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Indicațiile maistrului sînt întotdeauna binevenite. lata în fotografia noastră oe mais 
trul Dumitru Gheorghe de la secția strungărie a Uzinelor„l Mai" din Ploiești, discutînd 
cu strungarul Motca Constantin și ucenicul Iordache Virgil, despre calitatea produselor.
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Situația reparațiilor

la tractoare și
Mecanizatorii din stațiunile 

de mașini și tractoare conti
nuă pregătirile pentru buna 
desfășurare a lucrărilor agri
cole de primăvară. Pînă la 10 
ianuarie — așa cum rezultă 
din datele Ministerului Agri
culturii — au fost puse în sta
re de funcționare 63 la sută 
din numărul tractoarelor și 60 
la rută din cel al semănăto
rilor. Plugurile, grapele și cul
tivatoarele au fost revizuite, 
de asemenea, în proporție de 
45-55 la sută.

Stațiunile de mașini și trac
toare Topraisar și „23 Au
gust", regiunea Dobrogea, Tg. 
Mureș, regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, și Turnișor, 
regiunea Brașov, sînt gata să 
înceapă lucrările in cîmp.

Mecanizatorii continuă, pa
ralel cu lucrările de revizui
re a tractoarelor și mașinilor 
agricole, încheierea contracte
lor cu gospodăriile colective 
și fac totodată în aceste uni
tăți transporturi de îngră
șăminte. La cursurile de în- 
vățămînt de masă, organizate 
în toate stațiunile, mecaniza
torii își însușesc metode îna
intate de întreținere și ex
ploatare a tractoarelor și ma
șinilor agricole.

Atelierele de reparații ale 
SJ4.T. au fost dotate încă din

Pentru oțelăriile patriei
Din primele zile ale acestui an tinerii de 

pe întinsul patriei, cuprinși in brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică, și-au intensificat 
eforturile în acțiunea de colectare a fierului 
vechi, atît de necesar oțelăriilor țării. Aceasta 
o dovedește, printre altele, și faptul că 
duminică dimineața a plecat din Capitală cu

destinația: marile oțelârii, o garnitură de 
vagoane încărcată cu peste 800 tone fier vechi 
colectat de tinerii din Bu-curești.

La redacție ne-au sosit vești despre acțiu
nile întreprinse în acest sens și de tinerii din 
alte localități.

Intr-o zi, la un 
- singur centru —

Pri mele realizări

mașini agricole
anul tzecut cu noile utilaje, 
iar mecanizatorii pozedă o ex
periență valoroasă în organi
zarea lucrărilor. Aceste con
diții trebuie folosite din plin 
pentru ca In cel mai scurt 
timp întregul parc de tractoa
re și mașini agricole să fie 
gata pentru începerea cam
paniei agricole de primăvară.

O atenție mai mare trebuie 
acordată reparării utilajului 
necesar prelucrării solului 
înainte de semănat cit și a re
morcilor cisterne și a celor de 
transport, lucrare care este ră
masă în urmă.

(Agerprw)
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ărbătoare în orașele unl- 
s ale țării : ieri 

dimineață, într-o atmos- 
lucru, au 

și exame-

Examen la „Tehnologia proceseloj siderurgice" la Institutul 
politehnic din București. Răspunsurile fostului maistru tur
nător, studentul Nicolae Dumitrescu, au fost încununate 

cu nota 10.
Foto : N. STELORIAN

u

TbE DRAGA MESERIA,

Duminică dimineața au ple
cat din București 800 tone 
fier vechi colectat în mare 
parte de tinerii din brigă
zile utemiste de muncă pa
triotică din Capitală. Acesta 
este rezultatul firesc al inten
sificării acțiunilor de colecta
re a fierului vechi întreprinse 
încă de la începutul noului an 
de către organizațiile U.T.M. 
din București.

Pentru a afla amănunte 
ne-am adresat Comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Tovarășul 
Gheorghe Todea șeful comisiei 
tineret muncitoresc ne-a rela
tat printre altele :

— începutul noului an — a 
constituit pentru brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică 
semnalul începerii, cu și mai 
multă intensitate, a acțiunii 
de colectare a fierului vechi 
atît de necesar oțelăriilor pa
triei. Rezultatele primelor ac
țiuni se concretizează deja în 
vagoanele încărcate cu fier 
vechi, care au plecat spre o- 
țelării, duminică dimineața.

— Cum a fost organizată 
acțiunea de colectare a fie
rului vechi în întrenrinderi ?

— Folosind experiența anu
lui trecut, organizațiile U.T.M. 
și-au planificat mai judicios 
munca. S-a planificat această 
acțiune pe zile, pe ore chiar, 
în ziua de 11 ianuarie, de 
pildă, s-au predat I.C.M. circa 
24.000 kg fier vechi. Pe data 
de 12 ianuarie cantitatea a- 
proape s-a dublat colectîn- 
du-se circa 50.000 kg. în ziua 
de 13 ianuarie la I.C.M, s-a 
predat și mai mult fier vechi.

— Și încă o. întrebare : 
sînt organizațiile U.T.M. 
dentiate ?

— Notați: în primul 
tinerii din raioanele 23
gust și Nicolae Bălcescu. Pînă

sîmbătă. tinerii din raionul 
Nicolae Bălcescu, de exemplu, 
au colectat circa 100 tone.

— Codași ?
— Da ! Avem și codași. De 

pildă, raionul Grivița Roșie 
care în ziua de 12 ianuarie 
n-a predat I.C.M.-ului nici un 
gram de fier vechi. Si încă o 
problemă. Sînt întreprinderi 
ca I.T.B., Regionala C.F.R. și 
altele unde există posibilități 
mari de colectare a fierului

vechi, dar organizațiile U.T.M. 
nu-și dau în acest sens inte
resul cuvenit.

Aflăm apoi că vagoanele 
încărcate cu fier vechi, care 
la ora aceasta se află în 
drum spre oțelăriile pa
triei, constituie de fapt 
prima parte din cele aproxi
mativ 1.500 tone fier vechi 
pe care s-au angajat să le 
colecteze tinerii din 
pînă la 20 ianuarie

Un angajament sporit
Acțiunea de colec

tare a fierului vechi 
a început în acest an 
cu o nouă intensitate 
și la noi, la Combi
natul de cauciuc Jila
va. Anul trecut am a- 
vut angajament 40.000 
kg fier vechi. Ni l-am 
îndeplinit și în acest 
an, ne-am angajat să 
colectăm și mai mult: 
52.000 kg.

Că sîntem hotărîți 
să ne îndeplinim an
gajamentul luat tri- 
mijînd oțelăriilor pa
triei întreaga canti
tate de fier vechi pe 
care ne-am propus a 
o colecta se vede și 
din faptul că numai 
săptămîna trecută, 
nerii de la noi 
colectat și predat 
I.C.M. circa 6000 
fier vechi.

fi- 
au 
la 
kg

Capitală 
1962.

Da- se pof obține re
zultate și mai mari. 
Organizațiile U.T.M. de 
la secția valțuri, labo
rator pot să-și aducă 
o mai mare contribu- 

această ac-

EN'ACHE 
al Comiteîu-

GH.
membru
lui organizației U.T.M-, 
Combinatul de cauciuc 

Jilave

care 
evi-

rînd.
Au-

Pe scurt
• Tinerii de la Uzina de u- 

tilaj greu do construcții-Brăi- 
la obțin rezultate bune în ac
țiunea do colectare a fierului 
vechi. De la începutul anului 
și pînă acum, tinerii de la a- 
telierul de curățătorie, de e- 
xemplu, au colectat 12.000 kg 
iar cei de la sculeria centra
lă — 5.700 kg etc.

© Tinerii din sectorul meca
nic al Uzinei „Hidromecanica" 
din Brașov au colectat și pre
dat I.C.M.-ului în ultimele 
două luni, 24.000 kg 
vechi.

© în zece zile, tinerii 
U.R.U.M. Petroșani și 
mina Petrila au colectat 
predat I.C.M. peste 400 tone 
fier vechi.

• Pînă la 10 ianuarie au 
plecat din regiunea Maramu
reș spre oțelăriile patriei, pes
te 260 tone fier vechi. Dintre 
acestea, mii de kilograme au 
fost colectate de tinerii de la 
Uzina „Unio"-Satu Mare, Com
binatul „1 Mai", I.R.A. ni. 7 etc.

fier

da la 
de la 

și Pe suprafețe cît mai mari — o producție de 5.000 kg po
rumb boabe la hectar în cultură neirigată 1 Această sarcină 
trasată de partid stă acum în centrul atenției tuturor celor 
ce lucrează în agricultură. La rezolvarea ei sînt chemați 
să contribuie într-o mare măsură specialiștii. Cercetătorii 
de la Fundulea desfășoară o activitate rodnică pentru sta
bilirea celor mai valoroși hibrizi dubli pentru fiecare zonă 
iin țară. în fotografie : o secvență din vastul film al muncii 
de cercetare — măsurători biometrice la știuleții de porumb 

dublu hibrid.
Foto : AGERPRES

în vizita pe care am făcut- 
o la centrul nr. 4 al Depozitu
lui I.C.M. nr. 2 din raionul 
Lenin, am sosit oarecum tir- 
ziu. Toate mașinile care adu
seseră fier vechi, colectat de 
tineri, plecaseră de mult. 
Dar... in curtea centrului nici 
urmi de fier vechi.

— Nu-i nici o eroare, ne lă
murește șeful centrului. Fie
rul vechi colectat de tinerii 
din diferite întreprinderi a 
fost încărcat rapid fi a plecat 
spre gară. Acum, e încărcat, 
probabil, și in vagoane.

Cine a colectat fier vechi, 
di ? Ne uităm într-o fișă ți 
aflăm imediat.

„Azi 13 ianuarie s-au primit 
următoarele cantități de fier 
vechi colectat de tineri:

— La ora 3,00 Întreprinderea 
industriali spirt „Fulger" 
(4.000 kg), „Tehnometalica" 
(3000 kg).

— La ora 3,45, Uzinele Chi
mice Romlne (1.900 kg). Moa
ra „Tudor Vladimirescu' (1130 
kg). Uzinele de echipament 
electrotehnic (2.300 kg).

— La ora 9,15 Întreprinde
rea de hoteluri (830 kg).

— La ora 10,05 Fabrica de 
lacuri ți vopsele (1000 kg).

