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Df ÎNTREPRINDERILE 
BUCUBEȘTENE

2400 propuneri 
de inovații 

aplicate in producție
O bună parte din cele 29 

de propuneri de inovații fă
cute în prima decada a lunii 
ianuarie de muncitorii Uzine
lor „23 August" din Capitală 
aparțin tinerilor. Unele din 
ele au și fost studiate de ca
binetul tehnic și vor fi apli
cate curînd în producție.

Multe propuneri de inovații 
au făcut și tinerii din alte 
uzine și fabrici ale Capitalei. 
La începutul acestui an nu
mărul inovatorilor tineri din 
Întreprinderile bucureștene 
era de peste 5.100. Anul tre
cut 2.400 din propunerile de 
inovații și raționalizări făcute 
de tineri au fost aplicate în 
producție, aducînd un spor 
de producție în valoare de 
peste 14 milioane IeL

(Agerpres)

DIN ÎNTOVĂRĂȘIRE -
ÎN GOSPODĂRIA COLECTIVĂ

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru). Zilele trecute, 
într-un cadru sărbătoresc s-a inau
gurat gospodăria colectivă din sa
tul Brîncovenești, raionul Reghin, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră. In noua gospodărie colectivă 
s-au unit 295 famili de țărani în
tovărășiți din Brîncovenești. Suc
cesele gospodăriilor colective din 
apropiere — mai ales 
din Lueriu au constituit 
exemplu pentru țăranii 
din Brîncovenești.

CALAN 13. De
corespondentul

ale celei 
un bun 
muncitori

In același timp s-a inaugurat 
și gospodăria colectivă din satul 
Lăzărești, 
podăria 
s-au unit 
fovărășifi 
hectare teren agricol.

Tot mai mulfi țărani muncitori, 
tineri și vîrstnici, văzînd succese
le și viața nouă, îmbelșugată a 
colectiviștilor, pășesc pe calea 
arătată de partid — calea gospo
dăriei colective.

raionul Ciuc. In gos- 
colectivă din Lăzărești 
203 familii de țărani 1n- 
cu o suprafață de 810

a fost salvată

Luna cărții la sate“
ncepe „Luna 
cărții la sate". 
Au devenit o- 
oișnuite în a- 
nii noștri, în 
anii vieții noi,

socialiste, acțiunile și mani
festările menite să facă me
reu mai intensă, mai bogată 
viața culturală a satelor pa
triei. In satul nostru de azi, 
care a pășit pe făgașul socia
lismului, cartea, cultura, au 
devenit bunuri apropiate, în
drăgite, prețuite.

Dar n-a fost întotdeauna 
așa!

In anul 1936, un mare mo
șier, deputat liberal, se sim
țea îndemnat să tragă „sem
nalul de alarmă" în parlamen
tul burghezo-moșieresc: „Car
tea strică cugetul țărănimii... 
In casa țăranului cartea nu 
poate decît să infecteze un 
suflet curat". Aceste cuvinte 
sintetizează cum nu se poate 
mai plastic înverșunarea cu 
care burghezia și moșieiimea 
căutau să frîneze orice pă
trundere a luminii culturii la 
sate. Și nu degeaba: întune
ricul inculturii îi ajuta pe ex
ploatatori să țină țărănimea 
sub jugul exploatării.

E bine ca tineretul satelor 
noastre, care n-a cunoscut a- 
cele vremuri întunecate, să 
știe cîte opreliști și bariere de 
netrecut puneau în trecut ex-

ploatatorii în fața setei de 
cultură, în fața năzuinței ță
rănimii spre lumina cărții. E 
bine ca tineretul șalelor sâ 
știe aceste lucruri ca sâ înțe
leagă mai deplin, mai pro
fund/ ce înseamnă socialismul 
în viața lui.

„Luna cărții Ia sate** se des
fășoară în anul acesta sub 
lozinca: „Nici o casa de țăran 
fără cititor". Cît de minunat, 
cît de expresiv sintetizează 
aceste cuvinte grija cu care 
puterea populară se preocupă 
ca fiecare țăran muncitor să 
soarbă comorile cărților, co
morile culturii.

Se spune că cifrele sînt 
seci. Dar cîtă poezie, cît miez 
uluitor de bogat au uneori 
cifrelel Iată: în 1938 existau 
în întreaga țara, la orașe și 
la sate 2000 de biblioteci cu 
565.328 volume revenind o 
carte la 22 locuitori; azi avem 
numai la sate de 5 ori mai 
multe biblioteci și de peste 
30 ori mai multe cărți decît 
existau .în întreaga Romînie în 
19381 Astăzi, în casele țărani
lor muncitori cartea nu mai e 
un oaspete foarte rar ci un 
prieten foarte apropiat. Des
pre ritmul mereu accelerat în 
care se difuzează cartea la 
sate vorbește faptul că în 
1^61 s-au difuzat în satele pa
triei cu aproape 50 la sută 
mai multe cărți decît in anul

FOȘTII OASPEȚI 
DEVIN GAZD

precedent Se dezvoltă conti
nuu rețeaua de difuzare a 
cărții la sate: cărțile sînt di
fuzate prin 700 de librării și 
chioșcuri de librărie, peste 6000 
raioane de librărie din ma
gazinele mixte și universale. 
11 auto-librării difuzează lu
nar mii de volume în satele 
cele mai îndepărtate. O am
ploare mereu crescîndă cu
noaște răspîndirea cărții prin 
sietemul „Cartea prin poștă". 
In 1961 librăria „Cartea prin 
poștă" din București a trimis 
cititorilor de la sate 300.000 
volume și peste 50.000 biblio
teci personale.

Interesului crescînd al țără
nimii muncitoare pentru cu- 
vîntul tipărit îi corespunde 
organizarea „Lunii cărții la 
sate", acțiune devenită tradi
țională. „Luna cărții la sate'* 
(15 ianuarie — 15 februarie) 
e o largă acțiune culturală de 
masă țintind să contribuie la 
răspîndirea și mai mare în 
rîndurile țărănimii a cărții 
politice, literare, agrozooteh
nice, de popularizare a știin
ței. La organizarea „Lunii căr
ții la sate" iau parte: Mini
sterul învățămîntului și Cul
turii, Ministerul Agriculturii și 
alte ministere precum și Cen- 
trocoopul, Consiliul Central al 
Sindicatelor, Comitetul Cen
tral al U.T.M., Uniunea Scrii
torilor din R.P.R. etc.

Activitățile ce se vor desfă
șura cu prilejul „Lunii cărții 
la sate" au ca obiectiv să 
duca la o mai bună și mai 
largă popularizare a căiții, la 
îmbogățirea bibliotecilor e- 
xistente, la crearea a cît mai 
multe biblioteci personale, la 
formarea de noi cititori, ast
fel încît să nu existe nici o

casă de țăran fără cel pu
țin un cititor.

Un ajutor substanțial în a- 
ceastă acțiune sînț chemate 
să-1 aducă organizațiile U.T.M. 
din satele patriei. Difuzarea 
și popularizarea cărții are o 
însemnătate politică deose
bită în procesul de ridicare a 
nivelului politic și cultural al 
oamenilor muncii, al tineretu
lui satelor noastre. Populari
zarea cărții, răspîndlrea ei 
largă în masele de tineri, de- 
prinderea tinerilor cu cititul, 
ajutorarea lor ca el să citeas
că cărțile cele mai de trebu
ință și să le înțeleagă bine, 
formarea fiecărui utemist nu 
numai ca cititor pasionat dar 
și ca un militant activ pen
tru difuzarea cărții — acea
sta constituie o latură Impor
tantă a activității educativa a 
fiecărei organizații U.T.M. de 
la sat. Să nu uităm nici o cli
pă că avem în carte un mi
nunat sprijin în munca pentru 
înarmarea fiecărui tînăr cu 
cunoașterea eroicului trecut 
de luptă al partidului, cu cu
noașterea politicii partidu
lui, în munca pentru forma
rea conștiinței colectiviste la

ca
tineret, pentru educarea 
creșterea fiecărui tînăr 
luptător înflăcărat, priceput, 
bine pregătit în opera de dez
voltare a agriculturii noastre 
socialiste.

Comitetele raionale U.T.M., 
organizațiile U.T.M. de la sate 
trebuie să acorde o deosebită 
atenție desfășurării conclusu
lui „Iubiți cartea", formă spe
cifică, eficace de stimulare
„Scînteia tineretului*

co-

la
pentru regiunea Hu
nedoara al Ager- 
pres, A. Zaharie: 

La furnalul nr. 2 
de la Uzinele side
rurgice „Victoria" 
din Câlan a apărut 
într-una din zilele 
trecute o defecțiu
ne. Era în schimbul 
de noapte. Blinda
jul sacului de nisip

pleznise pe o 
țiune de circa 
Răbufneau < 
flăcări și gaze îm
preuna cu bucăți 
de coos. Pentru a 
nu pierde șarja de 
fonta, reparația tre
buia făcuta re
pede, lucrare care 
de obicei se e- 
xecută numai după 
micșorarea presiu
nii furnalului. A- 
flați în schimb,

• por- 
[ 2 m. 
afara

maistrul Marcel 
Semciuc împreună 
cu lăcătușii Vasile 
Borș, Domițian Me- 
seșan și Ștefan 
Senteș au hotărît 
să nu reducă ritmul 
normal de funcțio
nare a agregatului, 
în lupta cu condi
țiile grele ei au 
efectuat reparația 
necesară în numai 
20 de minute.

Consfătuire la Uzinele de utilaj 
greu de construcții-Brăila

Zilele acestea la Uzinele 
de utilaj greu de construcții 
Brăila a avut loc o consfă
tuire privind activitatea de 
cooperare cu 
întreprinderi 
anul 1962. La consfătuire 
au participat reprezentanți 
din 22 de întreprinderi prin
tre care Uzinele „Grivița ro
șie" și „23 August"-Bucu- 
rești, Combinatul siderurgic

principalele 
din țară în 

La *“• ‘

în excursie

Hunedoara, Combinatul meta
lurgic Reșița, Uzinele „Elec- 
troputere“-Craiova, I. M. U. 
Medgidia.

Referatul prezentat, discu
țiile purtate au analizat acti
vitatea de cooperare pe anul 
1961 în ce privește respectarea 
planurilor stabilite și măsu
rile ce trebuie luate pentru a 
se asigura îndeplinirea ritmi
că a planului de producție pe 
anul 1962.

T. OANCEA

București—Sinaia — iată iti- 
nerariul unei excursii oa
recum obișnuite. Oarecum, 

deoarece la fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă mii și mii de tineri fac 
cunoștinjă cu frumusețea Văii Pra
hovei. Mîine acest itinerar 
parcurs de peste 1.000 de 
bucureșfeni. Organizată de 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
rești, excursia aceasta se 
bucura de un program foarte in
teresant. în timpul călătoriei cu 
trenul pînă la Sinaia, tinerii tu
riști vor participa la un concurs 
de epigrame pe teme turistice și 
la o întrecere „Drumeții veseli* 
avînd ca temă : Valea Prahovei.

va fi 
tineri 
către 
Bucu- 

va

Aici, la biblioteca tehnică găsești rezolvarea la multe din 
întrebările pe care ți le pui. Tocmai de aceea tinerii ino
vatori Bucur Constantin și Oala Ion de la Uzinele „Steagul 

roșu" din Brașov vin adesea la biblioteca
Foto: S. NICULESCU

Vești de pe șantierele de construcții
Constructorii și montorii de pe 

șantierele întreprinderilor indus
triale din regiunea Ploiești se 
străduiesc să scurteze termenul de 
dat în funcțiune a noilor obiecti
ve industriale. Lucrările de cons
trucție ale instalațiilor de prelu
crare de la rafinăria de petrol din 
Cîmpina, de exemplu, se apropie 
de sfîrșit. Prin aplicarea unor me
tode moderne de ridicare la mare 
înălțime « unor piese grele, gata

asamblate și prin organizarea 
lucrului pe brigăzi și echipe spe
ciale, instalația de distilare atmos
ferică a fost pusă în funcțiune cu 
o lună mai devreme decît terme
nul prevăzut.

Un mare volum de lucrări s-a 
executat și pe șantierele unor 
uzine de utilaj petrolier din 
giune unde 
hale, precum

re- 
se construiesc noi 

și pe alte șantiere, 

(Agerpres)
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După patru ale încheierea lucrărilor
de dezbateri

a capătul unor 
dezbateri însufle
țite, intense, 
lem constata 
lanțul rodnic 
sesiunii de

sesiunii Biroului
T.D

upă vizita pe care 
o făcuseră la ve
cinii lor, colecti
viștii din Mogo
șani, întovărășiții 
din satul Puțul cu

Salcia se întorceau acasă, 
gînditori, dar nu triști; văzu
seră doar lucruri care le-au 
mers la inimă. Cu toții aveau 
sentimentul că au fost la o în- 
tîlnire cu belșugul, 
ce văzuseră atîtea 
ri noi și frumoase 
le-au plăcut mult, simțeau ne
voia să și le spună unii al
tora,

Așa că, în camionul care îi 
ducea înapoi în satul lor. 
Puțul cu Salcia, din raionul 
Găiești, cei peste 40 de înto
vărășiți, tineri și vîrstnici, dis
cutau cu însuflețire.

— Ce zici Gicule de așa 
gospodari ? — îl întreba Tu
dor Oprea pe ginerele său, 
Gheorghe Văduva.

— Ce să zic ? Mi-a plăcut 
mult cum e organizată munca 
în colectivă Se lucrează pe 
echipe, pe brigăzi. Fiecare 
știe ce are de făcut. Ii îndru
mă brigadierii, inginerul a- 
gronom. Fac toate lucrările ca 
la carte.

— Măi, da' ce mai porumb 
au făcut, bată-i norocul — a 
zis socrul.

— Parcă te poți com
para cu ei — i-a răspuns 
ginerele său, cu gindul la niș
te socoteli care și le făcea a- 
tunci.

Ce socoteli își făcea după 
vizita aceea tînărul Gheorghe 
Văduva, unul din mulții vi
zitatori ai colectiviștilor din 
Mogoșani ? Nu-i nevoie să ni 
le închipuim. El și alți tineri 
care fuseseră în vizită, în
drumați de comitetul comunal 
U.T.M., au povestit rudelor, 
prietenilor despre cele ^văzute 
la gospodăria colectivă. Au 
vorbit și la căminul cultural, 
și la serile de întrebări și răs
punsuri.

