 
mai obișnuite. Cei doi tineri 
radiotelegrafiști și-au îndepli
nit misiunea zilnic : asigura
rea legăturii radiofonice cu 
Moscova. Pentru deplina cla
ritate însă trebuie adăugat că 
cei doi tineri sovietici lucrează 
în Antarctida la stațiunea po
lară sovietică Mirnîi. Și to
tuși, în prima săptămînă a a- 
nului acesta comunicările lor 
au cuprins numeroase ele
mente noi. Așa, de pildă, ei 
au încunoștiințat pe tovarășii 
lor de acasă cum decurge ac
tivitatea echipajelor celor 
două avioane care au parcurs 
pentru prima oară în istoria 
aviației sovietice traseul Mos- 
cova-Mirnîi.

Iată doar cîteva fapte din 
prima săptămînă a anului 
1962, an care se va înscrie la 
fel ca și predecesorul său în 
măreața cronică de construire 
a comunismului.

AL. STARC
Moscova, 8 ianuarie 1962 

►

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : De la Obser
vatorul sud-polar Mirnîi s-a 
anunțat prin radio că, la 7 
ianuarie, avionul bimotor 
„L.I.-2" al expediției sovietice 
din Antarctida a aterizat cu 
bine în apropierea stațiunii 
sovietice Lazarev. Astfel, zbo
rul dificil de aproape 3.500 
km prin Antarctida, de la țăr
mul Pravda pînă în Țara re
ginei Maud, s-a încheiat cu 
succes.

Avionul a decolat de la 
Mirnîi în dimineața zilei de 
5 ianuarie. Traseul zborului a 
trecut de-a lungul țărmului 
estic al Antarctidei, prin sta
țiunile australiene Davis și 
Mawson și stațiunea japone
ză Siova. La Mawson și Sio- 
va aviatorii sovietici au făcut 
escale.

Cercetătorii polari austra
lieni^ și japonezi au făcut o 
caldă primire colegilor lor 
sovietici care au vizitat obiec
tivele stațiunilor, laboratoare
le științifice, locuințele. Explo
ratorii sovietici și străini 
au relatat despre rezultatele 
obținute și despre planurile 
lor.

Conducătorii stațiunii aus
traliene Mawson au mulțu
mit din inimă exploratorilor 
sovietici pentru transportarea 
lui Allan Newman, care s-a 
îmbolnăvit, la stațiunea ame
ricană Mc Murdo.

Zburînd deasupra Țării En- 
derby, pârtiei panții la zbor au 
efectuat cercetări glaceologice 
ale căror rezultate au fost 
transmise prin radio navei 
Diesel-electrice „Obi“ care 
forțează ghețurile din ace?*' * iă 
regiune.

Glasul studenților 
din Africa Neagră
F a Paris a avut loc cel de-a! 
/ j 14-lea Congres al Federa

ției studenților din Africa 
Neagră, care studiază în Franța. 
Participanfii la congres s-au 
pronunțat pentru ruperea rela
țiilor dintre noile state africane 
și puterile coloniale imperialiste, 
pentru lichidarea acordurilor pri
vind așa-numita „colaborare" im
puse de Franța fostelor ei colo
nii, pentru lichidarea tuturor ba
zelor străine, pentru evacuarea 
tuturor trupelor străine de pe te
ritoriile naționale ale statelor afri
cane, pentru desființarea mono
polurilor.

Intr-o rezoluție adoptată de 
studenfi se cere, de asemenea, 
„crearea unor institute democrati
ce care să asigure un control efi
cient din partea maselor popu
lare asupra construcției naționale".

Rezoluția salută puternicul 
avînt al luptei naționale armate 
din Algeria, Camerun, Angola și 
Guineea portugheză, și demas
că „poziția rușinoasă a acelor gu
verne africane care se află în 
slujba neocolonialiștilor".

mistâțiului încheiat cu coman
damentul trupelor O.N.U.

După cum s-a mai anunțat, 
în regiunea orașului Kipushi, 
situat la frontiera cu Rhode
sia de nord, Chombe a creat
— cu sprijinul societății 
Union Miniere, al cărui sediu 
central se află în acest oraș
— o tabără militară.

După cum anunță ziarul 
„Sunday Times", care apare la 
Johannesburg, la 
dintre Rhodesia și 
se masează o armată 
de mercenari albi 
solda lui Chombe 
„unui atac împotriva forțelor 
O.N.U. care este posibil să 
fie săvîrșit chiar în săptămîna 
următoare".

frontiera 
Katanga 

puternică 
aflați în 

în scopul

••----------

Pe scurt
a

MOSCOVA. — La 6 ianuarie 
avut loc la Clubul oameni

lor de știință din Moscova un 
concert al mezzosopranei Iulia 
Buciueeanu, solistă a Teatrului 
de Operă și Balet al R. P. Ro- 
mîne, care a cîntat recent în 
Ucraina și la Leningrad, bucu- 
rîndu-se de succes.

HAVANA. — Zilele acestea 
au fost inaugurate Ia Havana, 
sub auspiciile Consiliului Na
țional de Cultură, o expoziție 
de fotografii cu imagini din 
R. P. Romină la Galeria Mu
nicipală și o expoziție de artă 
populară romînească la Pala
tul de arte frumoase.

MONTE CARLO. - La 7 ia
nuarie a avut loc Ia Monte 
Carlo cea de-a doua zi a Festi
valului internațional al televi
ziunii. Printre filmele care au 
fost prezentate se află și fil
mele romînești „Varietăți mu
zicale’’ și „Elevi în vacanță”, 
producții ale studioului de te
leviziune București.

PARIS. — După cum anunță 
ziarul „Le Monde”, populația 
Franței este în prezent de 
peste 46 de milioane oameni. 
La începutul anului trecut 
populația Franței era do 
45.730.000 de oameni.

S.UA