Și In fiți erau trecute tn 
continuare alte nume de în
treprinderi : l. T. B.-Panduri, 
Fabrica „Răscoala din 1907“, 
„Tehnica nouă" etc. In plus, 
unele întreprinderi, de unde te 
adunaseră deja primele can
tități, se mai anunțaseră incă- 
odată.

20.000 kg de fier vechi co
lectat de tineri. Și aceasta în
registrat intr-o singuri zi, la 
un singur centru.

u socotesc că am 
multă experiență. 
Dar, în viață, și 
mai ales de (And 
tint colectivist, am 
avut de multe ori

ocazia să văd că omul are re
zultate bune în munca sa nu
mai atunci cînd depune ini
mă, suflet în ceea ce face: 
Ce mă îndeamnă pe mine să 
spun lucrurile acestea ? In 
urmă cu dțiva ani, sectorul 
cel mai slab dezvoltat în 
gospodăria noastră era cel 
zootehnic. Nu aveam oameni 
care să se pasioneze de me
seria de îngrijitori de anima
le. Nimeni nu voia să se 
numească 
„dobori".
tește cît de disprețuită era 
meseria de îngrijitor de a- 
nimale în trecut ? în ul
timii ani, odată cu dezvol
tarea sectorului socialist al 
agriculturii, această meserie 
a căpătat prețuirea ce i se cu
vine. Acum sînt mulți colec
tiviști, mai ales dintre cei 
tineri, care vin ei înșiși și cer 
să fie repartizați să lucreze 
in sectorul zootehnic.

Gospodăria noastră din Be
chet, în 1959 avea 57 de vaci, 
în anul 1961 numărul lor a 
crescut la peste o sută, ca 
acum la începutul lui ’62, să 
avem 152 de vaci cu lapte, 102 
capete tineret bovin, 831 oi, 
multe păsări. Cifrele acestea 
arată cum s-a dezvoltat an de 
an acest sector important al 
gospodăriei. Dar paralel cu 
sporirea numărului de animale 
a sporit și producția lor. Pro
ducția de lapte pe cap de vacă 
furajată în 1959 era de 
1.400-1.500 litri lapte, în 1960 
de 1.800 litri, iar anul trecut 
am ajuns la 2100 litri. De bu
nă seamă că aceste sporuri au 
adus gospodăriei an de an ve
nituri bănești tot mai mari. 
Nu mă simt atras de mun-

— poate 
prea mult 
de anima- 
că orice 
al gospo-

Se obișnuiește adesea să se 
spună că îngrijitorii de ani
male au pe mîna lor o ade
vărată comoară. Și de fapt așa 
este. Valoarea animalelor unei 
gospodării colective, a pro
ducției acestora, se socotește 
in milioane de lei. Pe mîna 
cui e dată această bogăție 7 
întrebarea aceasta și-a pus-o 
organizația de partid din gos
podăria noastră. Ne-am pus-o 
și noi, comitetul U.T.M. al 
gospodăriei. Și nu odată. In

„porcar", „vicar”, 
Cine nu-și amin-

ca de contabil 
pentru că o iubesc 
pe cea de îngrijitor 
le — dar cred 
faptă, orice succes 
dări ei trebuie dovedit prin ci
fre. In 1959, gospodăria a ob
ținut din sectorul zootehnic 
un venit de circa 230.000 lei, 
în 1960 un venit de 680.000 
lei, iar in anul care a trecut, 
peste un milion de lei. Oare 
asta nu 
stare de 
tor ? Și 
petrecut 
cum de nu!

oglindește o anumită 
lucruri in acest tec- 
anume, că aici s-au 
schimbări man ? Ba

In sectorul zootehnic 
— tineri harnici 

ți pricepuți

sectorul zootehnic al gos
podăriei noastre lucrează 
mulți tineri. Și faptele, mai 
bine zis rezultatele, arată că 
în acest sector lucrează oa
meni pricepuți, cu tragere de 
inimă pentru munca încredin
țată, oameni cu inițiativă.

Organizația U.T.M. s-a
rientat bine în această pro
blemă, recomandîndu-i pe 
cei mai buni dintre tinerii 
colectiviști să lucreze în a- 
cest sector. Lucrează de mai 
mulți ani ca îngrijitori-mul
gători tinerii Benea Ion, Popa

o-

lon, Ignătescu Florea, Glăvan 
Ion și alții. Dar nu numai 
atît: organizația noastră s-a 
îngrijit de calificarea lor con
tinuă. în acest scop ne-am fo
losit mai întîi de experiența 
celor vîrstnici cum este co
munistul Bostangiu Ștefan, 
Cristea M. Ion și alții, care 
împărtășeau cu dragoste din 
cunoștințele lor tinerilor ve- 
niți să muncească alături de 
ei. Organizația U.T.M. din 
gospodărie s-a îngrijit ca în 
fiecare an să-i înscrie pe toți 
tinerii la cursurile zootehnice, 
să-i mobilizeze cu regularita
te la aceste cursuri. Treptat, 
pe măsură ce tinerii îngriji
tori se convingeau practic, prin 
rezultatele muncii lor, de im
portanța calificării, a crescut 
interesul lor pentru însușirea 
unor temeinice cunoștințe pro
fesionale. Acum toți tinerii 
îngrijitori de animale țin 
seama de avantajele ames
tecurilor de furaje, de al
cătuirea și folosirea în prac
tică a unor rații de hrană e- 
chilibrate, după producția de

ALEXANDRU GLAVAN 
secretarul comitetului U.T.M. 

al G.A.C. Bechet, 
raionul Corabia

S ărbătoare 
versifare

fără entuziastă de 
început colocviile 
nele din- sesiunea de iarnă. 
Sesiunea, care a fost preceda
tă de o bogată activitate de 
studiu, de o muncă politică 
intensă desfășurată în institute 
de către organizațiile U.T.M. 
și asociațiile studențești, sub 
îndrumarea permanenfă a or
ganizațiilor de patid, consti
tuie examenul înțelegerii de 
către studenți a îndatoririi 
lor de a asimila cunoștințe la 
înălțimea exigențelor produc
ției, de a se forma ca spe
cialiști pentru opera de de- 
săvîrșire a construcției socia
liste. Examenele sînt un „con- 
‘rolor de calitate", exigent al 
muncii studențești. Primele co
locvii și examene, primele note 
mari obținute chiar din prima 
zi arată că sesiunea a început 
tub auspicii bune.

...Prezenți în prima zi, la 
primele examene, în Institutul 
politehnic din București, am 
fost noi înșine martori la ob
ținerea unor calificative înalte 
de către studenți bine pregă
tiți. Grupa 631 din anul III, 
Facultatea de metalurgie, are 
examen la „Teoria proceselor 
siderurgice". Este prima ma
terie de specialitate din pro
fesia viitoare a acestor stu
denți. Dar și din profesia tre
cută... fiindcă dintre membrii 
acestei grupe, cei mai mulți 
sînt veniți din întreprinderi 
metalurgice, lată : la tablă se 
află Nicolae Dumitrescu, dez- 
legînd „cu mînă sigură" pro
bleme complicate de „Termo
dinamica reacțiilor din siste
mul carbon-oxigen". Răspunsu
rile lui vădesc un studiu apro
fundat, desigur, dar și cunoș- 
rințe dobîndite în timpul ce
lor 7 ani de muncă în produc
ție, ca maistru da turnătorie la 
Uzinele metalurgice din Co- 
libași. Locul lui, ca un fel de 
„schimb doi" la tablă, îl ia 
apoi Ștefan Diaconu, student 
eminent, pentru care subiectul 
de pe biletul de examen — 
„Termodinamica reducerii cu 
hidrogen și metan" — nu în
seamnă numai o problemă 
leorefică învățată la facultate 
ci, într-o măsură, și o cunoș
tință practică din experiența 
muncii în laboratorul de în
cercări fizice a| laminorului de 
la Roman. Și răspunzînd exa
minatorului, nu odată acești 
studenți s-au referit la această 
experiență, la aspecte ale pro
cesului de producție. Ambii 
studenți au obținut media 9, 
— și asemenea medii sînt pro
fund grăitoare asupra hotărî- 
rii cu care cei mai mulți și cei 
mai buni studenți dau viață 
îndemnului adresat de partid 
de a deveni cadrele de care 
are nevoie patria noastră so
cialistă.

...în sală, în fața planșelor 
se află grupele 513 și 514 ale 
anului II Mecanică. Studenții 
execută o probă grafică prac
tică în cadrul colocviului la 
Desen în construcția de mașini. 
Fiecare are în față o piesă 
(ansambluri de robinefi). Asis
tentul Ion Oprean ne spune 
că studenții nu trebuie să uti
lizeze la această probă decît 
creionul- și compasul. întrebăm

IGOR ȘERBXJ

(Continuare in pag. a 3-a)
(Continuare în pag. a 3-a)

Aeromodeliști de la Casa pto« 
nierilor din Cluj, la lucru.

Foto N. STELORIAN
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Cu grijă de prieten, de tovarăș
Multiplă și multilaterală, uneori 

dusă pînă la lucruri de cel mai 
fin amănunt personal este grija 
comuniștilor pentru tînăra gene
rație. Viața ne oferă la tot pasul 
mii și mii de asemenea exemple...

Deunăzi, aveam treburi la or
ganizația de partid a sectorului 
mașini agregate de la Uzinele 
„Steagul roșu“-Brașov. Intrînd 
în camera micuță a sediului de 
partid dau peste o adunare care 
atrăgea atenția : cinci muncitori 
mai vîrstnici, membri de partid, 
discutau cu un tînăr de 18—19 
ani, pe nume Alexandru Ghefa.

Ghefa a terminat abia de cu- 
rînd școala profesională și — în 
mod firesc — pentru munca depu
să a început să-și primească 
drepturile cuvenite. Dar cum își 
folosește el salariul? Știe el să 
se gospodărească în așa fel încît 
să aibă în permanenfă tot ce-i tre
buie? lată o întrebare pe lîngă 
care comuniștii din secție n-au 
trecut. Asta mai ales cu cît, din 
cele observate de ei, lui Ghefa 
tocmai îi lipsea chibzuiala. Și 
s-au hotărîf să-l ajute; experiența 
lor putea să-i fie de folos tînăru- 
lui muncitor.

mie de lei.
Pentru un începător 
bun, înseamnă că 
Să facem însă un 

te costă cazarea,

mic, iar de avut mai avea... 20 
de lei I Restul nu știa nici el pe 
ce „se duseseră".