Ca si socrul său, ca și cei
lalți țărani din sat, utemistul 
Gheorghe Văduva era întovă
rășit. întovărășiții lucrau pă- 
mîntul în comun. Cu ajuto
rul mecanizatorilor din S.M.T., 
pămîntul lor a rodit din an în 
an tot mai bine. Dar nu la fel 
ca cel al colectiviștilor din

După 
lucru- 

care

Mogoșani sau ca cel al 
lectiviștilor din Uliești și Meri.

Colectiviștii din Mogoșani 
au obținut în 1961 produc
ții mari la toate culturile : 4000 
de kilograme porumb boabe 
la hectar, 1850 kg grîu, 1900 kg 
floarea-soarelui, 25.000 kg 
sfecla de zahâr.

— Uite cum au obținut co
lectiviștii din Mogoșani o pro
ducție dubla de porumb, fațâ 
de 
vara 
sele.
tone 
fiecare hectar. Au avut și de 
unde, pentru că au un sector 
zootehnic dezvoltat. Apoi au 
procurat sămînțâ d® porumb 
de soiuri bune. Au dat și în
grășăminte chimice, au făcut 
șase prașile la vremea lor, 
așa, după toate regulile agro
tehnicii.

Așa vorbea utemistul Gheor- 
ghe Văduva, așa vorbeau toți 
ceilalți. Parcă țineau o lecție 
despre agrotehnica înaintată 
după ce văzuseră atîtea lu
cruri vizitînd gospodăria co
lectivă.

în vizite la colectiviști —vi
zite organizate de organizația 
de partid din comună — au 
fost și mulți tineri pe care i-a 
recomandat organizația U.T.M, 
La Mogoșani au fost odată cu 
Oprea Tudor, cu Gheorghe 
Văduva și tinerii Ilie Vlad, 
Voicu Ivașcu, Andrei Tănase, 
Sanda Dicu și mulți alții. Toți 
au povestit altora lucruri fru
moase din vizita aceea. Bine
înțeles, fiecare a vorbit des
pre ce i-a plăcut lui mai mult 
în gospodăria colectivă.

La una din „Joile tineretu
lui" a vorbit utemistul Voicu 
Ivașcu.

— Mi-a 
otehnic ; 
spațioase, 
îngrijite, care 
mari. La noi în sat o vacă nu 
dă mai mult de 1000 litri de lap
te pe an. Ei au obținut în anul 
1960, 2100 de litri pe cap de 
vacă furajată, iar anul trecut 
aproape 2.500 de litri. Și doar

NICOLAE BARBU

noi, 
au 

Au 
de

întovărășiți!. In 
recoltat păioa- 

cărat cîte 30 de 
gunoi de grajd pe

plăcut sectorul zo- 
grajduri trainice, 
vaci frumoase, bine 

dau producții

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

In drum «pra cabana Piatra Arsâ
Foto : V. OHZA

pu- 
bi- 
al 
la 

București a Biroului Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat. Discuțiile ce s-au 
purtat de-a lungul a patru zi
le au prilejuit o precizare cla
ră și exactă a rolului pe care 
F.M.T.D. îl are în viața tine
retului lumii, poziția sa jus
tă, fermă față de problemele 
esențiale ale zilelor noastre — 
lupta pentru apărarea păcii, 
pentru coexistență pașnică, 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale și lichidarea 
colonialismului. S-au roatit 
multe cuvîntări care adunate 
ar putea constitui un masiv 
volum în care s-ar reflecta ca 
într-o oglindă puțin obișnuită 
chipul generației tinere de azi 
a lumii; s-au elaborat prin- 
tr-o îndelungată muncă co
mună numeroase documente ; 
s-a examinat atent și în adîn- 
cime un larg cerc de proble
me care privesc în cel mai 
înalt grad pe tinerii de pe toa
te continentele.

Aici, în sala de marmură a 
„Casei Scînteii", răsuna vigu
ros glasul celor tineri de pre
tutindeni, al băieților și fete-

lor în fața cărora se află des
chis drumul vieții și care nă
zuiesc ca acest drum să nu fie 
presărat cu îngrozitoare ob
stacole. îi simțeam, parcă, prin- 
tre noi pe glorioșii comsomo- 
liști care înalță cu milioane 
de kilovați putere ale energiei

pentru desfășurarea vî- 
a activității mișcării

tinerești monumente trainice 
ale viitorului comunist, pe ti
nerii francezi ce manifestă 
curajos pe marile bulevarde 
pariziene, pe fiii neînfricați ai 
Cubei revoluționare, pe cei 
tineri ai Africii negre, pămînt 
străvechi trezit la vîrsta tine
reții, pe tinerii și tinerele ce 
trăiesc pe toate meridianele 
și paralelele. Visurile, năzuin
țele, problemele lor și-au gă
sit reflectare în hotărîrile a- 
cestei sesiuni atît de impor-

tantă 
itoare 
mondiale democratice a tine
retului.

Sîmbătă, participanții la lu
crările sesiunii au examinat cu 
multă atenție și cu simț de 
răspundere proiectele docu
mentelor finale.

în unanimitate s-a hotărît 
convocarea celei de a Vl-a 
Adunări a organizațiilor mem
bre ale F.M.T.D. în Polonia, 
intre 10-16 august a.c. Pe or
dinea de zi se află înscrisă 
problema participării F.M.T.D. 
la lupta unită a tinerei gene
rații pentru pace, independen
ță națională, democrație, pro
gres și un viitor mai bun ; 
modificări în statutul F.M.T.D.; 
aprobarea noilor cereri de 
afiliere la F. M. T. D. ; ale
gerea organelor executive 
ale F.M.T.D. etc.

După vii dezbateri în cadrul 
cărora au fost formulate nu
meroase propuneri a fost a- 
doptat documentul intitulat 
„Spre cea de-a Vl-a Adunare 
a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D." care va sta la baza 
pregătirilor și desfășurării a- 
cestui important eveniment în 
mișcarea internațională demo
cratică de tineret. Documentul 
precizează trăsăturile caracte
ristice ale epocii contempora
ne și în legătură cu aceasta 
stabilește linia politică a

EUGENIU OBREA

(Continuare in pag. a 4-a)

Ion Todea vorbea de cîteva 
minute. Fiecare cuvint îl ros
tea cu convingere, cu mîndrie.

— Să nu credeți că la în
ceput, în clasa a VIII-a, mi-a 
fost ușor — mărturisea el a- 
dunării. Erau momente cind 
nu știam cum să rezolv o pro
blemă de matematică, sau nu 
puteam să dau de cap unei 
formule la chimie — ?i atunci 
îmi spuneam înciudat că a 
doua zi nu mai merg la școala 
serală, că am terminat cu 
învățătura. Astăzi, cînd mă 
gîndesc la toate acestea îmi 
vine să rid. Firește, mai ales 
pentru noi cei care ne împăr- 
țim timpul intre uzină și școa
lă, învățătura nu-i un lucru 
prea ușor. Dar tocmai din a- 
ceastă cauză noi sîntem aju
tați, sîntem sprijiniți și îndru
mați în permanență de profe
sori, de organizația U.T.M., de

pe 
a 

învinge 
ajutor.

întreprindere. Greutățile 
care le-am avut în clasa 
VIII-a le-am putut 
ușor datorită acestui 
Profesorii au organizat con
sultații, meditații, ne explicau 
în așa fel încît să înțelegem 
bine lecțiile, să le învățăm din 
clasă. Comitetul U.T.M. a dis
cutat cu mine despre greutățile 
care le întîmpin și a dat sar- 
cină unui inginer tînăr să mă 
ajute la învățătură. Și așa, 
lună de lună, semestru de se
mestru m-am deprins să învăț 
sistematic, m-am obișnuit cu 
școala încît acum nu aș mai 
putea concepe să nu merg la 
școală, să nu învăț. Acum sînt 
în clasa a Xl-a. îmi dau sea
ma că acești trei ani și mai 
bine în care am descifrat tai
nele chimiei, fizicii, matema
ticii, mi-au fost de un nepre
țuit folos în munca mea la

uzinele chimice, în rezolvarea 
cu succes a unor probleme ce 
s-au ivit în procesul de pro
ducție. Sînt mai stăpîn pe 
meseria mea. lucrez cu mai 
multă încredere în forțele 
mele, 
chiar 
nuat Ion Todea zîmbind: îm
preună cu un grup de tovarăși 
de secție și de clasă, am lu- mulți tineri spre învățătură- 
crat la o inovație care în mo
mentul de față se află în dis
cuție la cabinetul tehnic. Cred 
că aplicarea în practică a ino
vației va contribui la creșterea 
productivității muncii. Sînt 
convins că fără temeinice cu
noștințe teoretice n-aș fi putut 
duce cu succes, pînă la capăt, 
această inovație.

Ion Todea a vorbit mai mult 
în adunare despre munca sa 
în producție, despre activita
tea sa de elev. Tovarășii de

Vă pot destăinui 
un secret — a conti-

muncă — și cei mai vîrstnici 
și tinerii — îl ascultau cu 
mult interes.

Adunarea despre care 
vorba s-a ținut de curînd
Uzinele chimice din Turda. Ea 
a fost organizată de către or
ganizația U.T.M., la îndemnul 
organizației de partid, în 
scopul de a atrage cit mai

Au fost invitați la această a- 
dunare tineri muncitori frun
tași în muncă și la învățătură, 
cadre didactice, muncitori 
fruntași, ingineri și numeroși 
tineri muncitori din uzină. 
Despre necesitatea de a se in
strui, de a se perfecționa, des
pre condițiile optime pe care 
le au tinerii muncitori din 
patria noastră de a învăța, au 
vorbit și Emil Suciu, elev în 
clasa a Xl-a, și Vasile Gavrilă 
și mulți alți elevi. Au luat cu-

vîntul ?i cadre didactice, 
care au vorbit tinerilor munci
tori prezenți in adunare des
pre strădania profesorilor de a 
oferi tinerilor muncitori-elevi 
cunoștințe cit mai temeinice, 
despre ajutorul pe care-l dau 
tuturor celor care întîmpină 
greutăți în studiu, atît acum, 
la cursurile de pregătire ce 
s-au organizat pentru . viitorii 
elevi, cit și în anii de școală.

—Eu mă gîndeam mai de 
mult să mă înscriu la școală 
— a mărturisit adunării Tudor 
Popa. Am tot amînat însă de 
la un an la altul. E greu, 
e bătaie de cap — îmi ziceam, 
ori de cîte ori gindul acesta 
nu-mi dădea pace. Abia
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CĂTRE CONSILIUL 
NAȚIONAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST DIN INDIA
New-Delhi

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn vă 
trimite dv., precum și tuturor 
comuniștilor indieni cele mai 
sincere condoleanțe și partici
pă alături de dv. la marea 
durere încercată prin înceta
rea din viață a tovarășului 
Ajoy Ghosh, secretar general 
al Partidului Comunist din 
India, militant de seamă al 
mișcării muncitorești indiene, 
care și-a consacrat întreaga 
viață luptei pentru indepen
dența țării, pentru pace, de
mocrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMlN
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lul de la Hunedoara apărută 
în colecția Monumentele pa
triei noastre “.

Ion Vasiloiu — Orșova, San
du Mitru — Pitești, Pavel Lu
dovic — Cluj.

Artiști străini 
pe scenele noastre

Ion Balcan — Brașov.
Se pot înscrie în clasa 

VIH-a serală, absolvenții șco
lii profesionale cu durata de 
3—4 ani chiar dacă nu au ab
solvit școala de șapte ani. îna
inte de a se prezenta la pro
ba de verificare a cunoștințe
lor^ aceștia sînt obligați 
să frecventeze cursurile de 
pregătire cu durată de 6 luni. 
In situația dumitate, care ai 
cinci clase elementare și școa
la profesională de doi ani este 
necesar să urmezi aceste 
cursuri, apoi să te înscrii și în 
clasa a VIII-a a școlii medii 
serale.

Ttfi Beraru — Lipova

Wâtâri_________
mftale, Direcția generală 
diturilor din Ministerul 
vățămîntului și Culturii 
răspuns următoarele:

„In anul 1961 cm fost 
rite și difuzate 10 modele de 
cărți poștale ilustrate cu ve
deri din Arad intr-un tiraj to
tal de 82.000 exemplare și un 
model reprezentind o vedere 
din Lipova totalizînd 15.000 e- 
xemplare. Cea mai mare parte 
din acestea au fost livrate abia 
în trimestrul IV al anului tre
cut.

Editura ,Meridiane", care se 
ocupă de tipărirea cărților 
poștale ilustrate, va pregăti 
noi modele; de asemenea se 
vor lua măsuri pentru aprovi
zionarea din timp a tuturor o- 
rașelor țării.

cu SSsîiarea du-
a e- 
în-

ne-a
tipd-

Gheorghe Mirea — Craiova.

Din cercetările făcute reiese 
că cetatea Hunedoarei a fost 
construită în a doua jumătate 
a secolului al XIV-lea. Ceta
tea a fost distrusă, în între
gime, în 1854 de un incendiu, 
Zed de ani, sub regimul bur- 
ghezo-moșieresc, lucrările de 
restaurare au mers foarte în
cet.

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne a hotărît în 1956
restaurarea integrală a caste
lului de la Hunedoara, acor- 
dînd sumele necesare înfăptu
irii acestei acțiuni. Pentru a 
cunoaște istoria cetății vă sfă
tuim să citiți lucrarea „Caste-

Tineretul cîntă
,..S-a oprit o clipă, a ascul

tat și apoi a trecut mai de
parte fredonînd. Pasul îi era 
mai vioi, figura mai luminoa
să...

Un om obișnuit de pe stradă 
a fost plăcut surprins de vo
cile armonioase, puternice, de 
melodia avîntată. Pentru el, 
care trece de regulă prin fața 
Casei de cultură a tineretului 
din raionul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, a devenit un lucru o- 
bișnuit ca în fiecare marți, joi 
și vineri să audă vocile calde 
ale tinerilor intonînd cîntece 
atît de dragi tuturor oameni
lor muncii. Sînt zilele în care 
tineri din raion, veniți la casa 
de cultură, învață noi cîntece 
revoluționare și patriotice.

Această acțiune a luat de 
altfel o mare amploare în toate 
organizațiile de bază U.T.M. 
din raion. Așa, de pildă, la 
Uzinele „Semănătoarea", Fa
brica de tricotaje și confecții 
București, Uzinele de mașini 
electrice etc., tinerii se întîl- 
nesc săptăminal și cu sprijinul 
dirijorilor învață cîntece pa
triotice și revoluționate.

I. PETRU

Școlile de calificare pentru 
conducători auto profesioniști 
se organizează pe lîngă auto
bazele I.R.T.A. Aici funcțio
nează școli serale de șase luni 
și cursuri de zi cu o durată 
de șase luni. Pentru a urma 
o astfel de școală se cer can- 
didaților următoarele condi- 
țiuni: Să fie cetățeni ai R.P.R. 
și să aibă vîrstă între 18-40 
ani, să fi absolvit școala ele
mentară de 7 ani, ori o școală 
echivalentă, să nu fi suferit 
condamnări pentru infracțiuni 
contra avutului obștesc, pentru 
infracțiuni săvîrșite în stare de 
ebrietate său cele prevăzute 
în legea pentru circulația pe 
drumurile publice; să cores
pundă la examenul medical.

Deoarece cursurile smb.gra- 
tuite, cei care vor să urmeze 
școala, de calificare pentru 
conducători auto profesioniști 
trebuie să aibă contract cu 
unitățile care i-au propus.

După obținerea carnetului 
de conducere ei sînt obligați 
a lucra cel puțin 3 ani 
unitatea respectivă.

Cei care nu sînt încadrați 
în cîmpul muncii și doresc să 
se calificeMhotaeseria*(fe con
ducător auto ,prafe6ÎG»ișU,-£ot 
să se înscrie la școala de cali
ficare numai după ce încheie 
în prealabil un contract cu 
orice unitate (întreprindere — 
instituție) care are nevoie de 
șoferi.

la

Elisabeta Kraus — Sînnico* 
Iau Mare — Banat.

Drepturile elevilor de la 
școlile tehnice de maiștri agri
coli sînt reglementate prin 
H.C.M. 1061 din 1960. La cal
cularea indemnizației de bur
să se tine seama de mai multe 
criterii cuprinse în respectiva 
hotărîre. Vă sfătuim să con
sultați acest act normativ pen
tru o mai bună cunoaștere a 
problemelor.

Ion Guță — Macin, Tudoran 
Florea - Craiova.

echivala prin exa- 
diferență clasele șco- 
tehnice cu clase ale

Puteți 
mene de
Iii medii
școlii medii de cultură gene
rală. Amănunte în legătură 
cu obiectele la care trebuie să 
dați examene și data cînd au 
loc, le puteți afla la secreta
riatul celei mai apropiate școli 
medii.

(Urmare din pag. I-a) 
a interesului tinerilor pentru 
citit. E necesar ca organiza
țiile U.T.M. să activizeze mun
ca tuturor comisiilor concursu
lui, să le ajute să organizeze 
acțiuni educative în sprijinul 
participanților. Antrenînd un 
număr cît mai mare de tineri 
în concurs, fiecare organiza
ție U.T.M. are datoria să se 
preocupe ca toți participanții 
să citească cărțile din biblio
grafia indicată, să fie ajutați 
în înțelegerea mesajului a- 
cestor cărți. Este de mare im
portanță să se asigure o bună 
organizare și desfășurare a 
discuțiilor finale din cadrul 
concursului, astfel încît aceste 
discuții să aibă un puternic 
caracter educativ ajutîndu-i 
pe tineri să înțeleagă necesi
tatea și însemnătatea lecturii 
pentru munca lor, pentru for* 
marea lor ca oameni înain
tați.

O îndatorire de seamă a or
ganizațiilor U.T.M. este mobi
lizarea maselor largi ale ti
nerilor la acțiunile pentru 
popularizarea cărții ce se 
desfășoară în cadrul „Luni! 
cărți! la sate". Toți tinerii sa
tului trebuie antrenați să 
participe la serile literare, 
simpozioanele, recenziile și 
alt© asemenea manifestări 
menite să-i apropie de carte. 

La cercul de artă plas
tica al Casei de cultură 

din raionul Nicolae 
Bălcescu

Foto : AGERPRES 
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Fruntașii 
Văii Jiului

Evidența producției reali
zate in prima decadă a aces
tei luni la exploatarea minieră 
„Aninoasa" din Valea Jiului 
cuprinde cifre semnificative : 
in primele 10 zile ale acestui 
an colectivul minei a extras 
peste prevederile planului o 
cantitate de peste 2.100 tone 
cărbune. Demn de remarcat 
este faptul că în toate sectoa
rele minei planul de producție 
a fost îndeplinit și depășit. In 
fruntea întrecerii se află colec
tivele sectoarelor I și IV ale 
minei în care lucrează mai 
multe brigăzi de tineret șt 
care au dat în plus 730 și res
pectiv 600 tone cărbune de 
cea mai bună calitate. La sec
torul IV, în abatajele unde lu
crează brigăzile conduse de 
minerii Vasile Ungureanu și 
Gheorghe Barzu, prin mai 
buna organizare a muncii în 
galerie și repartizarea concre
tă a sarcinilor pe fiecare om, 

,^-ați obținut peste 6 tone căr
bune pe post.

Rezultatele obținute in pri
ma decadă a acestei luni si
tuează colectivul exploatării 
miniere de la Aninoasa in 
fruntea întrecerii intre colec
tivele întregului bazin carbo
nifer al Văii Jiului.

VT.9a
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Maria Suceanu este una din tinerele fruntașe de la unitatea de industrializare a lemnu
lui — u.I.L. Vaduri reci, Piatra Neamț. Priceperea și siguranța cu care lucrează 

la unul din noile utilaje cu care a fost dotată întreprinderea o ajută să reali
zeze și să depășească zilnic sarcinile de plan

Foto : O. PLECAN

„Luna
de înțelegerea mesajului ei. 
In cadrul tuturor acestor ac
țiuni, organizațiile U.T.M. tre
buie să sprijine, să aducă o 
contribuție activă la organiza
rea în comune și sate, la că
minele culturale, în școli, în 
cercurile de citit, la colțurile 
roșii a unor largi manifestări 
culturale ca: șezători literare, 
discuții pe marginea unor 
cărți, seri de întrebări și răs
punsuri, serbări ale cărții, 
concursuri gen „Cine ci
tește, folosește", întîlniri între 
cititori și scriitori sau redac
tori ai editurilor etc.

La toate aceste manifestări, 
o atenție deosebită trebuie a- 
cordată popularizării literatu
rii politice, a cărților și bro
șurilor cdre înarmează oa
menii muncii cu cunoașterea 
învățăturii marxist leniniste, 
cu cunoașterea trecutului de 
luptă al partidului, cu cunoaș
terea politicii înțelepte a 
P.M.R. Trebuie de asemenea 
larg popularizate cărțile a- 
grozootehnice menite să con
tribuie la ridicarea nivelului 
de cunoștințe ale oamenilor 
muncii, ale tineretului de la 
sate, pentru obținerea de re
colte îmbelșugate și însușirea 
experienței înaintate din sec
torul socialist al agriculturii. 
Să popularizăm totodată ope
rele literare contemporane

PE TEME ȘTIS^TIEICE

STIMULATORII VITALI
FU Xi Fi FiDlrL. Ol

Povestea petrolului
din ce.e mai interesante din is
toria mater or prime ale plane
tei noaste. Deși cunoscut din 
ce e mai vechi timpuri el n-a fost 
folosi* drept combustibil decît în 
timpurile modeme.

Primele mențiuni despre petrol 
arată că el a fost folosit ca un 
preparat medicinal. Unele po
poare care au trăit în vechime îl 
foloseau, de pildă, pentru trata
rea diferitelor boli și pentru în- 
tlfi'ea organismului. Aceste „fa- 
-nte“ au fost din păcate 
tate.

De curind savanfii sovietici 
început să studieze cu deosebită 
atenție petrolul din punct de ve
dere farmacoloqic și rezultatele 
primelor experiențe sînt de-a 
dreptul surprinzătoare.

Unul din preparatele care au 
fost obfinute din petrol este o 
sare a acizilor naftenici cunoscută 
sub inifialele N.R.V. Această sub
stanță obt'nută din deșeurile in
dustriei petroliere s-a dovedit a 
fi un prețios stimulator al funcți
ilor vitale animale. Cercetătorul 
sovietic acad. D. M. Guseinov a 
fost primul care l-a identificai și 
i-a descoperit calitățile de stimu
lator bioaen.

în prezent, noul stimulator este 
folosit în creșterea animalelor și 
în special în creșterea păsărilor

e»j rezultate deosebit de bune. In
tr-un studiu recent, cercetătoarea 
sovietică Z. M. Alieva, arată cî- 
teva din efectele exercitate de 
substanța N.R.V. asupra producției 
de ouă la găini, asupra calității 
ouălor și asupra dezvoltării păsă
rilor.

Este demn de remarcat că re
zultatele cele mai bune au fost 
realizate cu cantități foarte mici 
de substanță. Astfel un adaos de 
N.R.V. în doză de 5 mg pentru 1 
kg de greutate a păsărilor a fost 
mai ef cace decit o doză de 10 
sau 15 mg pentru aceeași greu
tate. O dată cu mărirea dozei 
eficacitatea preparatului scade.

Găinile „tratate* cu doze 
„convenabile” de N.R.V. au pro
dus cu 10 la sută mai multe ouă

cărții
care oglindesc viața nouă a 
oamenilor muncii din țara 
noastră, cărțile traduse din 
literatura sovietică, din lite
ratura țărilor de democrație 

' populară și din literatura pro
gresistă a celorlalte țări. în 
același timp, trebuie acordată 
atenție lucrărilor de popu
larizare a științei și de com
batere a misticismului.

Principalul obiectiv al acți
unii de popularizare a cărții 
este de a-i îndruma cu grijă 
și pricepere pe tineri să se 
apropie de acele cărți care le 
sînt cele mai utile, mai nece
sare în activitatea lor. Să a- 
jutăm tot mai mulți tineri din 
satele noastre să-și formeze 
biblioteci personale cu cărțile 
cele mai potrivite capacității 
lor de înțelegere, cu cărțile 
cele mai folositoare în pregă
tirea și formarea lor politică 
și profesională.

Acum, cînd una din sarci
nile de frunte ale organiza
ției noastre la sate este crea
rea unei mișcări de masă a 
tinerilor pentru însușirea unor 
tot mai bogate cunoștințe a- 
grozootehnice, capătă însem
nătate deosebită larga răspîn- 
dire a cărții agrozootehnice 
în rîndurile tineretului. Tine
rii trebuie îndrumați să-și 
cumpere și să citească cărțile 
din caseta „Mica bibliotecă

normal.decît ,,martorii ______
Greutatea ouălor și mai ales * 
gălbenușului a crescut cu 4—7 
la sută. Administrarea în hrana 
cocoșeilor a substanței N.R.V. a 
mărit sporul de creștere în greu
tate cu 14 la sută exercitînd tot
odată o influență favorabilă a- 
supra calității cărnii.

Similari ai hormonilor 
și vitaminelor

Alte studii au demonstrat că 
există substanțe petroliere care 
au proprietăți analoge hormoni
lor și vitaminelor. Profesorul so
vietic Djabrail Huseinov din A- 
zerbaidjan, specialist în agro
chimie tratînd reziduurile de pe
trol cu o soluție de baze puter
nice a obținut un stimulent bio- 
qen care a și început să fie fo
losit în fermele de stat din Baku.

Adăugat la hrana iepurilor de 
casă, oilor și qăinilor stimulentul 
bioqen intensifică procesul de 
dezvoltare a animalelor. Toate 
păsările, indiferent de vîrstă, care 
au primit în „meniul" lor doze 
infime (4—10 mq în 24 de ore) 
de stimulent, au crescut în qreu- 
tate. depășind în două luni cu 
20 la sută greutatea normală.

Păsările cresc aproape văzînd 
cu ochii, iar productivitatea qăi
nilor ouătoare este cu 15—20 la 
sută mai mare decîf în mod nor
mal

Din punct de vedere fiziologic 
preparatul prof. Huseinov activea
ză considerabil metabolismul, mă
rește rezistența la infecții și in
tensifică procesele vitale ale or
ganismului, lucrînd similar hormo
nilor și vitaminelor.

Injecții cu petrol
Tot în Azerbaidjan, acad. Abdu

la Karaev, fiziolog reputat, a stu
diat o serie de preparate obfi
nute din petrol. Aceste substanțe, 
compuși macromolecular^ aparți- 
nind unor acizi naftenici, au fost 
experimentați de acad. Karaev pe 
iepuri de casă.

Iepurilor li s-au administrat pe 
cale injectabilă o soluție care nu 
conținea decît 10—15mg de sub
stanță activă, timp de 3—4 săp- 
tămîni. După acest interval s-a 
produs o „injectare artificială" a 

la sate"
agricolă" precum și alte cărți 
caie-i ajută să înțeleagă mai 
bine și să-și completeze cu
noștințele căpătate la cursu
rile agrozootehnice de masă. 

Un rol deosebit de impor
tant în îndrumarea tinerilor 
către o lectură cu bogat con
ținut îl au tinerii bibliotecari, 
tinerii intelectuali ai satelor. 
Tinerii învățători și profesori, 
ingineri și medici sînt che
mați ca prin pregătirea și pri
ceperea ce o au să-și ofere 
serviciile nobilei și însemna
tei acțiuni de popularizare și 
răspîndire a cărții în masele 
largi de la sate. Sarcini im
portante revin, în acest dome
niu, al popularizării cărții, ti
nerilor lucrători din coopera
ție. E un titlu de mîndrie pen
tru fiecare tînăr lucrător din 
cooperație ca în unitățile co
operatiste, locul repartizat 
cărților să fie cel mai frumos, 
cel mai bine îngrijit și care 
să atragă cel mai mult. O 
prezentare, fie ea sumară, fă
cută unei cărți, un simplu afiș 
sau însăși expunerea ei la 
loc vizibil, în vitrină au darul 
să călăuzească în alegerea 
cărții celei mai potrivite.