— Tocmai de asta te-am che
mat, a continuat Victor Enache. 
Noi știm ca pe muiți tineri de 
vîrste ta banii îi pun într-o oa
recare încurcătură ; îi îndeamnă . 
la cheltuială fără rost, ti deter
mină să calce

Însemnări
liiiiHiHmmttiiiiiiiiiimiiiiHm

— Am vrea să ne spui și nouă 
cam cîf cîștigi tu pe lună — a 
început Atila Zimanyi, unul dintre 
muncitorii vîrstnici.
- Păi... o
— Frumos, 

e un salariu 
lucrezi bine, 
calcul. Cît
masa, întreținerea ?

—Păi... cazarea, 
întreținerea și 
masa, vreo 200— 
250 iei pe lună... 
dorm la cămin 
și mănînc la can
tină.

Deci cu 200—
250 lei pe lună Ghefa mănîncă, 
doarme, se spală, adică își asi
gură esențialul nevoilor zilnice. Ii 
mai rămîn 750 de lei. Ce face 
cu ei ? Ce a făcut, de pildă, în 
luna acaasta ? (la data cînd avea 
loc discuția Ghefa luase salariul 
doar cu 3 zile în urmă).

— Uite, să ne scuzi pentru in
discreție, dar am vrea să știm și 
noi ce lucruri fi-ai cumpărat, cîfi 
bani mal ai?

De cumpărat nu cumpărase ni-

mai des decît tre
buie pragul res
taurantelor, încep 
așa-zise’e „dis
tracții", ba mai 
și lipsesc de la 
lucru din cauza 
asta...

așa e.~, a recunos- 
n-a recunoscut fără 

asemănătoare

— Asia cam 
cui Ghefa (și 
rost, fiindcă fapte 
se petrecuseră cu el chiar în zi
lele acelea).

..Așa se discuta și fiecare vor
bă spusă de muncitorii mai vîrst- 
nici era o îndrumare, un sfat pă
rintesc. Ai cheltuit 750 de lei 
fără nici un calcul. Te-ai gîndiț 
însă că îfi puteai lua cu acești 
bani un costum de haine ; sau un 
aparat de radio ; sau pantofi, că
măși, mă rog ce-i trebuie omului.

Tu nu ai nevoie de bani pentru 
cărți, pentru spectacole ?

— Și fiindcă e vorba de bani 
să-ți mai spunem un lucru, măi 
Ghefa... Am aflat că de cînd ai 
luat primul salariu n-ai mai scris 
niciodată tatălui tău...

înainte scrisese ? Da, scrisese. 
Scria, ba să i se mai trimită una, 
ba alta. Și tatăl 
unei gospodării 
Turnu Măgurele, 
fiecare dată tot 
lată însă că de 
„banii lui" a început să nu mai 
aibă... timp să-i scrie tatălui său.

Multe minute după ce s-au 
spus aceste lucruri în camera mi
cuță a sediului de partid a dom
nit tăcerea. O tăcere gr&a, mai 
mustrătoare decît orice critică.

— De unde ai învățat, tu, măi 
Ghefa să te porți așa ?

★
O discuție despre salariu ?
E prea puțin spus. O lecție de 

etică pe care a învățat-o de la 
comuniști unul dintre miile de ti
neri care an de an pășesc pe 
porțile uzinelor noastre.

EUGEN FLORESCU

sau, membru el 
colective din 

îi trimitea de 
ce avea nevoie, 
cînd Ghefa are

Noi cursuri 
de ridicare 
a calificării

La întreprinderile „Kirov* 
și „Flacăra Roșie”, la Fabrica 
de confecții și tricotaje Bucu
rești s-au deschis noi cursuri 
profesionale de scurtă dura
tă, destinate ridicării continue 
a calificării muncitorilor, în 
vederea realizării unor produ
se la un nivel calitativ mai 
înalt. în același scop, tot în 
industria ușoară au fost orga
nizate în ultimul timp cicluri 
de conferințe, simpozioane, 
prelegeri periodice etc., la care 
iau parte muncitori, ingineri 
și tehnicieni din întreprinderi.

Numărul muncitorilor și teh
nicienilor calificați în ultimii 
5 ani pentru industria ușoară 
se ridică la 17.C00, cifră de cî- 
teva ori mai mare dec. nu
mărul celor pregătiți pentru 
această ramură economică în 
perioada anilor 1900-1944.

(Agerpres)



Sparfachîaqa de iarnă a tineretului

Primii campioni 
la schi

umînîcă diminea
ța, pîrtia de schi 
de la Clăbucet a 
găzduit un nou 
concurs. De data 
aceasta, la start

•-au prezentat numeroși ti
neri din Predeal dornici să se 
întreacă în pxixna etapă a 
Spartachiadei de iarnă a tine
retului. Asociația sportivă 
„Predealul" a reușit să asigu
re concursului cele mai bune 
condiții de desfășurare.

Printre tinerii prezenți la 
start am întîlnit-o și pe eleva 
Mihaela Casapu, care nu cu 
mult timp în urmă, la con
cursul de deschidere al sezo
nului de schi din țara noas
tră, a avut o comportare meri
torie. Și de data aceasta Mi
haela a fost la înălțime, cîș
tigînd detașat primul loc. Tot 
la juniori s-au remarcat și ti
nerii Ștefan Manea, Constan
tin Cișmașu și Ion Rotam, 
care în proba de coborîre 
•-au clasat pe primele locuri.

La această primă etapă a 
•partachiadei au fost prezenți 
și foarte mulți copii. Dintre 
toți ne-au atras atenția frații 
Roșculeț. Gheorghiță, elev în 
clasa a Ill-a, a cîștigat pri
mul loc la categoria 6—9 ani, 
iar fratele său. Ionel, elev în

Se întrec 
la gimnastică, 

schi și săniuțe
TG. MUREȘ. - (De la cores

pondentul nostru).
Iubitorii de sport din comu- 

na lemut, raionul Luduș par
ticipă în număr mare la com
petițiile Spartachiadei de iar
nă a tineretului. Organizația 
U.T.M. și asociația sportivă din 
lemut au antrenat peste 200 de 
tineri colectiviști, elevi ?i mun
citori la antrenamentele și 
competițiile din cadrul Sparta
chiadei. La concursul de să
niuțe pe asociații au participat 
peste 120 de tineri, iar la gim
nastică s-au întrecut peste 80 
de tineri și tinere.

S-au organizat la lemut și 
antrenamente la schi, tenis de 
masă, șah și alte 
Insă competiția, de 
ză de asociație s-a 
nu la lemut ci pe 
dernă de schi de lingă Mier
curea Ciuc unde au participat 
mulți tineri schiori din lemut. 
In prezent se desfășoară între
ceri și la celelalte discipline 
sportive din cadrul Sparta
chiadei. 

discipline, 
schi pe fa- 

organizat 
piftia mo-

ANCHETA NOASTRĂ^ Ce pmpi 1 n Ați 
pentru creșterea continuă — 

—a calității jocului de rugbi?

I
II îUfflllla anul care a trecut, echipa noastră reprezen.
II iBMll lativă de rugbi n-a cunoscut înfrîngerea. Cu- 

Mffl I I vinte d® laudă pentru acest „XV" excelent pre- 
£g|n entuziast și inimos care ne-a adus nenu-

jflml mărate satisfacții. Succese de prestigiu în cam- 
II^Wșilllll pionat ca și în întîlnirile internaționale au înre

gistrat și multe din echipele de club (Grivița Roșie, Știința 
Cluj, Dinamo București, Steaua, Știința București, Rapid etc.) 
care au repurtat victorii prețioase în anul 1961. Și, tot în 
anul care a trecut am avut bucuria să urmărim desfășura
rea — la un nivel mai ridicat — a campionatului republi
can, să asistăm la o creștere evidentă a juniorilor. In fie
care club eau asociație sportivă, tehnicienii, antrenorii, toți 
iubitorii rugbiului se străduiesc să găsească noi metode, 
noi mijloace care să contribuie la continua dezvoltare a 
rugbiului în țara noastră, la obținerea unor noi și impor
tante succese în anul 1962.

Ziarul nostru s-a adresat unor activiști sportivi, tehni
cieni și sportivi fruntași rugîndu-i să răspundă în cadrul 
unui interviu colectiv, la întrebarea : „CE PROPUNEȚI PEN
TRU CREȘTEREA CONTINUA A CALITĂȚII JOCULUI DE 
RUGBI ?".Un echilibru perfect 
între treisferturi 

și înaintare
Ing. EMIL DRAGANESCU 

președintele Federației 
Romine de Rugbi

După părerea mea, anul 
1962 poate și trebuie să mar
cheze o creștere continuă 
în calitatea, în spectaculo
zitatea și eficacitatea jo
cului de rugbi. Aplicînd în 
continuare principiile jocului 
modern al înaintării — unde 
am atins un nivel apreciat pe 
plan mondial — va trebui să 
îndreptăm eforturile noastre 
în mod deosebit pentru pune
rea în valoare a liniei de trei
sferturi, îmbunătățind radical 
orientarea jocului celor doi 
mijlocași

Avem elemente foarte ta
lentate a căror viteză, fante
zie și pătrundere nu sînt evi
dențiate datorită faptului că 
în joc unele formații închis
tează acțiunile ofensive. Pen
tru ca între cele două com
partimente - treisferturi și

clasa a Vl-a, a cîștigat locul 
I la categoria 9—12 ani. De 
remarcat că amîndoi frații au 
început să schieze încă de la 
vîrsta de patru ani.

Spre amiază, la sfîrșitul 
concursului, asociația sportivă 
„Predealul" a acordat diplo
me și insigne primilor trei cla
sați pe categorii de vîrstă. 
Iată cîștigătorii: categoria
6—9 ani Roșculeț Gheorghe, 
Dendrino Nicolae și Panait 
Cristea. Categoria 9—12 ani: 
Roșculeț Ion, Boneanu Iulian. 
Marinescu Ion. Categoria 12- 
15 ani : Staicu Teodor, Grădi
nara Constantin, Predeleanu 
Liviu. Categoria 15—18 ani : 
Manea Ștefan, Cișmașu Con
stantin și Rotaru Ion. La ace
eași categorie de vîrstă, însă 
la fete, pe primele locuri sînt 
Casapu Mihaela și Vintllă 
Viorica. La categoria peste 18 
ani Ghioacă Dumitru, Cată 
Gheorghe și Cosană Ștefan. In 
proba de 5 km. fond, primele 
trei locuri au fost cucerite de: 
Zangor Ion, Farcaș Dan și Ne- 
culiceoiu Mircea.