Sprijinind acțiunile de popu
larizare a cărții, organizațiile 
U.T.M. de la sate au totodată 
datoria să sprijine înde
aproape difuzarea cărții, xăs-

animalelor cu o emulsie de cul
tură de microbi stafilococi.

Experiențele au arătat că pe 
cînd animalele „martore" infec
tate în același fel au murit, cele 
tratate cu derivați petrolieri au 
supraviețuit în proporție de 100 
la sută.

Cercetîndu-se substratul intim al 
acestui fenomen, s-a demonstrat 
că acizii naftenici injectați au in
tensifica) de 1,5—2 ori activitatea 
globulelor albe, care se știe că 
sînt niște veritabili „mîncatori de 
microbi".

Experiențele continuă, pentru a 
se trece în viitor la aplicarea a- 
cestei metode în cazul bolilor in- 
fecțioase ale omului

Petrolul sporește 
recolta

pe-

Oamenii de știință din R.S.S. 
Azerbaidjană au cercetat pe de 
altă parte și efectul unor substan
țe ‘...................................stimulatoare

pe bază de petrol s-au 
și în acest domeniu foar-

trecuf au fost experi- 
diferite tipuri de stimu

teren situate în zone 
cele mai variate condi- 
de climă, sol> căldură etc.

trol, asupra plantelor. Stimulatorii 
biogeni 
dovedit 
te utili.

Anul 
mentate 
laforj petrolieri pe mari suprafețe 
de * 
cu 
t» , . ___
Rezultatele obținute au fost con
cludente. Biostimulatorii experi
mentați au accelerat încolfirea 
plantelor, au sporit intensitatea 
fotosintezei, dînd o producție mă
rită la hectar.

în Ucraina, pe terenurile expe
rimentale cultivate cu porumb, 
stimulatorii petrolieri au crescut 
numărul de știuleți de 1,5—2 ori* 
In Caucazul de nord producția 
totală de porumb a fost cu 65 
chintale mai mare la hectar. în 
Crimeea s-au înregistrat sporuri 
însemnate ale recoltei de tutun, 
iar în ținutul Krasnodon a sporit 
producția de legume și zarzava
turi. -o.-}

Petrolul sporește și în alt fel 
recolta. Există de pe acum o serie 
de îngrășăminte chimice (azotat 
de amoniu, uree) insecticide, fun
gicide și ierbicide obținute de 
industria petrochimică. La aceste 
produse care vin tn ajutorul agri
culturii se adaugă acum grupa 
stimulatorilor biogeni a. căror, fo
losire pe scară largă va fi de un 
real folo* crescătorilor de 
male și agricultorilor.

ani-

Dr. EM. ROMAN

(Urmare din pag. I-a)

Drumul spre școala serala

că

în

acum în această adunare, as- 
cultîndu-i pe tovarășii mei de 
muncă, elevi la seral, mi-am 
dat seama că munca și învă
țătura pot fi îmbinate, 
fiecare din noi poate să în
vețe. Un muncitor mai 
vîrstă spunea aci în adunare 
că dacă ar fi cu cîțiva ani 
mai tînăr — și cit regretă că 
nu-i — s-ar înscrie fără șo
văire la școală, Cînd a fost tî
năr n-a putut s-o facă, n-a 
avut condiții. Noi, cei tineri 
avem astăzi create toate con
dițiile. Eu m-am înscris 
la cursurile de pregătire și do
resc ca la anul să mă 
printre elevii clasei a 
serale.

număr 
VIH-a

pîndirea mai largă a biblio
tecilor personale în casele ță
rănești. în afară de confec
ționarea de vitrine, a panou
rilor cu coperți ale cărților 
apărute, în afară de afișarea 
prospectelor, listelor de cărți 
noi, și a recenziilor la gaze
tele de perete, trebuie dată 
cea mai mare atenție dezvol
tării activității tinerilor difu- 
zori voluntari de carte. Difu- 
zorii voluntari, activiști ob
ștești, tineri care fac această 
muncă cu dragoste, pasionați 
prieteni ai cărții, au un mare 
rol în răspîndirea cărții la 
sat. Doar nenumărați oameni 
ai satelor, azi pasionați citi
tori, și-au început primele lec
turi pornind de la călduroasa 
recomandare a unui difuzor 
de carte, prieten bun al căr
ții.

„Luna cărții la sate" pune 
în față organizațiilor U.T.M. 
sarcini de cinste și răspun
dere. Ea oferă fiecărei orga
nizații U.T.M. din satele pa
triei un minunat prilej de in
tensificare a muncii cu cartea 
— latură de mare însemnă
tate a activității de educare 
comunista a tinerilor, de lăr
gire a orizontului lor politic 
și cultural, de creștere a pre
gătirii lor profesionale.

Să folosim din plin și acest 
prilej)

„Artiștii rîvnesc întotdeauna 
un public cunoscător, iubitor 
de frumos, receptiv, entuziast. 
Romînia îl oferă din plin".

Cu aceste cuvinte îmi expli
ca, în septembrie 1961, Geor
ges Auric, cunoscutul compo
zitor francez, atracția deose
bită pe care o exercita Bucu- 
reștiul celui de al II-lea Con
curs și Festival „George Enes- 
cu" asupra întregii lumi muzi
cale.

Aici, în birourile O.S.T.A., 
unde o convorbire telefonică 
cu reputați artiști ai Mosco
vei, Parisului, New-Yorkului, 
Varșoviei, Londrei, Budapestei 
nu depășește cadrul unui obiș
nuit eveniment cotidian mi-am 
amintit cuvintele muzicianu
lui francez ce sintetizau deo
sebita prețuire a unora dintre 
cei mai de seamă reprezentanți 
ai muzicii contemporane față 
de creația și arta interpreta
tivă a poporului care a dat lu
mii geniul lui Enescu.

în aceste zile de început de 
an, cînd se perfectează noile 
contracte de colaborare cultu
rală internațională, o succintă 
convorbire cu directorul Ofi
ciului de Spectacole și Tur
nee Artistice este pe deplin 
edificatoare privind interesul 
cu care artiștii străini așteap
tă contactul cu iubitorii ar
tei sunetelor din țara noastră.

— Anunțurile de pe afișele 
Capitalei par o mărturie a bu
nului augur cu care și-a în
ceput O.S.T.A. activitatea în 
1962. Soliștii concertelor sim
fonice din săptămîna aceasta, 
ale celor două mari orphestre 
ale Capitalei — Filarmonicii și 
Radioteleviziunii — sînt doi re
putați pianiști străini.

— Pe deplin adevărat. Subli- 
niați însă totodată faptul că 
atît Dieter Zechlin din R. D. 
Germană — care va interpreta 
cu orchestra Filarmonicii bucu- 
reștene concertul în re minor 
de Brahms, cît și Alexander 
Uninski, — (S.U.A.), care va 
dința cu orchestra Radiotele
viziunii concertul de Ceaikov- 
ski, sînt doi pianiști talentați 
cunoscuți în capitalele lumii și 
care vor dobîndi cu siguranță 
și sufragiile melomanilor noș
tri.

— Bineînțeles că prin con
certele celor 2 pianiști calen
darul vizitelor abia a început.
- Desigur. In ansamblu nu

mărul spectacolelor organizate 
de O.S.T.A. în cursul primelor 
trimestre ale anului în curs 
este cu mult mai mare față de 
aceiași perioadă a anttlui tre
cut, grija noastră esențială 
fiind aceea de a prezenta pe

Fire mai multe și de calitate
Unul dintre obiectivele care 

stâ în atenția colectivului din 
sectorul filatură al Uzinelor 
textile „Moldova" cbn Boto
șani este și obținerea peste 
plan a unei cantități tot mal 
tnari de fire de calitate supe
rioară. Datorită hărniciei fila
toarelor, pe întregul sector

$i alți tineri muncitori 
și-au exprimat în adunare ho- 
tărîrea de a urma cursurile 
școlii serale.

Asemenea adunări s-au or- 
ganizat și la Fabrica de sticlă 
și la alte întreprinderi din o- 
rașul Turda. Și aici au vorbit 
numeroși tineri muncitori des
pre condițiile optime pe care 
le au de a învăța, de a se in
strui. Roadele acestor adunări 
sînt deosebit de bune. Numă
rul tinerilor muncitori care 
participă la cursurile de pre
gătire crește pe zi ce trece. 
Numai la Fabrica de sticlă, de 

Precizia cu care lucrează cazangiii Alexandru Stoian și 
Dumitru Tudose este rodul unei înalte calificări de care 
dispune fiecare, lată-i în fotografie controlînd încă odată 
modul cum a fost executat unul din produsele ce se reali
zează în secția cazangerie de la Uzinele „Grivita roșie* 

din Capiialâ
Foto : AGERPRES

scenele noastre reprezentanți 
. de prim ordin ai artei contem
porane.

— Evenimentul cel mai de 
seamă în viața artistică a ur
mătoarelor săptămîni este vi
zita marilor artiști sovietici 
Sviatoslav Richter și David 
Oistrah. Cunoașteți, probabil, 
la ora aceasta amănunte.

— Sviatoslav Richter va sosi 
în București în jurul datei de 
15 februarie. David Oistrah 
sosește în Capitală la 21 ia
nuarie. El va prezenta cu or
chestra Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", (dirijor Ge
orge Georgescu), Concertul de 
Beethoven și ne va dărui ?i 
două recitaluri — unul la 
București și altul la Cluj, unde 
va interpreta lucrări de Le- 
clair, Bach, Schubert, Proko
fiev etc.

— Lista oaspeților sovietici 
este desigur mult mai largă.

— Și de primă calitate. In 
cursul lunii martie vom avea 
drept oaspete o altă stea a ar
tei interpretative sovietice: 
violoncelistul Daniel Safran. 
Ne vor vizita, de asemenea, 
în cursul lunilor următoare, 
violonista Halida Ahtianova, 
solistă a Filarmonicii din Mos
cova, pianistul A. Skavronski, 
cuplul de balerini Krupenina 
și Grevțov, soliști ai Teatrului 
muzical din Novosibirsk etc.

— O înșiruire pe deplin edi
ficatoare și într-adevăr promi
țătoare. Am dori s-o continuați 
cu numele artiștilor din alte 
țări care vor sosi la București 
în cursul lunilor viitoare.

— Notați printre alții: Heinz 
Bongartz, dirijorul șef al Fi
larmonicii din Dresda, soprana 
Katia Popova (prim solistă a 
operei din Sofia care va cînta 
la București în „Faustu și la 
Cluj în „Boema"), celebrul no
net ceh, dirijorul Vaclav Sme- 
tacek și pianista Victoria 
Swihlkova din R. S. Ceho
slovacă, cunoscuta violoncelis
tă Vera Demes și dirijorul 
Gyorg Fejer din R. P. Ungară, 
pianistul polonez Wladislav 
Kedra, dirijorul grec Evanghe- 
lathos Antiohos, președintele 
Uniunii compozitorilor din 
Grecia, Paavo Berglund, diri
jor șef al Radiodifuziunii din 
Helsinki, care va dirija la sfîr- 
șitul acestei luni la București, 
Ploiești, Brașov și mulți alții.

în aceste zile reprezentanții 
noștri tratează cu o serie de 
organizații impresariate din 
străinătate perspectiva unor a- 
corduri culturale care vor duce 
la intensificarea continuă a 
schimburilor de artiști cu țara 
noastră.

I. SAVA

s-au realizat cu 815 kilograme 
fire mai mult decît prevederile 
planului.

Rezultatele cele mai bune 
le-au înregistrat brigăzile con
duse de Minodora Opanschi, 
Elisabeta Poclitar și Veronica 
Georgescu.

pildă, pînă în prezent sînt în
scriși peste 150 de tineri mun. 
citori.

De cîteva zile, printre tinerii 
muncitori care vin seară de 
seară la Școala medie „Miliai 
Viteazu" din Turda, ii intil- 
nești șl pe cei care frecven
tează cursurile de pregătire. 
Sînt cîteva sute de tineri vii
tori seraliști. Cu toate că a- 
cum se descurcă încă anevoie 
în rezolvarea unei ecuații sau 
unei formule, la fiecare tînăr 
muncitor întilnești hotărîre, 
voință, perseverență, dragoste 
de învățătură. Și acesta este 
lucrul esențial.
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Juniorii noștriDUMINICA 
SPORTIVĂ 
DE IARNĂ

Sezonul sportiv de iarnă își 
are frumusejea sa în pri
mul rînd prin peisajiul plin 

de poezie al stadionului de iar
nă. Fie că se cheamă patinoar, 
pîrtie de schi sau pîrtie pentru 
săniuțe, prezintă o atracție deo
sebită pentru tineri, este o che
mare către sport. Pentru tinerii 
din Capitală patinoarul artificial 
de la Stadionul „23 August" a 
devenit insuficient 5' *a^ as
tăzi, folosind „împrejurările na
turale" se va inaugura în incinta 
Stadionului Dinamo un nou pa
tinoar. Inițiativa dinamoviștilor va 
trebui să fie urmată de cîf mai 
multe cluburi și asociafii sportive 
care au terenuri sportive și unde 
condifiile permit amenajarea de 
patinoare naturale.

Pasionații schiului și ai săniuței 
care nu au luat drumurile mun
ților, au rămas în Capitală să fo
losească condițiile naturale ale 
terenului din spatele Stadionului 
Constructorul. Aici, un mare nu
măr de tineri vor veni sa se în
treacă în cadrul Spartachiadei de 
iama a tineretului la schi și să
niuțe. Este, cum plastic se expri
mă sportivii Capitalei, un fel de 
munte adus la domiciliu.

La Poiana Brașov, sărăcia ier
nii a întrerupt seria concursurilor 
de mare anvergură, schiorii noș
tri fruntași pregătindu-se deocam
dată pe porțiuni unde abundența 
zăpezii le permite. Sînf în orice 
caz competiții de schi care le 
vor solicita prezența începînd de 
săptămînă viitoare.