R. POPA

Noi succese ale echipelor 
Steaua, Petrolul și Dinamo

Echipele de fotbal 
Steaua București și 
Petrolul Ploiești au 
repurtat noi victorii în 
cadrul turneelor pe 
care le întreprind în 
Republica Arabă Siria 
șî respectiv R.D. Viet
nam. Jucînd la Da
masc meciul revanșă 
cu echipa Armatei 
Siriene, fotbaliștii de 
la Steaua au cîștigat 
cu categoricul scor 
de 6-0 (5-0). Pri

mul joc revenise, de 
asemenea, echipei 
bucureștene (2—0).

Duminică la Hanoi 
echipa Petrolul Plo
iești a întrecut cu 
3—1 (2—0) echipa Ar
matei Populare a 
R. D. Vietnam. Echipa 
romînească a prestat 
din nou un joc de 
bună calitate, mult 
aplaudat de specta
tori. Cele trei puncte

înaintare — să existe echili
brul necesar, va trebui dusă o 
muncă sistematică, perseveren
tă, de durată. Un atac mai 
eficace ne va permite eviden
țierea marilor posibilități pe 
care le oferă jocul de rugbi.

Să ne gîndim 
și la... viitori

P. COSMANESCV 
antrenor al echipei „Steaua*

Sînt, desigur, multe lu
cruri de spus. Este nece
sar să se continue perfec
ționarea jocului înaintări
lor ca și îmbunătățirea jo
cului liniilor de treisferturi 
care s-au dovedit, cu unele ex
cepții, insuficient de eficace. 
Trebuie să luptăm în acest an 
pentru a înlocui jocul lateral, 
exasperant de lateral, cu un 
atac drept care dă posibili
tate aripilor să aibă un spa
țiu mai mare pentru joc. O 
problemă deosebit de impor
tantă o constituie, după pă
rerea mea preocuparea pentru 
pregătirea unor juniori capa
bili să înlocuiască la nevoie pe

P E S
Duminică la Tg. Mureș echipele 

feminine bucureșfene de handbal 
Știința șj Rapid s-au întîlnit în 
meciul retur din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni". Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 4—4 
(2—2). Au marcat pentru Știința 
Maria Șfef (2), Aurora Leonfe (2), 
iar pentru Rapid, Ana Bofan (3) 
și Boian. Cîștigînd primul joc cu 

au fost realizate de 
Badea (2) și Dridea.

Echipa bucureșteană 
da fotbal Dinamo și-a 
încheia) turneul în 
Cipru jucînd duminică 
la Nicosia cu echipa 
Apcel. Fotbaliștii ro- 
mîni au avut inițiativa 
majoritatea timpului 
obținînd victoria cu 
scorul de 5—0 (1—0) 
prin punctele marcate 
de Ene (3) și Nun- 
weiller III (2).

titularii mai vîrstnici ai echi
pei reprezentative și ai echi
pelor din campionatul cate
goriei A. Să ne gîndim deci 
mai mult Ia viitori

Atenție la campionatul 
de calificare I

T1TI IONESCU 
antrenor al echipei „Dinamo”

Pe primul plan va trebui să 
se situeze în acest an munca 
de pregătire a echipelor par
ticipante în campionatul de 
calificare unde există u- 
nele echipe cu mulți jucători 
talentați și bine pregătiți dar 
și destule echipe care prac
tică un joc sub nivelul ce
rințelor. Este necesar să se 
„stopeze- complet tendin
țele spre joc brutal. în altă 
ordine de idei: trebuie făcut 
mai mult pentru populariza
rea rugbiului în școli și pen
tru îmbogățirea activității 
competiționale a juniorilor. 
Cred, de asemenea, că va tre
bui continuată programarea a 
cît mai multe întîlniri inter
naționale cu echipe valoroase.

Echipelor - 
o pregătire 

de ansamblu ridicată
N. PĂDUREANU 

antrenor ai echipei 
naționale

După părerea mea, în 
actualul sezon ar trebui in
sistat pe CREAREA UNEI A- 
DEVÂRATE ȘCOLI A CĂPI
TANILOR DE ECHIPA care 
nu trebuie să fie doar acei 
jucători - de cele mai multe 
ori decani de., vîrstă - care 
trag la sorți terenul or schimbă 
fanioanele, ci veritabili con-

CURT
10—8 echipa Știința s-a calificat 
pentru semifinale urmind să joa
ce cu echipa O.R.K. Belgrad.

★
S-a încheiat turneul internațio

nal de fotbal de la Santiago. Pe 
primul loc s-a clasat echipa 
Steaua Roșie Belgrad, urmată de 
formația braziliană Bofafogo. In 
ultima zi a turneului, Steaua Roșie 
a învins cu 3—2 pe Ferencvaros 
Budapesta, iar Botafogo a cîștigat 
cu același scor în fața echipei 
chiliene Colo-Colo.

ir
Turul ciclist international al 

Egiptului a continuat cu desfășu
rarea etapei a doua : Sohag— 
Assiut (96 km). Din nou victoria 
a revenit alergătorului Lothar 
Appier (R. D. Germană) care l-a 
învins la sprintul final pe polonezul 
Krolak. Ciclistul german a fost cro
nometrat în 2h42'07". El conduce 
în clasamentul general individual 
avind avans 1' asupra lui Krolak 
și 2’ față de Valcic (Iugoslavia). 
Pe echipe în fruntea clasamentu
lui se află R. D. Germană — 30h 
13’05’’ urmată de Iugoslavia— 30h 
15'20^ și R. P. Polonă — 30h 
18’58”.

O laxă din 
meciul de ho

chei : Steaua— 

Știința Bucu

rești disputat 

duminică pe 
patinoarul din 

parcul sportiv 

„23 August".

ducători de joc, coordonatori 
pricepuți, sportivi cu multă 
inițiativă personală, exemple 
de disciplină, (ce exemplu fru
mos ne oferă de atita vreme 
maestrul sportului Viorel Mo- 
raru I). S-ar mai putea vorbi, 
în cadrul acestei anchete, și 
despre necesitatea formării 
unei ȘCOLI A JUCĂTORI
LOR PE POSTURI insistîn- 
du-se ca fiecare rugbist să 
cunoască temeinic teoria pos
tului pe care-1 ocupă în e- 
chipă, să fie perfect orientat 
în orice situație pe teren și, în 
același timp, să poată ajuta 
oricare compartiment. Și, 
în sfîrșit, un îndemn pentru 
toți antrenorii: SA STU
DIEM CÎT MAI MULT, SA 
NU RĂMlNEM LA NIVELUL 
PROPRIEI NOASTRE EX
PERIENȚE DE FOȘTI JU
CĂTORI PE ANUMITE 
POSTURI, SĂ NE ÎMBOGĂ
ȚIM NECONTENIT CUNOȘ
TINȚELE PENTRU A PUTEA 
ASIGURA ECHIPELOR O 
PREGĂTIRE DE ANSAMBLU 
RIDICATA.

Pe primul plan: 
creșterea 

măiestriei sportive
AL. TEOFILOVICI 
maestru al sportului

Este limpede că numai o 
pregătire superioară creează 
posibilitatea obținerii de per
formanțe ridicate. Avem con
diții minunate pentru a obține 
noi succese în viitorul sezon. 
Pentru aceasta, fiecare jucător 
are datoria să muncească mai 
mult, să manifeste o continuă 
preocupare pentru creșterea 
măiestriei sportive, Tn acest 
sens, un sprijin prețios ar pri
mi echipele noastre dacă s-ar 
iniția un curs de pregătire, de 

Câștigătorii întrecerii dis
putate la Predeal (catego
ria 9—12 ani) se felicită 

după concurs.

Note 
de spectator

Duminică am avu) prilejul să 
asistăm la cîteva competi
ții sportive specifice sezo

nului de iarnă; ar fi fost de do
rit ca și în săpfămînile care au 
trecut să fi fost programate astfel 
de întreceri oficiale.

Pe primul plan s-au situat între
cerile celor mai buni patinatori 
din Capitală, precum și meciu
rile de hochei din cadrul campio
natului orășenesc.

începute vineri, întrecerile de 
patinaj viteză s-au încheiat dumi
nică cu o categorică victorie a 
patinatorilor clubului sportiv „Di
namo". Lucrul acesta a împieiat 
asupra spectaculozității probelor 
care, în fond, în marea lor ma
joritate s-au redus la evoluții ale 
cișfigătorilor. Emilian Papuc, Mag
dalena Udrea, Vlad Patraulea, Ma
tilda Duca, V. Sotirescu, Svetlana 
Busuioc, V. Mureșan, Ștefan De- 
meni și Virginia Sima, care s-au 
clasat pe primul loc în probele 
respectivelor categorii de vîrstă. 
Lipsa unui număr mai mare de 
concurenți a determinat în largă 
măsură înregistrarea unor re
zultate mediocre. Numai prin în
ființarea unor secții puternice de 
patinaj și în cadrul altor cluburi, 
ca ș> prin întărirea secțiilor ac- 
tua e de la I.T.B., Steaua și Clubul 
sportiv școlar se va ajunge la în
registrarea unui vizibil și necesar 
p-oc-as in această discipline, care 
• hat o amploare deosebită in 
arena sportivă internat onaiă. 
Consrru’rea patinoarului artificial 
d.n parcul „23 August' obligă 
afît federația de specialitate cît 
și cluburile să ia măsuri eficiente 
pentru dezvoltarea patinajului la 
nivelul celorlalte discipline spor
tive.

Duminică seara, patinoarul arti
ficial „23 August" a găzduit o 
nouă partidă între echipele de 
hochei Știința șî Steaua. Specta
torii care au urmărit toate întîlni
rile între cele două valoroase 
formații au putut constata practic 
marele avantaj al „rodării" com- 
petifionale a formațiilor noastre 
de hochei — spor) în care n-am 
atins valoarea la care ne îndrep
tățesc condițiile create.

Echipa Știința București a ară
ta) de la meci la meci o matu
rizare a jocului, definitivarea unei 
concepții tactice moderne.

Rezultatele acestui pozitiv ex
periment ar trebui folosite de fe
derația de specialiate și în ceea 
ce privește pregătirea echipei 
reprezentative.

MARCEL RUSESCU

împrospătare a cunoștințelor 
tehnicienilor, antrenorilor și 
instructorilor. O dorință pentru 
acest an: uniformizarea arbi
trajului care să contribuie în 
mai mare măsură la buna 
desfășurare a partidelor.

Treisferturile au 
rămas în urmă

R. CHIRIAC 
maestru al sportului

Și eu voi aminti necesitatea 
îmbunătățirii jocului liniilor 
de treisferturi în sensul dea 
se lucra mai mult pentru eli
minarea jocului șablon care 
mai dăinuie încă la unele e- 
chipe. „Centrii" trebuie să 
aibă mai multă fantezie iar 
„aripile" să acționeze mai va
riat, cu mai multă personali
tate. Se poate spune că, față 
de jucătorii înaintărilor, liniei 
de treisferturi au rămas în 
urmă și în acest an trebuie a- 
sigurat acest imperios echili
bru de valoare între compar
timente.

Să luptăm cu aceeași 
ardoare și... modestie

AL. PENCIU 
maestru al sportului

De cîțiva ani, echipa noa 
stră reprezentativă a obținut 
numai victorii în întîlnirile 
internaționale. Este un succes 
de necontestat. Să nu ne cui 
căm însă pe lauri. Succesele 
realizate ne obligă la o mun
că și mai susținută. Va tre
bui să ne pregătim cu toată 
seriozitatea, să luptăm cu a-

Pentru sporirea 
numărului de 

păsări 
la suta de ha
Experiența bună căpătată în 

ultimii ani, cît și recomandă
rile Consfătuirii pe țară a ță
ranilor colectiviști au deter
minat conducerile gospodări
ilor colective din Dobrogea să-și 
propună mărirea în acest an a 
numărului de păsări și pui la 
2.500.000. Aceasta va face ca 
la fiecare 100 ha de teren ce
realier să se crească cel pu
țin 600 de păsări. Numărul pă
sărilor în gospodăriile colecti
ve din Dobrogea va fi astfel 
de 30 de ori mai mare dedt 
în 1957, anul terminării colec
tivizării agriculturii regiunii.

Gospodăriile colective situa
te în preajma litoralului și a 
centrelor muncitorești vor a- 
corda o atenție mai mare creș
terii găinilor și puilor, iar cele 
din apropierea Deltei Dunării, 
a bălților și lacurilor vor ex
tinde creșterea giștelor și a ra
țelor.

Colectiviștii au și început 
pregătirile pentru mărirea fer
melor de păsări. In primele 
două luni ale acestui an, 650 
de colectiviste vor urma 
cursuri pentru însușirea unor 
metode noi de creștere a pă
sărilor. In gospodării se revi
zuiesc acum incubatoarele și 
puiernițele și a început apro
vizionarea cu materiale pen
tru construirea de noi adă
posturi. In unele comune au și 
început noile construcții. în 
regiune se vor ridica, printre 
altele, 20 de mari adăposturi 
de ctte 5.000 păsări fiecare.

Prima promoție de electricieni 
pentru sate

După un an de pregătire 
teoretică și practică la cursu
rile de electricieni pentru sate 
din București, tînărul colecti
vist Dumitru Mateescu a re
venit în locurile natale (co
muna Brezoaiele, regiunea 
București) în calitate de elec
trician, aducînd cu el și do
vada însușirii meseriei — car
netul de muncitor calificat.

Vei avea multe de făcut în 
comuna noastră — i-au spus la 
înapoiere colectiviștii. Acum 
comuna Brezoaiele, ca și mii 
de alte localități rurale din 
țara noastră, are lumină elec
trică. Aici trebuie înființat un 
punct de exploatare și de în
treținere a rețelelor și insta
lațiilor electrice. Mulți colec
tiviști și-au cumpărat televi
zoare sau felurite produse 

Viitorii învățători, actualmente elevi la Școala pedagogica din Oradea, dovedesc aceeași 
sîrguință Ia orele de practică ca și Ia orele de clasă.

Foto : N. STELORIAN

ceeași ardoare dar și cu 
aceeași modestie. O dato
rie a tuturor rugbiștilor 
fruntași o constituie, după pă
rerea mea, buna pregătire fă
cută în cluburi astfel ca a- 
tunci cînd vom fi chemați să 
reprezentăm culorile sportive 
ale patriei (și în acest sezon 
avem numeroase întîlniri in
ternaționale) să putem aduce 
un randament superior. Tre
buie remarcat faptul că în a- 
nul care a trecut echipa re
prezentativă s-a întinerit mult. 
Este un drum care trebuie 
continuat Personal, mă anga
jez să mă pregătesc cu toată 
seriozitatea pentru ca alături 
de tovarășii mei de echipă si 
străbatem cu succes și acest 
important sezon competițional. 
Condițiile de pregătire, munca 
noastră entuziastă, voința de 
luptă și modestia ne vor ajuta.

Și noi, juniorii, 
dorim să ne afirmăm

GHEORGHE N1CA 
component al echipei I.T.B. 

campioană republicană 
de juniori

Exemplul fruntașilor, al ju
cătorilor „mari" care s-au im
pus cu autoritate în arena 
sportivă internațională, ne-a 
însuflețit și mai mult în pre
gătirea noastră. Dorim și noi, 
juniorii, să urmăm exemplul 
primului nostru „XV" dar pen. 
tru aceasta cred că este ne
voie să sporească numărul 
competițiilor Interne, la me
ciurile de juniori să fie pro
gramați tot mai des arbitri cu 
calificare superioară iar antre- 
norii care se ocupă de noi să 
nu mai fie considerați - așa 
cum se întîmplă uneori 
drept antrenori de „mîna a

O expoziție 
permanentă — Iser

Există în București pe strada 
Alex. Sahia nr 36 *), o co
lecție de pictură originală: 

spațiul unui apartament e lite
ralmente populat cu personajele 
operei lui Iser; tablourile așezate 
pa pereți, pe tăbliile ușilor, com
pun o fantastică „lume plastică" 
mufă și totuși de o elocvența 
impresionantă.

Spun ,,mută" nu fiindcă pictu
ra e o artă fără glas ; ci pentru 
că tăcerea e atitudinea psiholo
gică a personajelor lui Iser. Ar
lechin! și balerine, odalisce în- 
vestmîntate oriental, 
tătăroaice din Dobro
gea ghemuite după 
obiceiul turcesc, ță- 
rănci înclinate peste 
fuior, toate aceste fi
guri sînț concentrate 
asupra unui murmur 
lăuntric. Rar se poate găsi un 
gest dinamic, o expresie care să 
sugereze mișcarea în opera sa. 
Uneori lăuta, siluetă de lemn pre
lungă, subliniază liniștea cu făp
tura ei menită să sune încet, 
tainic.

Eroii acestei picturi lîncezesc 
în lumea fastuos colorată, cu ro- 
șuri adinei, albasfruri învăluitoare, 
violeturi tainice și cu auriul cald 
a| pielii seînteind între văluri de 
borangic și catifele. Tăcerea sta 
în decorul prețios precum stă 
vioara culcată în căptușala de 
pluș a cutiei. Iser, care spunea 
odată că nu știe să se exprime cu 
cuvinte, a fost apt să audă pulsul 
acestei vieți mufe, precum eroul 
din basm care pune urechea la 
pămînt și ascultă cum crește iarba.

Ce lume evocă aceste perso
naj© travestite în „modele" de 
atelier, cu șalvari și ilic, ori cu 
coiful burlesc al arlechinilor ? 
Prezența lor ilustrează o viață în- 

Arta 
de a privi

electrotehnice de uz gospodă
resc (mașini de spălat rufe, 
fiare de călcat etc.) și au ne
voie de îndrumarea și ajuto
rul unui cunoscător.

Dumitru Mateescu este unul 
din cei peste 500 de tineri ță
rani muncitori din întreaga 
tară care au absolvit cursuri
le de electricieni pentru sate 
organizate pe lingă întreprin
derile regionale de electrici
tate. De cîteva săptămîni elec
tricienii din această primă 
promoție și-au început activi
tatea în comunele natale. Spre 
sfîrșitul acestui an va absolvi 
cursurile o altă promoție. 
Mulți dintre cursanți sînt din 
cele 700 de sate prevăzute a 
fi electrificate în cursul anu
lui 1962.

(Agerpres)

doua" ci, dimpotrivă, să fie 
sprijiniți permanent în activi
tatea lor, să fie prețuiți și 
stimulați. Larga popularizarea 
rugbiului în școli, extinderea 
jocului de rugbi în 8, organi
zarea de competiții locale, 
toate acestea vor contribui, 
fără îndoială, la răspîndirea 
rugbiului în masele de tineret, 
la pregătirea de cît mai mulți 
jucători tineri talentați. S-au 
făcut, în această direcție mul
te lucruri bune dar mai sînt 
încă multe de realizat

Vom reglementa 
programările
JEAN ONCESCU 

președintele comisiei de 
competiții și clasificări 

din F.R.R.

în dorința de a evita situa
țiile în care, la aceeași oră se

desfășurau — pe terenuri di
ferite — mai multe întîlniri 
de rugbi ceea ce îngreuna vi
zionarea lor de către iubitorii 
rugbiului, comisia de compe
tiții și clasificări va lua în 
acest an măsuri pentru re
glementarea programărilor, in- 
sistînd îndeosebi asupra „cu
plajelor". Aceasta va oferi în 
plus posibilitatea de a se ur
mări evoluția mai multor ju
cători, de a populariza mai 
larg activitatea rugbistică- 
Cred că asociațiile și clubu
rile sportive ar trebui să se 
îndrepte cu mai multă aten- ' 
ție asupra sarcinilor privind 
munca educativă cu rugbiștii, 
în special la echipele din 
campionatul de calificare, pen. 
tru a nu mai fi puși în si
tuația de a hotărî suspenda
rea diferitelor terenuri (cum 
a fost cazul cu cel al echipe
lor din Ploiești și Timișoara). *

A
șadar, exigență pe 
toată linia. Pre
tutindeni activiș
tii, tehnicienii, iu
bitorii rugbiului 
muncesc pentru 
a asigura în sezonul care 

se apropie, climatul nece
sar obținerii unor noi suc
cese de prestigiu. Fără 
îndoială că Federația Ro
mînă de Rugbi, continuind 
să desfășoare o muncă rod
nică» va folosi în activita
tea sa viitoare părerile și 
sugestiile tuturor celor 
care muncesc în domeniul 
rugbiului. Ancheta noastră 
a subliniat existența unor 
deficiențe care vor trebui 
grabnic lichidate. Este, de

cătușafă, înăbușită în propria el 
sevă. Categoria lor umană nu e 
a eroilor dinamici care dărîmă 
zidurile sufocante, ci a unor ca
ractere pasive care fînjesc după 
fericire, cufundate într-o aștep
tare fără termen.