Apropierea unei mari competi
ții de handbal în 7, tradiționala 
„Cupă a orașului București" este 
anunțată de febrilele pregătiri pe 
care le fac echipele noastre frun
tașe din Capitală. Tocmai cu acest 
scop de verificare a fost orga
nizat turneul fulger de astăzi din 
sala Dinamo, începînd de la orele 
16. Cele mai bune garnituri ale 
echipelor Dinamo, Rapid, Meta
lul și Flacăra roșie, alături de 
cele două selecționate ale ora
șului București (seniori și tineret), 
vor oferi pasionalilor spectacole 
atractive.

avut loc o ședin- 
Biroului Comite-

Sîmbătă a 
tă lărgită a______ ______
tului național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă consa
crată recentei sesiuni a Consi
liului Mondial al Păcii, de Ia 
Stockholm.

Ședința a fost deschisă de 
acad. Mihail Ralea, după care 
acad, Horia Hulubei a pre
zentat o informare 
tivitatea delegației 
sesiune.

Participanții la

despre ac- 
romîne la

ședință au

în apropiatul Turneu U.E.F.A.A

n luna aprilie se 
vor desfășura în 
țara noastră me
ciurile din cadrul 
ediției 1962 a com
petiției de fotbal

rezervată reprezentativelor de 
juniori ale țărilor din Europa, 
competiție cunoscută sub nu
mele de „Turneul U.E.F.A.*.

Echipa noastră reprezentati
vă a reușit de fiecare dată 
să aibă comportări meritorii 
în această importantă întrece
re, cxștigind simpatiile mi
ilor de amatori de sport din 
țările și orașele care au găz
duit plnă acum Turneul 
U.E.F.A. De altfel, însuși 
faptul că organizarea actualei 
ediții a fost încredințată fe
derației noastre de specialita
te reprezintă o recunoaștere și 
o prețuire a meritelor echipei 
de juniori a R. P. Romîne.

Avind în vedere tatisfacțiile 
pe care ni le-au dat de fie
care dată tinerii noștri jucă
tori — competiția din aprilie 
este așteptată cu un mare și 
justificat interes.

Federația romînă de fotbal 
acordă o deosebită atenție al
cătuirii și pregătirii forma
ției noastre pentru Turneul 
U.E.F.A. Urmărind întrecerile 
echipelor de juniori precum și 
evoluțiile tinerelor elemente 
promovate în echipele de ca
tegoriile A și B, colegiul cen
tral de antrenori s-a oprit 
deocamdată asupra unul lot 
mai mare de jucători din care 
se va alcătui apoi formația 
reprezentativă.

Acest lot este format din: 
PORTARI: Adamache (Di

namo Galați), Suciu (Arieșul 
Turda) și Duca (Industria Sîr- 
mei-Cîmpia Turzii).

FUNDAȘI: Ivăncescu (Stea
gul roșu-Brașov), 
(Dinamo-București), 
(Steaua București) 
(Recolta-Car ei).

STOPERI: Grecea (Steagul 
roșu-Brașov) și Kirner (C.S.M. 
Cluj).

HALFI: Jamaischi (Foresta 
Fălticeni), Gergely (CS.M. Ba- 
ia-Mare), Pleșa (Farul Con
stanța), și Cicu (Steaua).

ÎNAINTAȘI; Avram (Dina
mo — Bacău), Năsturescu 
(C.FJL Roșiori), Panait (Dina
mo — Bacău), Pădureanu 
(C.S.O. — Crițana), Pavlovici 
(Jiul), Chiru (Rapid — Bucu
rești), Bîtlan (C.SO. Craiova), 
Voirea (Steaua), Haidu (Mu-

reșul-Tg. Mureș) și David (Di- 
namo-București).

După cum se vede din cei 
23 de actuali componenți ai 
lotului de juniori 10 fac parte 
din echipe de categoria A și 13 
din formații ce activează fu 
categoria B. Mai trebuie su
bliniat și faptul că din lotul re
prezentativ de anul trecut, a- 
cum nu mai figurează pe lista 
anunțată decît un singur jucă
tor și anume Măndoiu de la 
Steaua.

Cel mai tinâr component al 
actualului lot este I- Jamai
schi un talentat half de la Fo
resta Fălticeni. El are virsta 
de 16 ani,

în afară

viorilor în cluburile din care 
fac parte, este necesară și pre
gătirea de anssmMu, omogeni
zarea formației care oa repre
zenta culorile patriei noastre 
in Turneul U-EJu4- Pentru a- 
ceasta, se organizează antre
namente comune.

Aceste antrenamente sint 
conduse de prof. Gh. Ola și 
Dumitrescu III.

La un astfel de antrenament 
am acut posibilitatea si dis
cutăm cu ttnărul portar al e- 
chipei Ariețul-Turda. Iată ce 
ne-a declarat Suc tu:

„Personal consider că echi
pa noastră poate câștiga ac
tuala ediție a Turneului 
U.E.F.A. Pentru aceasta 
însă va trebui să ne pregătim 
ea multă seriozitate și cu mult 
spirit de răspundere.

La ultima ediție desfășurată 
în Portugalia, echipa noastră 
s-a clasat pe locul II in seria 
respectivă la egalitate de punc
te cu formația R. F. Germane 
care a avut însă un golave
raj mai bun.

Anul acesta echipa de ju
niori evoluează pentru prima 
oară în Turneul U.E.F.A. în 
fața publicului din țara noas
tră. Sper să oferim acestui 
entuziast public jocuri de ca
litate precum șl satisfacția 
unei prețioase victorii'.

La cele spuse de Suciu nu 
mai putem adăuga dedt: Mult 
succes in pregătiri, dragi ti
neri jucătorii

La I ianuarie la Gauhati (india) a fost inaugurală prima ra
finărie de petrol din India, proiectată și utilată in întregi me 
de B. P. Română. In fotografie : vedere parțială a instalațiilor 

de la Gauhati

de pregătirea fu- ION CRISTIAN

P
cei mai

e s cur t

Interviu acordat de tov.l 
Mihail Fiorescu, ministrul) 
Industriei Petrolului ți A 
Chimiei, unui redactor [ 
al Agenției Romîne de 

presă .Agerpres" 
în legătură cu I

Maghiaru 
Măndoiu 

și Szabo

aprcbat activitatea delegației 
și au sprijinit hotărîrea sesiu
nii de la Stockholm privind 
convocarea la mijlocul anului 
1962 a Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și 
totală și pace. A fost totodată 
adoptat planul de activitate al 
Comitetului național pentru a- 
părarea păcii pe primul se
mestru al anului 1962, prezen
tat de tov. Sanda Rangheț.

• Intre 
buni 7S de haltero
fili din lume pe a- 
nul 1961 figurează 
46 de sportivi sovie
tici, 11 americani. 5 
maghiari, cite 4 din 
R. P. Polonă și Ja
ponia, cite unul din 
R. P. Chineză, Iran, 
Anglia, 
Finlanda.
28 de 
mondiale 
trate la 
internațională 
haltere, 16 sînt de
ținute de reprezen
tanți U.R.SJS.

siptămina

(Agerpres)

Tratative economice 
între R. P. Romînă și Turcia

între 30 decembrie 1961 și 
13 ianuarie 1962 au avut loc 
la București tratative între 
delegațiile economice romînă 
și turcă pentru stabilirea lis
telor de mărfuri pentru anul 
1962 în cadrul acordului co
mercial existent între cele 
două țări.

în urma acestor discuții s-a 
semnat sîmbătă un protocol 
care prevede o sporire a volu
mului total al schimburilor 
de mărfuri în 1962 de circa 30 
la sută față de schimburile 
prevăzute pentru anul trecut.

Principalele mărfuri pe care 
R. P. Romînă le va exporta 
în Turcia sînt: mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, 
motoare, transformatori, bici
clete, produse chimice, colo- 
ranți, uleiuri lubrifiante, pa
rafină, materii plastice, fire și

fibre sintetice, celuloză, lemn 
de celuloză și alte sorturi de 
lemn, instrumente muzicale, 
rechizite de birou și altele.

Principalele mărfuri pe 
care Turcia le va exporta in 
R. P. Romînă sînt: bumbac, 
piei, tananți, minereuri, pește, 
măsline, citrice, smochine, sta
fide și altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Mircea Pe
trescu, director in Ministerul 
Comerțului al R. P. Romine, 
iar din partea turcă de Maz
ilim Ataman, președintele de
partamentului de comerț ex
terior din Ministerul Comer
țului al Turciei.

Sîmbătă, Ministerul Comer
țului a oferit un dejun cu pri
lejul semnării protocolului.

(Agerpres)

TEATRE
De la 14 la 21 ianuarie

Italia și 
Din cele 

recorduri 
inregis- 

Federația 
de

• Fruntașii 
sului de masă 
țara noastră

teni- 
din 
vor

participa
viitoare la mai mul
te concursuri in 
R. S. Cehoslovacă. 
După ce vor evolua 
in orașele Bratisla
va, Bmo, Blansko și 
Pardubice, jucătorii 
romini vor lua par
te la campionatele 
internaționale ale 
R. S. Cehoslovace, 
programate la Fra
pa intre 26 și 28 ia
nuarie.

Din lotul care va 
face deplasarea fac 
parte campioanele' 
mondiale Maria A- 
lexandru și Geta 
Pitică, campionul 
țării Radu Negules- 
cu, Adalbert Rethi, 
T. Covaci, D. Giur-

giucă și Eleonora 
Mihalca.

• 
șch, 
cele 
nimente sportive ale 
anului, va avea loc 
latră 15 septembrie 
și 10 octombrie In 
stațiunea maritimă 
„Nisipurile de ar
gint- de lingi Var
na. La cea de-a 15-a 
ediție jubiliară a O- 
limpladei fahiste se 
scontează pe parti
ciparea a peste 40 
de țări.

Olimpiada de 
unul dintre 

mai mari eve-

După cum s-a mai anunțat la 
1 ianuarie a fost pusă în funcți
une la Gauhati, prima rafinărie din 
sectorul de stat a Republicii In
dia, rafinărie proiectată și utilată 
în întregime de țara noastră pe 
baza acordului încheiat între gu
vernele romîn și indian. în legă
tură cu acest eveniment, tov. Mi
hail Florescu, ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei, care, la in- 
vifafia guvernului indian, a par
ticipat la festivitățile de inaugu
rare, a făcut o declarație redac
torului Agenției Romine de Presă 
„Agerpres* — Petru Uilăcan.

Intrarea în producție a rafină
riei a stîrnif un interes deosebit 
în India. La mitingul care a dvut 
loc cu acest prilej au participat 
peste 20.000 de oameni. Au fost 
prezenfi Jawaharlal Nehru, primul 
ministru al Indiei, ministrul de 
Sfat în Ministerul Oțelului, Com-

(Agerpres)

Oiă de gimnastică in eaia de aport a Scolii piotee.oDaU de pe lingă Uzinele ^23 Angus:' 
. dm Cap-.tală

Foto ; GB. PREPELIȚA

Ședința Comisiei permanente 
de comerț exterior

a Consiliului de ajutor
economic reciproc

SALA PALATULUI R. P. 
ROMÎNE (Teatrul Național 
„I. L. Caragiale"): APUS DE 
SOARE — duminică 14 (ore
le 19,30). (Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne): LU
CIA DIN LAMMERMOOR — 
marți 16 (orele 19,30), (Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești): DOI TINERI DIN VE
RONA — vineri 19 (orele 
19,30); DOMNUL PUNTILA 
ȘI SLUGA SA MATTY - 
sîmbătă 20 (orele 19,30).

ȚI-MÂ SA CÎNT — dumini
că 21 (orele 10,30) ; DON PAS
QUALE — duminică 21 (ore
le 19,30).

TEATRUL DE OPERA . 
BALET AL R. P. ROMÎNE: 
TRA VIATA — duminică 14 
(orele 11); TOSCA — dumini
că 14 (orele 19,30); CAVALE
RIA RUSTICANA și PAIAȚE
— miercuri 17 (orele 19,30); 
LACUL LEBEDELOR — joi 
18 (orele 19,30); TRUBADU
RUL — vineri 19 (orele 
19,30) ; NUNTA LUI FIGARO
— sîmbătă 20 (orele 19,30); 
SPĂRGĂTORUL DE NUCI
— duminică 21 (orele 11); 
RĂPIREA DIN SERAI - 
minică 21 (orele 19,30).

ȘI

du-

DETEATRUL DE STAT 
OPERETĂ : ELIXIRUL DRA
GOSTEI — duminică 14 (ore
le 10,30) ; LYSISTRATA — 
duminică 14, marți 16, sîm
bătă 20 (orele 19,30); VĂDU
VA VESELĂ — miercuri 17 
(orele 19,30); BOCCACCIO 
— joi 18 (orele 19,30) ; VÎN- 
ZĂTORUL DE PĂSĂRI — 
vineri 19 (orele 19,30); LĂSA-

TEATRUL „C. I. NOTTA- 
RA“ (Sala Magheru): CIO- 
CÎRLIA — duminică 14 (orele 
10), miercuri 17, vineri 19 (o- 
rele 19,30); CYRANO DE 
BERGERAC — duminică 14 
(orele 15,30), joi 18 (orele
19.30) ; CIND ÎNFLORESC 
MIGDALII — duminică 14 
(orele 19,30) ; ANTONIU ȘI 
CLEOPATRA — marți 16 (o- 
rele 19,30), duminică 21 (ore
le 10); FIUL SECOLULUI — 
sîmbătă 20 (orele 19,30); PYG
MALION — duminică 21 (o- 
rele 15,30) ; ÎN NOAPTEA 
ASTA NU DOARME NI
MENI — duminică 21 (orele
19.30) . (Sala Studio): BĂIE
ȚII VESELI — duminică 14 
(orele 10,30), duminică 14, du
minică 21 (orele 16), miercuri 
17, joi 18 (orele 20) ; CÎNTA 
PRIVIGHETORILE — dumi
nică 14, sîmbătă 20 (orele 20); 
SCANDALOASA LEGĂTU
RĂ DINTRE DOMNUL KET- 
TLEE ȘI DOAMNA MOON 
— marți 16, vineri 19 (orele 
20), duminică 21 (orele 10,30); 
VIORI DE PRIMĂVARA — 
duminică 21 (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. 
CARAGIALE" (Sala Comedia): 
DISCIPOLUL DIAVOLULUI 
— duminică 14 (orele 10), vi-

neri 19 (orele 19,30); CIDUL
— duminică 14, duminică 21 
(orele 15); NĂPASTA — dumi
nică 14 (orele 19,30); REGELE 
LEAR - marți 16 (orele 19,30): 
ANA KARENINA - miercuri 
17 (orele 19,30), duminică 21 
(orele 10) ; OAMENII ÎNVING
— joi 18, sîmbătă 20 (orele 
19,30); APUS DE SOARE - 
sîmbătă 20 (orele 15); A 
TREIA, PATETICA — dumini
că 21 (orele 19.30). (Sala Stu
dio) : MILIONARII - dumini-

14 (orele 10), TARTUFFE -că

19.36), duminică 21 (orele 15); 
CUM VA PLACE - marți 16. 
miercuri 17 (orele 19,30); 
MOARTEA UNUI COMIS VO
IAJOR — vineri 19 (orele
19.30) . (Sala Filimon Sirbu): 
CRED ÎN TINE - duminică 14 
(orele 10). joi 18, duminică 21 
(orele 19,30); MENAJERIA DE 
STICLA — duminică 14 (orele 
15), marți 16, vineri 19 (orele
19.30) . duminică 21 (orele 10); 
COPIII SOARELUI - dumini
că 14. sîmbătă 20 (orele 19.30); 
TAKE, IANKE ȘI CADIR -

tâ 20 (orele 17) ; EMIL ȘI DE
TECTIVII — duminică 14 (ore
le 17), joi 18 (orele 10); DOI 
LA ARITMETICA - vineri 19, 
duminică 21 (orele 17); CO- 
COȘELUL NEASCULTĂTOR 
— duminică 21 (orele 11).