Scriitorul comunist francez Ver- 
cors povestea despre o fată care 
își exprima ura față de un na- 
zis) tăcînd neclintită, nepătruns și 
clocotitor, ca „tăcerea mării". 
Intr-un fel asemănător expresiv 
și grandios tace omul în unele 
tablouri ale lui Iser. Cînd vom 
privi mai pe îndelete (în alte ar

ticole ale rubricii 
noastre) cîteva figuri 
de țărani, pictate grav 
și majestuos, vom a- 
vea de analizat sem
nificația gestului lor 
de dramatică tă
cere.

Dar pictorul nu agită fantome 
triste ale vechii lumi, ci creează 
oameni vii, oameni în carne și 
oase și își construiește ființele cu 
o copleșitoare forță plastică și cu 
pasionată dragoste pentru ma
terialul uman. Făpturile lui au o 
prezență palpabilă, modelează pe 
pînză figurile, brațele, mîinile cu 
o plasticitate rară și o substanță 
coloristică grea, concentrată, in
tensă.

Nu se poate păși în lumea lu
crărilor lui Iser fără să fii pre
venit, fără să-ți amintești că acest 
bijutier al culorii, acest pătrun
zător privitor al formelor și-a pe
trecut anii tineri blestemînd în 
desene pe conducătorii orînduirii 
burghezo-moșierești din care a- 
veau să iasă mai tîrziu mutele lui 
imagini. între 1905—1916 ziarele 
progresiste din țara noastră i-au 
publicat nenumărate desene sati- 
rizînd partidele politice reacțio
nare, pe imbecilul lor monarh, în
semnat de sîngele vărsat în 1907, 
și întreaga protipendadă politică a 
vremii. Iser nu făcea numai carica
tură politică, ci o dramă socială în 
imagini de o violență care l-a 
făcut pe Cocea să scrie despre 
tovarășul lui de luptă democrată : 
„El nu ride, ci arde cu fierul roșu".

Iser, artist al poporului din Re
publica Populara Romînă, a murit 
în 1958.

Opera lui e foarte bogată, re- 
prezentînd creația a peste 6 de
cenii de muncă. în colecția pe 
care am vizitaf-o se află adunate 
imagini în majoritate făcute în 
anii dintre cele două războaie. 
A cunoaște și a înțelege aceste 
lucrări este însă numai un pas 
spre cunoașterea și înțelegerea 
capodoperelor sale aflate în mu
zeele noastre și pe care le vom 
privi cu alt prilej.

*) Colecția este deschisă joi 
și duminică după amiază.

ANCA ARGHIR 

sigur nevoie de o grijă spo. 
rită pentru campionatul de 
calificare unde activează 
peste 40 de echipe cu zeci 
și zeci de tineri jucători, 
pentru campionatul de ju
niori și în general pentru 
activitatea competiționale 
a acestor tineri rugbiști 
care pînâ acum n-au parti
cipat la nicio întîlnire in
ternațională. Dorința tutu
ror de a conduce rugbiul 
nostru pe drumul unor noi 
succese în acest an poate 
fi pe deplin realizată în 
cadrul minunatelor condiții 
create mișcării noastre 
sportive de către partid și 
guvern.

S. IONESCU



de informare politică
rganizația U.T.M. 
din G. A. C. „6 
Martie** Grebeniș 
acordă o mare a- 
tenție educării po
litice a utemiștilor

și tinerilor colectiviști. Un 
loc important în această muncă 
îl ocupă informările politice 
care îi ajută pe tineri să cu
noască și să înțeleagă just 
evenimentele politice interne 
și internaționale. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. a 
analizat de mai multe ori a- 
ceastă problemă și a adoptat 
măsuri concrete pentru îmbu
nătățirea informărilor politice. 
Iată cum se desfășoară ele în 
prezent.

în primul rînd, organizăm 
informări politice la fiecare 
adunare generală. Aci avem 
prilejul să informăm masa 
largă a tineretului asupra 
principalelor evenimente poli
tice interne și internaționale.

Sub conducerea și pe baza 
indicațiilor biroului organiza
ției de partid din gospodărie, 
noi stabilim din timp cele mai 
importante probleme care ur
mează să fie tratate în cadrul 
informărilor politice. Tn preaj
ma adunărilor generale care 
au loc în fiecare organizație 
U. T. M. de brigadă, ne 
sfătuim cu tovarășii din birou
rile U.T.M. ce probleme tre
buie să facă obiectul informă
rilor politice și cine să le țină.

Așa, de pildă, cînd biroul 
organizației U.T.M. din briga
da a VIII-a a discutat cum 
trebuie pregătită adunarea ge
nerală din luna decembrie, a 
stabilit și tema informării po
litice: „Lucrările plenarei C.C. 
al P.M.R. din 30 noiembrie — 
5 decembrie a.c.“ Informarea a 
fost pregătită de inginerul a- 
gronom Ion Ardeleanu, care a 
făcut o expunere foarte inte
resantă și bine documentată, 
ajutîndu-i pe tineri să înțe
leagă problemele dezbătute în 
plenară.

Dar a informa tineretul nu
mai o dată pe lună cu prilejul 
adunării generale este insufi
cient. Atît pe plan intern cît 
și pe plan extern apar eve-

nimente care trebuie aduse 
operativ la cunoștința tinere
tului

De aceea, în afara adunări
lor generale U.T.M. noi folo
sim și alte posibilități pentru 
informarea politică a tineretu
lui.

O formă interesantă de in
formare politică și care se 
bucură de aprecierea tinerilor 
este seara de întrebări și răs
punsuri. O asemenea seară am 
organizat de curînd cu tinerii 
din brigăzile a IV-a, a V-a și 
a Vl-a care lucrează la Recea 
și pe Valea Sînpetrului.

Au participat peste 60 de 
utemiști și tineri colectiviști 
din cele trei brigăzi.

Acum, în perioada iernii, 
am început să organizăm cu 
regularitate la căminul cultu
ral, joi ale tineretului. De 
obicei la joile tineretului ți
nem și informări politice. Ast
fel, la una din ele, li s-a vor
bit tinerilor despre lucrările 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., despre ecoul său in
ternațional.

Pentru a asigura un conți
nut corespunzător informări
lor politice noi am alcătuit 
un colectiv format din tova
răși bine pregătiți care cu a- 
jutorul comitetului U.T.M. și 
sub îndrumarea organizației 
de partid elaborează și ex
pun informări politice cuprin
zătoare, care se bucură de 
atenția tineretului.

Firește, ne dăm seama că 
n-am folosit încă toate posi
bilitățile pentru informarea 
politică operativă a tinerilor 
colectiviști. De aceea, ne-am 
gîndit să folosim în acest scop 
și alte posibilități ca repeti
țiile formațiilor artistice, dife
rite manifestări care au loc 
la căminul cultural etc. Dea- 
semenea, ne propunem să mă
rim numărul tinerilor abonați 
la ziare, și să-i îndri >aăm mai 
mult în citirea presei.

IOAN POP 
secretarul organizației

U.T.M. din G.A.C. „6 Martie", 
comuna Grebeniș, regiunea 
Mureș — Autonomă Maghiară

La Industria optică romînă a fost realizat și construit în 
serie un nou tip de aparat cinematografic pe film îngust 
„T 16“ cu care vor fi înzestrate căminele culturale, școli, 
spitale etc. în fotografie tov. Bungărescu Oprea, montor șef 
de echipă, și montorul'Marin Dumitru, executînd ultimele 

reglaje.
Foto: AGERPRES

Schimbul instrumentelor
de ratificare a Acordului

de colaborare culturală între
R.P. Romînă și Republica Cuba
La 15 ianuarie 1962 a avut 

loc la Ministerul Afacerilor 
Externe schimbul instrumen
telor de ratificare a Acordului 
de colaborare culturală între 
Republica Populară romînă și 
Republica Cuba, semnat la 
Havana la 28 octombrie 1960.

Schimbul a fost efectuat din 
partea romînă de V. Dumi-

Ți-e dragă meseria, învaț-o bine!
(Urmare din pag l-a)

lapte șl după greutatea cor
porală a vacilor ; ei cunosc 
că îngrijirea atentă, furaja
rea rațională și consistentă 
stau la baza sporirii continue 
a producției de lapte.

Sint tineri pasionați, care 
încearcă anumite experiențe 
proprii. Unul din aceștia e 
Benea Ion. Datorită unei în
grijiri atente și a unei fura
jări speciale a obținut de la 
vaca „Stela" 
producție de peste 6.000 
lapte.

Lucrînd în sectorul zooteh
nic, în calitate- de brigadier, 
am stat de 
nevi și am 
nuiesc ca 
extindă la 
dele experimentate astfel 
aceste producții mari de lapte 
să devină producții obișnuite- 
Lucrul acesta îl vor încerca 
și ceilalți tineri. Experiența 
lui Benea și Glăvan le-a fost 
tuturor de mare folos.

Comitetul U.T.M. din gospo
dărie, în munoa lui pentru re
crutarea și pregătirea de noi 
cadre pentru sectorul zooteh
nic din rîndurile tinerilor co
lectiviști, folosește forme va
riate pentru ridicarea califică
rii acestora, pentru permanen
tizarea lor la locul de muncă. 
In legătură cu aceasta tre
buie arătată grija comitetului 
U.T.M. pentru mobilizarea tu
turor tinerilor îngrijitori-mul- 
gători la învățămîntul agro
zootehnic. Aici, zootehniciana 
Maria Oprescu, tehnicianul a- 
gronom Ilie M. live, cit și eu, 
ne străduim să predăm lecții 
strîns legate de problemele ri
dicate de activitatea lor în 
producție, care să îmbogățeas
că bagajul de cunoștințe al 
îngrijitorilor, să-i ajute să a- 
plice cu toată convingerea me
todele înaintate de îngrijire. 
Am observat că tinerii cei mai 
noi încadrați în sectorul zo
otehnic, ca Drăniceanu M. 
Constantin și Glăvan T. Paul, 
se interesează îndeaproape de 
ceea ce se predă la cursuri și 
nu odată cer să li se demons-

----------•----------

în anul 1961, o 
litri

vprbă cu acești ti- 
văzut că ei plâ- 

în anul acesta să 
toate vacile meto- 

ea

Cinematografe
Salt spre glorie: Patria, I. 