TEATRUL DE COMEDIE : 
MI SE PARE ROMANTIC — 
duminică 14 (orele 11), dumi
nică 21 (orele 15,30); PRIETE
NA MEA PIX — duminică 14 
(orele 19,30). duminică 21 
(orele 11); CELEBRUL 702 - 
marți 16, duminică 21 (orele 
19.30); SVEJK — miercuri 17, 
joi 18, vineri 19, sîmbătă 20 
(orele 19,30).

ATENEUL R. P. ROMINE: 
CONCERT SIMFONIC dirijor: 
Mircea Basarab. Solist: Dieter 
Zechlin (R.D.G.) — duminica 14

duminică 14, duminică 21 (ore
le 15.30), joi 18 (orele 19,30); 
FIICELE — duminică 14, 
miercuri 17, vineri 19 (orele 
19,30); SICILIANA - marți 16 
(orele 19,30); DEZERTORUL 
- sîmbătă 20 (orele 19,30); SU
RORILE BOGA - duminică 21 
(orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURD- 
ZA BULANDRA" (Sala Matei 
Millo): SFINTA IOANA - 
duminică 14 (orele 10), joi 18, 
duminică 21 (orele 19,30); ÎN
TOARCEREA — duminică 14 
(orele 15), duminică 21 (orele 
10), AL PATRULEA - dumi
nică 14, sîmbătă 20 (orele

miercuri 17 (orele 19,30), dumi
nică 21 (orele 15).

TEATRUL PENTRU TINE
RET ȘI COPII (Sala pentru ti
neret) : PIGULETE PLUS 5 
FETE — duminică 14 (orele 11), 
duminică 21 (orele 20); DE 
PRETORE VINCENZO - du
minica 14, miercuri 17, joi 18 
(orele 20); NILA - marți 16 
(orele 20), duminică 21 (orele 
11); MARELE FLUVIU ÎȘI A- 
DUNA APELE - vineri 19 (o- 
rele 20); PRIMA ÎNTlLNIRE 
— sîmbătă 20 (orele 20). (Sala 
pentru copii): BĂIATUL DIN 
BANCA DOUA - duminică 14 
(orele 11), miercuri 17, sîmbă-

Intre 9 și 
avut loc la 
ordinară a Comisiei permanen
te de comerț exterior a 
C.A.E.R.

La lucrările ședinței comi
siei au luat parte delegațiile 
țărilor membre C-A.E.R. — 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. — în frunte 
cu conducători ai ministerelor 
comerțului.

La ședința comisiei au parti
cipat, în calitate de observa
tori, reprezentanții R. P. D. 
Coreene, R. P. Mongole și ai 
R. D. Vietnam.

Comisia a examinat condi
țiile generale de montaj ale 
mașinilor și utilajelor livrate 
reciproc de țările membre 
C.A.E.R. și a aprobat proiec
tul acestor condiții.

In prezent livrările de ma
șini și utilaje în comerțul re
ciproc al țărilor membre 
C.A.E.R. reprezintă mai mult 
de 75 la sută din importul to
tal de mașini și utilaje al a- 
cestor țări. Potrivit acorduri
lor comerciale de lungă dura
tă aceste livrări vor fi de peste 
1,5 ori mai mari decît livrările 
din anul 1960.

Comisia a stabilit măsuri 
privind lărgirea în continuare 
a comerțului reciproc al țări-

11 ianuarie 1962 a
Moscova ședința

lor membre C.A.EJI. cu de
contarea în cliringul multila
teral.

La ședința comisiei s-au a- 
nalizat rezultatele activității 
acesteia în anul 1961, s-au 
stabilit liniile diriguitoare ale 
activității în viitor și s-a apro
bat planul de lucru pe 1962, !n 
baza hotărîrilor sesiunii a 
XV-a a C.A.E.R.

Comisia a examinat, de ase
menea, și alte probleme în Ier- 
gătură cu dezvoltarea comer
țului exterior al țărilor mem
bre C.A.E.R, șl a adoptat reco
mandări corespunzătoare.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de co
laborare prietenească și fră
țească, în spiritul unei depline 
înțelegeri reciproce a partîd!- 
panților.

in dezvoltarea industriei petroliere

bustibilului și Subsolului, K. D. 
Malaviya, guvernatorul statului 
Assam, S. M. Shrinaghesh, minis
trul principal al statului Assam, 
B. Chaliha, miniștri ai statului As
sam, conducători ai întreprinderi
lor petroliere de stat indiene și 
alte persoane oficiale.

Presa indiană de toate catego
riile a consacrat un spațiu larg 
anunțării și comentării acestui e- 
veniment, subliniind unanim ma
rea sa importantă. Este semnifica
tivă caracterizarea dată de ziarul 
„The Financial Express" care a- 
pare la Bombay. „Breșă în mo
nopolul străin" — este titlul, arti
colului publicat de acest zi^. -.țr|- 
tr-adevăr punerea în funcțiune a 
rafinăriei de ia Gauhati conXtifuie 
un pas important pe calea inde
pendenței față de marile mono
poluri petroliere mondiale.

Uzinele romînești au realizat 
utilaje în măsură să reziste con
dițiilor climatice din regiunea în 
care a fost construită rafinăria. 
Uzinele „1. Mai“-Ploiești, Uzinele 
de utilaj petrolier, și chimic și 
Uzinele „Vasile Roaită" din Bucu
rești, ,;Electrâputere" din Craio
va, Combinatul metalurgic Reșița 
și altele au livrat circa 19.000 
tone utilaje și materiale de înaltă 
calitate.

Documentația elaborată da In
stitutul de proiectări pentru insta
lații petroliere din Ploiești este 
la nivelul 
prinderile 
‘rn mod 
port*, au 
deplinirea 
tu a le.

La construirea acestei rafinării 
au participat peste 5.000 de mun
citori indieni, care au realizat un 
ritm de lucru ce a permis redu
cerea termenului de punere în 
funcțiune a rafinăriei. Constructo
rii și montorii indieni au lucrat 
cu un elan deosebit manifestînd 
permanent dorința de a termina 
mai devreme lucrările.

Calitatea lucrărilor executate 
sflt ia construcții, cît și la mon
taj, arată capacitatea întreprinde
rilor și a muncitorilor indieni în 
realizarea unor mari lucrări indus
triale. Ministerul Oțelului, Com
bustibilului și Subsolului al Repu
blicii India și Societatea de stat 
Indian Rafineries LTD, au organi
zat în bune condiții întreaga ac-

tivitate de colaborare în construi
rea rafinăriei. Personalul acestor 
instituții a dovedit multă pricepere 
și stăruință.

Membrii guvernului indian și 
alte oficialități au relevat cu mul
tă satisfacție roadele strînsei co
laborări dintre specialiștii romîni 
și indieni, calda prietenie care i-a 
legat în toată perioada de con
strucție a rafinăriei.

Autoritățile indieni și-au mani
festat dorința de a colabora în 
continuare cu noi, atît pentru mă
rirea și completarea rafinăriei de 
la Gauhati, cît și pentru alte in
stalații petroliere și chimice.

în cdntînuâre^ țdțy. Mihail Flo
rescu a arătat « oficialitățile in
diene și-au exprimat satisfacția în 
legătură cu ajutorul acordat de 
țara noastră la descoperirea ză
cămintelor de petrol din India. 
După prima sondă din sectorul 
de stat, forată la Jewalamukhi în 
1957 cu o instalație romînească 
de către o brigadă de sondori 
din țara noastră, s-au executat 

«importante prtfsțtidfiuni și foraje, 
cate au'permiS'' tfescoperirea unor 
zăcăminte noi de țiței. In momen
tul de față brigăzile de sondori 
romîni lucrează în cîteva 
petroliere la 
Gandinagar. 
țara noastră 
instalații de

îmi exprim satisfacția și pe a- 
ceastă cale pentru ocazia care 
mi-a oferit-o guvernul indian de 
a participa |a inaugurarea rafină
riei ; fiind pentru prima oară în 
India am avut prilejul să cunosc 
direct poporul harnic și iubitor 
de pace al acestei mari țări.

Colaborarea dintre R. P. Romî
nă și Republica India în domeniul 
industriei petroliere, contribuie la 
consolidarea și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre cele 
două țări; ea oglindește politica 
noastră bazată pe principiul co
existenței pașnice între state cu 
orînduiri sociale diferite.

zone 
Cambay, Adampur și 
în cursul acestui an 
va livra Indiei noi 
foraj.

tehnicii moderne. Jntre- 
de comerț exterior, șl 
deosebit „Industrislex- 
urmărit permanent în- 

obligațiilot contrac-

»<

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

Primirea de către 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne a 

ministrului Argentinei 
la București

Sîmbătă 13 ianuarie 1962, 
președintele Consiliului de 
Miniștri el Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență 
de prezentare pe trimisul ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al Argentinei la 
București, Federico del Solar 
Dorrego.

Foștii oaspeți 
gazde

(Urmare din pag l-a) 
și la ei sînt vaci din aceleași 
rase ca cele de la noi. Dar ei 
au pregătit oameni care le 
îngrijesc ca la carte, după 
program fix, cu rafii după 
producție. In colectivă sînt 
condiții să crești animalele 
după știință, nu după ochi.

Utemista Sanda Dicu po
vestea prietenelor sale într-o 
seară la căminul cultural:

— Am văzut — spunea ea 
— o familie de tineri colecti
viști. Aveau casă nouă. In ca
mere — mobilă, radio, covoare, 
I-am întrebat cînd s-au căsă
torit. „După ce am intrat în 
oolegiiva'' mi-au răspuns.

Tri1 anul 1960, tînăra fa
milie 
pre 
da 
tru

a lui 
oaie 

Dicu, i 
munca

I Ion Pană, des- 
povestea Șan- 

a primit pep- 
în gospodajia 

colectiva produse 
de aproximativ 
Anul trecut a primit _ _
mult pentru că valoarea 
muncă este de aiproape 42 de 
!oițbelșugul pe care l-a văzut 
Sanda Dicu în familia tineri
lor colectiviști.

— Vrecru să-mi întemeiez și 
eu un cămin ca al lor — spu
nea ea, gîndindu-se la viitor.

Despre toate acestea am a- 
flat deunăzi cînd am fost la 
Puțul cu Salcia. Discuția pe 
care am avut-o acolo n-a fost 
o discuție cu țărani întovără
șiți, ci cu proaspeți colecti
viști. Pentru câ, recent, 144 
de familii din sat s-au unit în- 
tr-o gospodărie colectivă în 
care intră mereu noi întovără
șiți. Din primele zile noii co
lectiviști au pornit cu temei la 
treabă, așa cum au văzut ei 
la vecinii lor pe care i-au vizi
tat în mal multe rînduri. Oas
peții de ieri ai colectiviștilor 
din Mogoșani vor deveni,. Ia 
rîndul lor, gazde, vor putea a- 
răta și la ei acasă ce în
seamnă belșugul.

în val oaie 
15.000 lei- 

mai

(orele 11); CONCERT DAT DE 
ORCHESTRA ..BARBU LAU- 
TARU“ — duminică 14, dumi
nică 21 (orele 20); CONCERT 
SIMFONIC POPULAR. Diri
jor Mircea Basarab. Solist: Ion 
Voicu — marți 16 (orele 20); 
CONCERT SIMFONIC. Diri
jor ; D. D. Botez. Soliști ; Mi
hai Constanrinescu, Martha 
Kessler și Nicolae Gaston — 
sîmbătă 20 (orele 20). duminică 
21 (orele 11); CONCERT PEN
TRU ELEVI ȘI STUDENȚI 
(Haydn — Mozart) — duminică 
21 (orele 17). (Sala Dalie»): 
RECITAL VOCAL. Soliști: 
Valeria Sava. Ion Falculete și 
Gabriel Gheorghiu — luni 15 
(orele 20). (Palatul R. P. Ro
mine — Sala mică): RECITAL 
VOCAL, Martha Kessler, la 
pian Hilda Jerea — miercuri 
17 (orele 20).

In cadrul programului de 
colaborare în domeniul educa
ției, științei și culturii între 
R. P. Romînă și Republica 
Cuba a sosit în țara noastră o 
delegație de profesori univer
sitari condusă de prof. dr. Ro
berto Guerra Valdes, decan al 
Facultății de medicină a Uni
versității din Havana. Delega
ția a fost întîmpinată la aero
port de funcționari superiori 
din Ministerul Invățămîntului 
și Culturii și Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți

ai conducerii Universității din 
București și ai Societății știin
țelor medicale din R. P. Ro- 
mînă.

A fost de față Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Repu
blicii Cuba la București.

★
La 12 ianuarie a sosit în 

Capitală dl. Adami Yatt Tarn- 
mouress, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
Iranului în Republica Popu
lară Romînă.