C. Frimu, Alexandru Sahia, 
N. Bălcescu ; Tom Degețelul: 
Republica, București, Gh. Do- 
ja, Libertății; Cinci zile și 
cinci nopți: Magheru, E. Pa
vel, Volga ; Nu e loc pentru 
animale sălbatice: V. Alec- 
sandri, Alex. Popov, Donca 
Simo ; Agentul X 25 : Lumi
na, 30 Decembrie; Secerișul 
verde: Maxim Gorki; Flăcări 
în taiga: Central, Înfrățirea 
între popoare, 16 Februarie; 
Porto Franco: Victoria, V. 
Boaită ; Ultimul meu tango : 
Tineretului; Castelul din bas
me : Timpuri noi; Fata cu 
chitara : 13 Septembrie ; So
sește circul: Cultural, M. E- 
minescu; Intîlnire pe cablu: 
8 Martie, Miorița; Vîntul s-a 
oprit în zori: Grivița; Circul 
fără cupolă: C-tin David; Po
veste despre o fată: Unirea, 
Munca, Olga Bancic; Caidul: 
Flacăra: Pentru 100.000 de 
mărci: T. Vladimirescu, Rai
dul vărgat: Popular ; învie
rea : Moșilor; Austerlitz: 23 
August; Zece pași spre răsă
rit : I Pintilie; Vîrsta dificilă: 
Floreasca; Pînze purpurii î G.
Coșbuc; Copilul trupei: G. 

Bacovia ; Doctorul d*n Bothe- 
now : Drumul serii; Alexandr 
Nevski: Aurel Vlaicu ; Două 
vieți; B. Delavrancea.

intîlnirea tineretului din Capitală 
cu participanți la sesiunea 

Biroului F.M.T.D.

treze chiar acolo, la grajd, pe 
viu, anumite metode. De fapt 
în condițiile de desfășurare a 
cursurilor permit acest lucru; 
ele se țin chiar in incinta graj
durilor.

Îmbogățirea cunoștințelor nu 
se oprește numai la aceste 
cursuri: pregătirea profesio
nală se întregește cu studiul 
individual. Băieții sint abonați 
la ziare și unii la reviste de 
specialitate. La grajduri avem 
biblioteci volante cuprinzînd 
broșuri care se referă la în
grijirea animalelor și metode
le pentru sporirea producției 
de lapte. Ele sint citite ' 
mentate de către tineri 
interes deosebit. Cină 
întors de la școala de 
dieri zootehnici, acum _____
luni, tinerii m-au rugat să le 
împărtășesc cele învățate. In 
timpul școlarizării, am vizitat 
cîteva gospodării de stat din 
regiunea Oltenia unde am în
vățat lucruri interesante cu 
privire la creșterea și îngriji
rea animalelor. Firește că din 
ceea ce am învățat la cursuri 
ca și în vizite, am căutat să le 
spun și lor. Acolo, in came-

și co- 
eu un 
m-am 
briga- 
cîteva

rele îngrijitorilor de la graj
duri, organizăm, periodic, con
sfătuiri. Benea, care a fost 
delegat la Consfătuirea pe ța
ră a țăranilor colectiviști, a 
fost invitat să povestească ce 
a învățat de la fruntașii pro
ducțiilor mari de lapte. La 
consfătuire el a luat legătura 
cu mulți asemenea tineri frun- 
tași. Și eu, ca și ceilalți tineri, 
am ajuns ca de la aplicarea 
unor metode în mod mecanic, 
să ajungem să le aplicăm în 
funcție de condiție și posibi
litățile noastre.

Trebuie amintit un fapt: 
toți îngrijitorii sint acum in
teresați în buna hrănire și în
grijire a animalelor, in aplica
rea metodelor zootehnice îna
intate. Asta pentru că toți sint 
convinși că munca lor trebuie 
să fie făcută cu pricepere și 
răspundere.

Iată de ce atunci cînd în ca
drul comitetului U.T.M. dis
cutăm cu tineri care cer și pe 
care-i recomandăm să lucreze 
in sectorul zootehnic, le spu
nem aceste cuvinte : „Dacă ți-e 
dragă meseria de îngrijitor de 
animale, invaț-o bine !“

trescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe al R. P. 
Romîne, iar din partea cuba
neză de Manuel Yepe Me
nendez, ambasadorul Repu
blicii Cuba la București.

In cuvîntările ținute cu a- 
ceastă ocazie, V. Dumitrescu 
și Manuel Yepe Menen
dez și-au exprimat satisfacția 
fată de interesul manifestat de 
ambele părți pentru aplicarea 
prevederilor acordului, care a 
dus la dezvoltarea schimburi
lor în domeniile științei, edu
cației și culturii dintre R. P. 
Romînă și Cuba. Vorbitorii au 
subliniat posibilitățile largi 
pentru dezvoltarea pe mai de
parte a colaborării prietenești 
dintre cele două popoare.

La solemnitatea schimbării 
instrumentelor de ratificare 
din partea romînă au partici
pat : Ștefan Bălan, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și 
Culturii, Al. Buican, vicepre
ședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, V. Novacu, se
cretar științific al Academiei 
R. P. Romîne, precum și func
ționari superiori din ministe
rul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Invățămîntului și Cul
turii.

Din partea Cubană au fost 
de față Ramon Biart Calza- 
diUa, secretar al Ambasadei 
Republicii Cuba la București, 
precum și profesorii dr. Ro
berto Guerra Valdes, Juste 
Nicola Romero, Fernando 
Portuondo del Prado, Horten
sia Pichardo Vinals și dr. Luis 
Guilerme Estevez Mackenn — 
membri ai delegației universi
tare cubane care ne vizitează 
țara.

O scenă din film.

Cosa de cultură a tineretu
lui din raionul Grivița Roșie 
a găzduit duminică dimineața 
intîlnirea tineretului din Ca
pitală cu membrii Biroului 
Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat și reprezen
tanți ai organizațiilor de tine
ret de pe toate continentele, 
participanți la sesiunea Birou
lui F.M.T.D. In sală, împodo
bită sărbătorește, erau prezenți 
tineri muncitori din uzine și 
fabrici, de pe șantierele de 
construcții, lucrători din insti
tuțiile bucureștene, studenți și 
elevi.

Salutînd prezența în sală o 
oaspeților de peste hotare, tov. 
Nicolae Popescu, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al U.T.M., a subliniat in
teresul deosebit cu care tine
retul romîn a urmărit desfă
șurarea lucrărilor sesiunii Bi
roului F.M.T.D., lucrări care 
au demonstrat încă o dată jus
tețea liniei politice a Federa
ției, uriașul ei prestigiu in 
fața maselor largi de tineri 
iubitori de pace din lumea în
treagă.

După ce a amintit condiții
le minunate de muncă și de 
viață asigurate tineretului din 
patria noastră prin grija parti
dului și guvernului, vorbitorul 
a arătat că tineretul nostru 
sprijină pe deplin politica 
R. P. Romîne, politică bazată 
pe principiile coexistenței paș
nice. Generația tînără a pa
triei noastre consideră că tine
rii iubitori de pace din lumea 
întreagă trebuie să-și unească 
toate forțele în lupta pentru 
menținerea și consolidarea pă
cii, împotriva primejdiei de 
război. De aceea, tineretul a- 
probă hotărîrile sesiunii de la 
București a Biroului F.M.T.D.,

—_e----- -----------

Delegația economică 
turcă a părăsit 

Capitala
Delegația economică turcă 

condusă de Martum Ataman, 
președintele Departamentului 
de comerț exterior din Minis
terul Comerțului, a părăsit 
duminică după-amiază Capita
la. Delegația a dus tratative 
și a încheiat protocolul pri
vind stabilirea listelor de 
mărfuri pentru anul 1962 în 
cadrul acordului comercial 
existent între R. P. Romînă și 
Turcia.

Oaspeții au fost conduși la 
plecare de Mihai Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț 
a R. P. Romîne și de func
ționari superiori din Ministe
rul Comerțului.

Au fost de față Zabeyir 
Aker, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Turciei la București 
și membri ai Ambsadei Tur
ciei.

(Agerpres)

Examenele-control 
de calitate 

al muncii studențești
(Urmare din pag l-a)

de ce : pentru că în produc
ție, în ateliere inginerul exe
cută în general schije de 
mînă. Unele deprinderi din 
viafa uzinei, studentul le ca
pătă încă... student fiind. Pri
mii examinați la proba orală 
sînt Mihai Stănescu și Hara- 
lambie Beja.n. Am împărtășit și 
noi bucuria lor cînd în carne
tele de student li s-au trecut 
notele 10 și respectiv 9.

...Cea dintîi veste primită ce 
.a Institutul pedagogic de 3 
ani din București: prima grupă 
care s-a prezentat la exame
ne — grupa 518, examenul de 
Limba romînă contemporană— 
a promovat în întregime.

Prima zi a sesiunii de iarnă 
ne-a adus multe vești îmbu
curătoare. Ea a început ca un 
asalt a; note!or mari care tre- 
ouie să predomine întreaga 
sesiune. Ale cărei rezultate vor 
arăta, desigur, că studențimea 
noastră învață cu perseveren- 
;ă, după îndemnul însuflețitor 
al partidului.

își exprimă și cu această oca
zie: adeziunea la linia politică 
a Federației.

Prin oaspeții prezenți în 
sală, vorbitorul a adresat un 
mesaj prietenesc, plin de căl
dură, din partea tineretului 
romîn, tinerilor din țările so
cialiste, din țările care și-au 
cîștigat recent independența 
sau care luptă încă pentru a- 
cest țel, tinerilor ce luptă în 
țările capitaliste pentru paee 
și progres social.