(Agerpres)

în curînd pe ecrane

NOUL FILM ROMÎNESC

S-A FURAT O BOMBĂ
șș

CINEMATOGRAFE
*

Porto-Franco: București.
Alex. Sahia, Volga, Drumul 
Serii; 
tria; 
mina, 
poare, 
verde:
8 Martie, Arta ; Lumea aplau
dă : V. Alecsandri; Flăcări in 
taiga : Flacăra ; Cavalerii teu
toni : Popular; “ “ '
Iul: Republica, 16 
rie, 
lavrancea;
o fată: ___ ____ ,
Alex. Popov ; Poznașa : Cen
tral ; Cazacii: Victoria, Flo- 
reasca ; Mecanicul conducea 
trenul: Tineretului; Șoricelul

Salt spre glorie : Pa- 
Agentul X 25: Lu- 
înîrățirea între po- 

Gh. Doja; Secerișul 
Magheru, L C. Frimu,

Tom

Olga Bancic,
Poveste
Maxim

Degețe- 
Februa- 
B. De- 

despre 
Gorki,

și creionai — Cine a ciștigat 
cupa? — Flori de pe munți
— Suflătorul și flacăra — Prin 
rezervația naturală din Cau- 
caz: Timpuri Noi, Program 
special pentru copii — dimi
neața, Doctorul din Bothenow
— după amiază: 13 Septem
brie ; Pînze purpurii : Cultu
ral ; Zece pași spre răsărit: 
Grivița, G. Coșbuc, Aurel 
Vlaicu ; Întîlnire pe cablu : 
V. Roaită, 23 August; Raidul 
vărgat: Unirea ; Ultimul meu 
tango: T. Vladimirescu; Cinci 
zile și cinci nopți: Elena Pa
vel, Miorița, Libertății; Două 
vieți: Munca ; Sonate : Mo
șilor.

•< R-p

O producție a studioului cinematografic 
„București”

Scenariul și regia: ION POPESCU-GOPO

I



încheierea ConsfătuiriiRegiunea autonomă Karaceaevo-Cerkesă lucrătorilor

au

a- 
de

Institutele politehnice
U.R.S.S. au la dispoziție 
me roase laboratoare. în 
tograiie: Laboratorul de 
zistența materialelor din 
drul Institutului politehnic de 
la Celiabinsc care numără în 

prezent 13.000 de studenți

SANTO DOMINGO 13 (A- 
gerpres). — în capitala Repu
blicii Dominicane au reînceput 
la 12 ianuarie demonstrațiile 
antiguvernamentale care s-au 
transformat într-o manifestație 
împotriva amestecului Statelor 
Unite în afacerile interne ale 
țării. După cum transmite a- 
genția Associated Press, gru
puri de tineri dominicani au 
manifestat în fața clădirii 
Consulatului S.U.A. din Santo 
Domingo purtînd pancarte în 
care cereau eliberarea frunta
șului politic dominican Maxi
mo Lopez Molina, arestat de 
autoritățile americane la Mia
mi (Florida). Demonstranții au 
ars un drapel al S.U.A. și au 
incendiat un automobil apar
ținând consulatului american.

SUBSTRATUL UNOR
„ÎMBOLNĂVIRI" SUBITE

ELISABETHVILLE 13 (A-
gerpres). — Au trecut zece zile 
de tind „Adunarea Națională” 
katangheză urma să se întîl- 
hească pentru a se pronunța 
asupra înțelegerii de la Ki- 
tona, încheiată între Chombe 
și Adoula, care prevede între 
altele încetarea secesiunii Ka- 
tangăî. Chiar din momentul 
semnării acestei înțelegeri, a- 
gențiile de presă au conside
rat-o ca o manevră a lui 
Chombe pentru tiștigarea de 
timp. întrunit din nou, Par
lamentul s-a împărțit pe 
comisii pentru a discuta pre
vederile acordului de la Ki- 
tona. Nu se știe însă nici as
tăzi care sînt recomandările 
acestor comisii, nu se știe nici 
astăzi când și dacă parlamen
tul katanghez se va reuni în 
plenul său. In schimb agenți
ile de presă anunță un fapt 
nou : Doctorii au descoperit că 
Chombe suferă de „epuizare 
totală” și i-au recomandat 
odihnă completă la pat. Este 
cît se poate de limpede că a- 
ceasta reprezintă o nouă ma
nevră.

Bătător la ochi este însă că 
doctorii au recomandat același 
lucru și lui Roy Welensky, 
primul ministru al Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului, 
suferind, chipurile, de gripă. 
Boala diplomatică a lui Welen
sky are alt substrat. Opinia

,,Exploatați crincen 
și supuși discriminărilor rasiale"

Revista americană „Newsweek" despre situația mizeră 
care locuiesc în Franța

a algerienilor

PARIS 13 (Agerpres). — „Ex
ploatați crincen și supuși dis
criminărilor rasiale, algerienii 
care trăiesc în Franța locuiesc 
în cele mai înspăimântătoare 
cartiere de cocioabe pe care le 
cunoaște Europa...” — astfel își 
începe revista americană 
„Newsweek", relatarea din 
Paris cu privire la situația al
gerienilor „cetățeni francezi”.

„Săptămâna trecută, pe la 
orele 1 noaptea, la cabaretul 
„Maxim" orchestra cînta un 
„twist” și un grup de oameni 
bine îmbrăcați se distrau în 
jurul unei mese încărcate de 
icre negre, stridii și șampanie. 
La mai puțin de 3 km de acest 
centru de petreceri al Parisu
lui, vîntul înghețat de iarnă 
zgîlțîia cocioaba de carton și 
lăzi de gunoi în care un mun
citor algerian, soția sa și cei 
trei copii ai lor zăceau laolal
tă în același pat. Unul din co
pii a visat urît, și, smucindu-și 
piciorul afară din pat, a lovit 
soba de tuci în care focul mai 
ardea încă. în mai puțin de o 
jumătate de oră incendiul dis
trusese încă 25 de asemenea 
cocioabe, lăsînd un grup de 135 
de algerieni fără adăpost pe 
un frig de cel puțin 10 grade 
sub zero...".

„Faptul divers” pe care-l po
vestește ziaristul american

Alături de poporul cuban
Apelul reprezentanților tineretului din 12 țari

latino - americane

r n Cuba se află în prezent
/ numeroase delegații din 

diferite țări, în special ale 
Americii Latine, care iau cunoș- 
tinfă de viafa poporului cuban. 
Acești reprezentanți ai popoare
lor declară cu fermitate că sînt 
alături de poporul cuban în lupta 
lui șl protestează vehement îm
potriva încercărilor imperialismu
lui de a încălca suveranitatea Cu
bei.

Delegații de tineret din 12 țări 
latino-americane, care se află în 
prezent în Cuba, au dat publici
tății un apel comun adresat între
gului tineret din America Latină 
pe care îl cheamă la acțiuni îm
potriva planurilor de agresiune 
ale S.U.A. contra Cubei. Apelul, 
semnat de reprezentanți ai unui 
număr de 27 de organizații de 
tineri muncitori, țărani, studenfi 
demască planurile S.U.A. de a fo
losi apropiata conferință de la

publica internațională este In
dignată de refuzul său de a ac
cepta cererea OJi.U. pentru 
trimiterea de observatori la 
granița Rhodesiei cu Katanga. 
Ea este indignată de invitația 
ipocrită adresată de Welensky 
l-ui U Thant, secretar general 
provizoriu al O-N.U^ de a veni 
la Salisbury pentru jdtscețn*. 
Această cerere a fost respinsă 
de membrii Comitetului con
sultativ al O.N.U. pentru Con
go care nu au uitat că eroul 
poporului congolez, Patrice 
Lumumba, a fost ucis la or
dinul separatiștilor katanghezi 
în imediata apropiere a fron
tierei cu Rhodesia de nord, 
nici că avionul care îl trans
porta pe Dag Hammarskjoeld 
s-a prăbușit în chip misterios 
pe tind zbura deasupra jun
glei rhodesiene. îngrijorat de 
răsunetul negativ al acțiunilor 
sale, Welensky a preferat să 
se îmbolnăvească. . Agenția 
France Presse a transmis că 
guvernul britanic, care a a- 
doptat o poziție similară cu a 
lui Welensky în problema tri
miterii de observatori, re
simte și el o anumită indispo
ziție și consideră că se impune 
clasarea cit mai grabnică la 
dosar a acestei afaceri. Se 
pare că înseși Marea Britanie 
l-a sfătuit pe Welensky să se 
„îmbolnăvească".

este, după cum recunoaște el 
însuși, doar o întimplare ca
racteristică, ce se petrece des in 
una sau alta din suburbiile pa
riziene — Gennevilliers, Nan- 
terre, Argenteuil, Colombes — 
unde sînt aglomerați aproape 
200.000 de muncitori algerieni 
sosiți în Franța pentru „a-și 
ciștiga existența". în toate su
burbiile menționate mai sus, 
scrie corespondentul, există bi- 
donville-uri — cartiere de co
cioabe construite din cutii de 

conserve și bidoane, în care se 
adăpostește această populație. 
„De departe un asemenea bi- 
donville pare un maidan cu 
grămezi de gunoaie, scrie co
respondentul. Cărări noroioase 
vara și înghețate iarna se în- 
tortochiază printre colibe din 
scânduri vechi, bidoane și foi 
de tablă. Apa pentru un întreg 
asemenea cartier provine de la 
o cișmea, undeva departe; 
toaletele sînt simple gropi să
pate în pămînt și acoperite cu 
scînduri, iar în interiorul a- 
cestor cocioabe își duc viața 
algerienii, cîte 4-5 într-o încă

Punta del Este pentru o agresiune 
împotriva Cubei.

într-o declarație dată publicită
ții de către delegația argentinia- 
nă care vizitează în prezent Cuba 
se spune : „Un atac împotriva re
voluției cubane este un atac îm
potriva dreptului la autodetermi
nare și împotriva forțelor progre
siste din lume, în special împo
triva popoarelor din America La
tină*.

Brazilia sc va opune aplicării 
de sancțiuni Împotriva Cubei
RIO DE JANEIRO 13 (A- 

gerpres). — Agenția United 
Press International anunță că 
la 12 ianuarie ministrul Afa
cerilor Externe al Braziliei, 
Santiago Dantes, a convocat 
pe diplomații străini în Bra
zilia pentru a le comunica că 
la conferința din 22 ianuarie 
a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai țărilor membre ale 
O.S.A. țara sa se va opune a- 
plicării vreunor sancțiuni di
plomatice sau politice împo
triva Cubei.

După cum subliniază Fran
ce Presse. în fixarea poziției 
tale, guvernul brazilian 
menține în continuare la prin
cipiile neintervenției și auto
determinării popoarelor, afir
mate anterior*.

Dantas a declarat că Brazi- 
va sugera conferinței

La Paz (Bolivia). Aspect de la o demonstrație de solidari
tate cu poporul cuban

țț.

REBELII LAOTIENI

PROVOCĂRILE ARMATE
XIE.VG KUAXG 13 (Ager- 

preș). — După cum relatează 
Agenția Vietnameză de Infor
mații, postul de radio „Vocea 
Laosului” a transmis că gru
parea de la Savannaket, care 
a făcut să eșueze tratativele 
de la Vientiane, continuă pro
vocările armate împotriva re
giunilor eliberate, controlate 
de guvernul regal și Partidul 
Neo Lao Haksat.

între 4 și 6 ianuarie patru 
avioane ale rebelilor au mitra
liat o localitate din provincia 
Kham-Muen, prorocind daune 
mari populației locale.

In aceeași zi trupe ale gru
pării de la Savannaket au su
pus focului satul eliberat 
Kham-Kuang la sud de pro
vincia Kham-Muon.

pere. Și povestea celor mai 
mulți dintre ei este o poveste 
înfiorătoare, înspăimintătoa- 
re”.

în relatarea corespondentu
lui american se vorbește de un 
asemenea muncitor algerian 
din suburbia Nanterre care 
este imobilizat în pat de a- 
proape trei luni ca urmare a 
bătăilor primite de la polițiști 
pentru participarea la o de
monstrație în favoarea regle
mentării pașnice a problemei 

algeriene. Un alt caz — de a- 
semenea caracteristic — este 
cel al unui alt muncitor imo
bilizat în pat de tuberculoză.

De cele mai multe ori, alge
rienii sosiți în Franța, dînd 
crezare reclamelor despre pros
peritatea economiei acestei 
țări, nu găsesc decît muncă 
necalificată. „Dintre cei 400.000 
de algerieni din Franța, îm- 
părțiți în mod aproape egal 
între suburbiile Parisului și 
regiunile miniere din nord-es- 
tul țării, peste 70 la sută sînt 
clasificați ca muncitori ne ca
lificați și câștigă cîțiva franci

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul s Combinatul Poli grafic „Casa Scinteli,'.

STAVROPOL 13 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 12 ianuarie 
s-a sărbătorit în Uniunea Sovie
tică cea de-a 40-a aniversare a 
constituirii Regiunii Autonome Ka- 
raceaevo-Cerkesă, situată la poa
lele munților Caucazul de nord 
și făcînd parte din Ținutul Stav
ropol.

Cu prilejul acestei date impor
tante, Z. Ș. K. Kardanov, președin
tele Comitetului regional execu
tiv al Sovietelor, a declarat ur
mătoarele înfr-o convorbire avută 
cu corespondentul TASS :

înainte de Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, regiunea 
noastră a fost un ținut periferic 
înapoiat al Rusiei țariste, iar în 
anii puterii sovietice s-a transfor
mat într-un ținut cu o industrie și 
agricultură dezvoltate. Dacă pînă 
la revoluție aici existau doar cî- 
teva ateliere meșteșugărești, în

Jomo Kenyatta învingător 
în alegerile pentru Adunarea 

a Kenyeilegislativă
NAIROBI 13 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
Reuter, Jomo Kenyatta, pre
ședintele partidului Uniunea 
națională africană din Kenya, 
a fost declarat învingător în 
alegerile parțiale pentru Adu

crearea unui comitet care să 
elaboreze un statut al rela
țiilor dintre Cuba și restul 
emisferei occidentale...

O declarație a guvernului

provizoriu algerian
RABAT 13 (Agerpres). — 

Luînd cuvântul la posturile de 
radio marocane în legătură cu 
recenta întrunire de la Mo- 

pe zi", scrie corespondentul 
revistei americane. „Este ade
vărat că nu știu nici o meserie
— relatează corespondentul 
cuvintele unui muncitor alge
rian cu care a stat de vorbă,
— aș vrea să învăț, însă nu am 
cum. Un alt algerian, ajutor 
de tîmplar, declară că nu mai 
poate găsi de lucru pentru că, 
în urma bătăilor suferite la 
circumscripția de poliție, a ră
mas cu amețeli persistente și 
nu se mai poate mișca singur...

Chiar și cei 3000 de alge
rieni care termină în fiecare 
an așa-zisele cursuri de cali
ficare organizate de francezi 
nu pot obține o muncă mai 
bine plătită. Cei care vor să 
găsească un serviciu perma
nent sînt de la început victi
mele a tot felul de discrimi
nări rasiale”.

Corespondentul revistei ame
ricane — care își însoțește re
portajul de fotografii — arată 
că soluționarea acestei proble
me critice nu poate veni decît 
prin încetarea războiului din 
Algeria. „Nu putem decît spera 
că un armistițiu în războiul 
din Algeria va mai îmblînzi 
brutalitățile poliției, nu putem 
decît să sperăm că în cele din 
urmă rezolvarea problemei al
geriene va pune capăt și exis
tenței bidonvilleurilor". 

prezent sînt zeci de mari între
prinderi industriale.

în această regiune se constru
iesc un combinat de înnobilare a 
cuprului, o fabrică de zahăr, din
tre cele mai mari din Europa, pre
cum și un combinat de materiale 
de construcție și alte întreprin
deri industriale.

Se încheie construcția sistemu
lui de irigație Kuban-Kalaus, cel 
mai mare din R.S.F.S.R., care va 
iriga 3.000.000 hectare din ste
pele secetoase ale Ținutului Stav
ropol.

în această regiune muntoasă a 
fost lichidat analfabetismul. în 
prezent aici funcționează 200 de 
școli, un institut de cercetări știin
țifice în domeniul istoriei, limbii 
și literaturii, un institut pedago
gic, școli medii de învăfămînt. 
In prezent apar anual aproximativ 
100 de titluri de cărți în limbile 
popoarelor din Regiunea Autono
mă Karaceaevo-Cerkesă.

narea legislativă a Kenyei care 
au avut loc vineri. El urmea
ză să-și ocupe locul în Adu
narea legislativă sîmbătă.

După cum se știe, lui Ke
nyatta, care a fost eliberat a- 
nul trecut după șapte ani de 
detențiune, nu i s-a permis să 
ocupe un loc în Adunarea le
gislativă. Sub presiunea opi
niei publice, însă, autoritățile 
coloniale britanice au fost ne
voite să renunțe la măsurile 
restrictive împotriva lui Ke
nyatta. Potrivit observatorilor, 
Kenyatta poate acum intra și 
în guvernul local. Opinia pu
blică din Kenya cere cu insis
tență numirea sa în funcția de 
prim-ministru.

hammedia a guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria, 
Mohammed Yazid, ministrul 
Informațiilor, a reafirmat ho
tărârea acestuia „de a duce 
tratative cu guvernul francez 
pe baza autodeterminării și 
dreptului poporului algerian de 
a dispune de el însuși. Și in
teresele poporului francez, a 
subliniat Yazid, reclamă o so
lution are a problemei algerie
ne prin tratative între cele 
două părți, care să țină seama 
de integritatea teritorială a 
Algeriei și de unitatea poporu
lui algerian.”

In R. S. Cehoslovacă s-a construit pentru prima oară o instalație electrică unicală. In 
fotografie: Ultima verificare a instalației înainte de a fi pusă în funcțiune.

ROSTOV PE DON 13 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
12 ianuarie s-a încheiat Con
sfătuirea lucrătorilor din 
gricultura Caueazului 
nord.

La lucrările consfătuirii 
participat Ghennadi Voronov, 
prim-vicepreședinte al Birou
lui C. C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R., și Dmitri Polean- 
ski, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R.

Participanții la consfătui
re au discutat raportul pre
zentat de Dmitri Poleanski cu 
privire Ia sarcinile ce revin 
lucrătorilor din agricultura 
Caueazului de nord pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. privind sporirea pro
ducției agricole.

La ședința de închidere, 
Ghennadi Voronov a rostit o 
cuvîntare.

★
BARNAUL 13 (Agerpres). 

TASS transmite : La 12 ia
nuarie. la Barnaul a luat sfîr- 
șit Consfătuirea lucrătorilor 
din agricultura ținutului 
Altai.

Valerian Zorin 
decorat 

cu ordinul Lenin
MOSCOVA. - Printr-un de

cret al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Valerian 
Zorin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
reprezentantul permanent al 
Uniunii Sovietice la Organiza
ția Națiunilor Unite, a fost de
corat cu Ordinul Lenin în le
gătură cu împlinirea a 60 de 
ani și pentru meritele sale pe 
plan diplomatic.

Imperialiștii vor să dezbine

țările arabe
Declarația primului ministru Kassem

BAGDAD 13 (Agerpres). — 
Cu prilejul unei întîlniri cu 
ziariștii irakieni, primul mi
nistru Kassem, a făcut o de
clarație în care s-a referit la 
măsurile militare luata de 
imperialiști în Orientul Mijlo
ciu. Imperialismul, a spus el, 
a creat o cortină 
„între noi și frații 
regiunea ----- 
partea 
Arabice, 
giuni în 
cate, protectorate și sultanate 
pentru a le menține sub do
minație prin ațîțarea unora 
împotriva altora**.

de fier 
noștri din 
Persic și 

Peninsulei 
aceste re-

Golfului 
sudică a 
fărîmițînd 
mici principate, șei-

încheierea lucrărilor sesiunii

Biroului F.M.T.D.
Urmare din pag. l-a

F.M.T.D., locul său în lupte 
popoarelor pentru apărarea 
păcii, pentru dezarmarea ge
nerală, totală și controla
tă, împotriva colonialismu
lui. După ce face un bilanț 
succint al activității F.M.T.D. 
în anii din urmă, documentul 
înfățișează sarcinile actuale ale 
Federației. în document se 
prevăd sarcinile ce revin 
F.M.T.D., în colaborare cu 
toate forțele progresiste ale 
opiniei publice, pentru promo
varea în rîndurile tineretului 
a ideilor păcii, înțelegerii și 
solidarității între popoarele de 
pe diferite continente.

Sesiunea Biroului Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat a adoptat rezoluții 
în legătură cu o serie de pro
bleme importante. Biroul 
F.M.T.D. a hotărît să sprijine 
Congresul mondial pentru de
zarmare și pace. într-o altă 
rezoluție tineretul din întrea
ga lume este chemat să facă 
din ziua de 24 aprilie 1962 o 
largă manifestare împotri
va colonialismului, pentru 
coexistență pașnică între 
țări cu sisteme sociale di
ferite. Problema 
constituie obiectul 
rezoluții în care se condam
nă renașterea militarismului 
vest-german, se cere încheie
rea tratatului de pace german 
și este chemat tineretul lumii 
să facă din ziua de 8 Mai o 
zi de luptă împotriva milita
rismului și imperialismului 
vest-german. Participanții la 
sesiune și-au exprimat soli
daritatea cu lupta dreaptă a 
Cubei și au salutat marile 
victorii ale poporului cuban 
obținute în anii ce au trecut 
de la victoria revoluției sale. 
Biroul F.M.T.D. și-a exprimat 
— prin intermediul unei re
zoluții — neliniștea sa pro
fundă față de acțiunile și e- 
forturile guvernului S.U.A. 
care țintesc să reprime liber
tățile cetățenești ale pături-

germană 
unei alte

DELHI 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 13 ianua
rie 1962 a încetat din viață 
Ajoy Ghosh, secretar gene
ral al Consiliului Național al 
Partidului Comunist din In
dia.

★
DELHI 13 (Agerpres). TASS 

transmite: în legătură cu în
cetarea din viață a lui Ajoy 
Ghosh, Consiliul Național al 
Partidului Comunist din In
dia a dat publicității o decla
rație în care se spune:

Tovarășul Ajoy Ghosh, se
cretarul nostru general, iubi
tul nostru conducător și tova
răș, a încetat din viață subit 
Cu profundă durere anunțăm 
această tristă veste tuturor 
membrilor partidului nostru, 
tuturor prietenilor noștri, în
tregului nostru popor căruia 
tovarășul Ajoy Ghosh i-a în
chinat întreaga sa energie, 
capacitate și viață.

Tovarășul Ghosh s-a născut 
la 20 februarie 1909 și a pășit 
de timpuriu pe calea activi
tății revoluționare.

Oprindu-se asupra proble
mei Kuweitului, Kassem a 
spus : „Formarea așa-zisului 
stat Kuweit înseamnă de fapt 
crearea unei baze imperia
liste care amenință toate 
țările arcxbe.

Referindu-se la deplasările 
trupelor engleze în regiunea 
Golfului Persic, Kassem a de
clarat că scopul lor este de 
a exercita presiuni asupra 
Irakului pentru a-1 determina, 
printre altele, să renunțe la 
poziția hotărâtă adoptată în 
problema societăților petro
liere. 

lor largi democratice șl pro
gresiste ale poporului ameri
can. Amintim printre celelalte 
rezoluții adoptate cele ce ex
primă solidaritate cu lupta 
popoarelor din America La
tină, Algeria, Oman, Vietna
mul de sud, Laos etc. care 
salută eliberarea teritoriului 
Goa, care exprimă sprijin 
luptei poporului indonezian 
pentru eliberarea Irianului de 
vest, care condamnă concen
trarea de trupe britanice în 
Orientul Mijlociu, care con
damnă represiunile antidemo
cratice din Grecia, regimu
rile fasciste din Spania șl 
Portugalia etc.

Aproape 30 documente fi
nale au fost elaborate și a- 
doptate de sesiunea Biroului 
F.M.T.D. Este un bilanț fruc
tuos după patru zile de lu
crări intense desfășurate în
tr-un spirit constructiv. La 
reușita dezbaterilor sesiunii a 
adus o contribuție activă și 
delegația Uniunii Tineretului 
Muncitor din R. P. Romînă.

Un moment semnificativ 
al sesiunii l-a constituit 
ratificarea noilor afilieri la 
F.M.T.D. In rîndurile federa
ției au intrat organizații de 
cele mai diferite tendințe po
litice de pe toate continen
tele, ceea ce reprezintă o măr
turie grăitoare a creșterii con
tinue a prestigiului F.M.T.D.

Tîrziu în noapte lucrările 
sesiunii au luat sfîrșit prin 
cuvîntul de încheiere rostit 
de președintele F. M. T. D., 
Pierro Pieralli.

în numele tinereții, pentru 
împlinirea visurilor țesute de 
cei tineri, Biroul Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat a desfășurat aci la 
București o activitate susți
nută, încununată de deplin 
succes. Hotărîrile sesiunii ves
tesc biruințele de mîine ale 
mișcării democratice interna
ționale de tineret, ale puterni
cei noastre Federații Mon
diale a Tineretului Democrat.

într-o perioadă hotărâtoarea 
istoriei partidului nostru ân 
anul 195 L, tovarășul Ajoy 
Ghosh a fost ales secretar ge
neral al partidului nostru. 
Pînă în ultima zi a vieții sale 
el a deținut această înaltă 
funcție. Tovarășul Ajoy Ghosh 
a condus cu avânt partidul în 
cele mai critice momente ale 
istoriei noastre.

Anii îndelungați de muncă 
încordată și sacrificiile per
sonale i-au zdruncinat sănă
tatea. în deceniul al cincilea 
el s-a îmbolnăvit de tubercu
loză, iar acum cinci ani a în
ceput să sufere de cord. Deși 
sănătatea sa era șubredă el 
a continuat să muncească cu 
abnegație și perseverență, du- 
cînd partidul nostru înainte. 
Manifestul electoral al parti
dului nostru și linia funda
mentală a tacticii și muncii 
noastre de agitație în campa
nia electorală sînt în spe
cial rezultatul activității sale, 
în ultimele săptămîni ale vie
ții el s-a ocupat de campania 
electorală a partidului nostru. 
La 11 ianuarie s-a îmbolnăvit 
subit, iar în ziua de 13 ia
nuarie a încetat din viață în 
spital în urma unui atac de 
cord.

Partidul Comunist a suferit 
o pierdere ireparabilă. în
suflețiți de amintirea glorioa
sei sale vieți, noi trebuie să 
ne unim și mai strîns și să 
luptăm și mai perseverent 
pentru victoria poporului nos
tru și a comunismului, în nu
mele căreia tovarășul Ajoy 
Ghosh a făcut cele mai mari 
sacrificii. înclinăm steagul 
nostru roșu în memoria con
ducătorului 
tre noi.

care a plecat din-

★
(Agerpres). — TASS 
Președintele Indiei,

DELHI 13 
transmite : 
R. Prasad, a adresat văduvei lui 
Ajoy Ghosh o telegramă de con
doleanțe în care se spune : „Am 
aflat cu mult regret despre înce
tarea din viață a domnului Ajoy 
Ghosh, secretarul general al 
Consiliului Național al Partidului 
Comunist din India. Moartea sa 
este o pierdere uriașă pentru în
treaga țară și îndeosebi pentru 
Partidul Comunist din India". In 
telegrama sa președintele exprimă 
cele mai sincere condoleanțe 
Partidului Comunist din India și 
familiei defunctului.

-------

Pe scurt
MIRNÎI. — La observatorul 

sovietic Mirnîi s-a primit din 
partea senatorului John Gor
don, ministrul Marinei al 
Australiei, o radiogramă în 
care, în numele guvernului 
australian, aduce mulțumiri 
expediției sovietice în Antarc
tica pentru ajutorul prompt 
și nobil în transportarea bol
navului Allan Newman de la 
stațiunea Mawson la Mc 
Murdo.

DELHI. — La Delhi a avut 
loc un miting al opiniei pu
blice din India la care s-a ho- 
tărît crearea în această țară a 
unei Asociații de prietenie in- 
diano-cubane.

Agenția India Press Agency 
subliniază că înființarea Aso
ciației de prietenie indiano-cu- 
bane constituie o mărturie a 
prieteniei crescînde dintre cele 
două popoare și a interesului 
tot mai larg manifestat de opi
nia publică din India față do 
îndepărtata Cubă.