Avem deplină încredere in 
victoria forțelor păcii și socia
lismului — a încheiat tov. 
N. Popescu, La triumful idei
lor coexistenței, tînăra gene
rație a lumii, F.M.T.D., își vor 
aduce o contribuție importan
tă alături de toți oamenii iu
bitori de pace.

Primiți cu vii aplauze, au 
luat apoi cuvîntul Pierro Pie- 
ralli, președintele F. M. T. D. 
P. N. Reșetov, președintele Co
mitetului organizațiilor de ti
neret din U.R.S.S„ Prizco Bar
roso, membru în conducerea 
Organizației Tinerilor Revolu
ționari din Cuba, N'Diongue 
Boubakar, reprezentantul Ti-

neretului Democrat din Sene
gal, și Thomas Michael Jala, 
din partea Ligii Tineretului 
Comunist din Canada-

în numele tinerilor din ță
rile pe care le reprezintă, vor
bitorii au mulțumit tineretu
lui, întregului popor romîn, 
pentru primirea călduroasă fă
cută, pentru condițiile create 
în vederea bunei desfășurări 
a lucrărilor sesiunii Biroului 
F.M.T.D. Ei au subliniat im
portanța deosebită pe care se
siunea Biroului Federației, do
cumentele adoptate, o au în 
condițiile actuale ale luptei 
tineretului lumii pentru pace, 
democrație și progres social, 
pentru coexistență pașnică, îm
potriva colonialismului și im
perialismului.

Oaspeții au subliniat în cu- 
vintul lor succesele remarca
bile obținute de tineretul din 
țara noastră, de poporul ro
mîn, pe frontul construcției 
pașnice, în îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață, și 
și-au exprimat admirația față 
de eforturile poporului nostru 
pentru apărarea păcii, pentru 
asigurarea unui viitor fericit

tinerei generații. In acest sens 
a fost relevată importanța 
propunerii făcute de guvernul 
R. P. Romîne cu privire la e- 
ducarea tineretului în spiritul 
păcii și prieteniei între po
poare, propunere discutată și 
însușită de OJLU.

Oaspeții au vorbit, de ase
menea, despre lupta tineretu
lui din țările lor pentru apăra
rea bunului cel mai de preț 
al omenirii — pacea, despre 
semnificația și importanța ce
lei de-a Vl-a Adunări a orga
nizațiilor membre ale F.M.T.D, 
și a celui de-al VIII-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru pace și prie
tenie, subliniind că F.M.T.D.» 
organizațiile sale își vor adu
ce și de aci înainte aportul 
la lupta tineretului pentru 
pace și un viitor fericit.

Sutele de participanți la în- 
tîlnire — gazde și oaspeți — au 
intonat laolaltă Imnul.F.M.T.D.

Intîlnirea s-a încheiat cu un 
frumos program de cîntece și 
dansuri prezentat de Ansam
blul artistic al U.T.M.

(Agerpres)

Conferința de presa
cu prilejul lucrărilor

Biroului F.M.T.D.sesiunii
Duminică la amiază a avut 

loc la sediul Uniunii Ziariști
lor din R. P. Romînă o con
ferință de presă, organizată 
cu prilejul lucrărilor sesiu
nii Biroului Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, 
care a avut loc la București 
între 10-13 ianuarie. Au parti
cipat din partea F.M.T.D. 
membri ai Secretariatului 
care au luat parte la lucră
rile sesiunii. Au fost de față 
ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine.

Conferința de presă a fost 
deschisă de redactorul șef al 
ziarului „Scînteia tineretului14, 
Anghel Paraschiv, după care 
Claude Gatignon, secretar ge
neral al F.M.T.D., a făcut o 
scurtă expunere asupra lucră
rilor recentei sesiuni a Birou
lui Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat.

Vorbitorul a arătat că Bi
roul F.M.T.D. a discutat pro
blemele esențiale ale luptei 
tinerei generații pentru pace, 
independență națională, de
mocrație, progres și un viitor 
mai bun. Biroul a elaborat 
documente privind pregătirea 
celei de-a Vl-a Adunări a or
ganizațiilor membre ale 
F.M.T.D. care va avea loc la 
Varșovia și a stabilit sarci
nile Federației în vederea ce
lui de-al VIII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților ce se va ține la Hel
sinki.

Examinînd problemele tine
retului din epoca noastră — a 
spus vorbitorul — în cadrul 
sesiunii s-a subliniat că prin
cipala trăsătură caracteristică 
a situației internaționale este 
faptul că forțele păcii, demo
crației și progresului precum
pănesc asupra acelora ale im
perialismului, reacțiunii și 
războiului. Prin eforturile u- 
nite ale tuturor forțelor iubi
toare de pace, la care tine
retul participă într-o mare 
măsură, forțele reacțiunii și 
războiului pot fi silite să bată 
în retragere, războiul poate fi 
preintimpinat

Pe o mare întindere a pă- 
mîntului a apărut și se conso
lidează o societate nouă, în 
care tineretul poate, în sfîrșit. 
să cunoască o viață luminoa
să, eliberată pentru totdea
una de coșmarul exploatării, 
al asupririi economice și so
ciale.

In același timp, sub ochii 
tinerei generații are loc pro
cesul prăbușirii sistemului co
lonial. FAI.T.D. sprijină cu 
toată energia lupta împo
triva colonialismului. care 
este o contribuție importantă 
la lupta pentru pace. Biroul 
F.M.T.D., in cursul discuțiilor

și prin rezoluțiile adoptate, 
și-a manifestat solidaritatea 
cu revoluția cubană, cu ac
țiunile Indiei pentru elibera
rea teritoriului Goa, cu lupta 
tineretului din Indonezia în 
vederea eliberării Irianului 
de vest, cu eroica luptă a po
porului algerian pentru inde
pendentă etc.

Biroul F.M.T.D. a constatat 
că, în fața creșterii puterni
cei mișcări pentru pace, îm
potriva imperialismului, pen
tru bunăstare și progres, 
cercurile imperialiste, în pri
mul rînd cele din S.U.A., 
opun o rezistență înverșuna
tă, făcînd să crească perico
lul de război. în această si
tuație, sesiunea noastră a sub- 
linit că sarcina primordială 
a F.M.T.D. este de a lupta 
pentru unirea și mai strînsă 
a tineretului lumii în lupta 
pentru o pace trainică.

Marile sarcini și obiective 
de acțiune pe care F.M.T.D. 
le pune în fața tinerilor din 
lumea întreagă sînt: să ac
ționeze pentru salvgardarea 
păcii, pentru dezarmarea to
tală și controlată, ca mijloc 
esențial de a impune pacea, 
înțpotriva politicii de agresiu
ne și război a imperialismu
lui. Tinerii devin tot mai con- 
știenți de faptul că numai 
respectarea principiilor de 
coexistență pașnică poate să 
scutească tînăra generație de 
ororile unui nou război mon
dial Ei cer dezarmarea gene
rală, totală și controlată, în
cetarea oricăror experiențe cu 
arma^ atomică și termonu
cleară prin încheierea unui 
acord între țările care dețin 
aceste arme. Biroul F.M.T.D. 
cheamă tineretul lumii să în
tărească tot mai mult lupta 
pentru încheierea tratatului 
de pace german și transfor
marea Berlinului occidental 
într-un oraș liber, neutru și 
demilitarizat, să organizeze 
acțiuni împotriva bazelor mi
litare vest-germane și a pre
zenței Bundeswehrului în di
ferite țări.

F.M.T.D. cheamă pe tinerii 
de pretutindeni să intensifice 
lupta pentru a se pune capăt 
pentru totdeauna colonialis
mului și asupririi imperialiste, 
pentru a consolida și apăra 
independența națională.

Biroul F.M.T.D. cheamă ti
neretul să sărbătorească ziua 
de 24 aprilie ca o mare zi de 
luptă a tineretului împotriva 
colonialismului și pentru co
existența pașnică.

La sesiunea Biroului F.M.T.D., 
a continuat vorbitorul, s-a 
arătat, de asemenea, că orga
nizațiile de tineret trebuie să

se preocupe și mai departe de 
toate problemele care privesc 
drepturile și revendicările e- 
conomice ale tinerei generații, 
pentru participarea tineretu
lui la viața socială și politică 
a fiecărei țări, împotriva șo
majului, pentru dreptul la 
muncă și salariu egal la mun
că egală, pentru pregătirea 
profesională și calificare, pen
tru democratizarea învăță- 
mîntului, asigurarea odihnei 
și a dreptului la cultură.

Toate eforturile F.M.T.D., 
pe baza obiectivelor sale poli
tice și a programului său, sînt 
menite să favorizeze dezvol
tarea mișcării de masă a ti
neretului cît mai larg posibil, 
înlesnind unirea și acțiunea 
tinerei generații și colabora
rea între organizațiile de ti
neret.

Pentru a realiza aceste o- 
biective. sesiunea Biroului 
F.M.T.D. a hotărît ca în pe
rioada următoare F.M.T.D. 
să-și concentreze eforturile 
mai ales în vederea sprijinirii 
Congresului mondial pentru 
dezarmare și pace convocat 
de sesiunea de la Stockholm- 
a Consiliului Mondial al Păcii; 
în vederea pregătirii Adunării 
organizațiilor membre ale 
F.M.T.D.. care va avea loc la 
Varșovia, să contribuie în mod 
hotărîtor la succesul celui 
de-al VIII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen
ților pentru pace și prietenie 
de la Helsinki.

Sîntem siguri că toate a- 
cestea vor întări F.M.T.D., 
care este organizația comba
tivă a forțelor iubitoare de 
pace, democratice și antiim- 
perialiste din mișcarea de ti
neret.

In încheiere, Claude Gatig
non a arătat că partiCxpanții 
la sesiunea Biroului F.M.T.D, 
au fost deosebit de satisfăcuți 
de a fi avut prilejul să cu
noască realizările poporului și 
tineretului din R. P. Romînă. 
El a mulțumit Uniunii Tine
retului Muncitor pentru con
dițiile optime asigurate desfă
șurării lucrărilor sesiunii cît 
și pentru aportul adus în 
cadrul discuțiilor prin repre
zentanții săi.

Ziariștii prezenți au pus 
apoi o serie de întrebări 
privind activitatea de vii
tor a F.M.T.D. în răspunsuri
le date, membrii Secretaria
tului F.M.T.D. s-au referit^ 
prin exemple concrete, la di
verse acțiuni pe care le va 
întreprinde F.M.T.D. în lupta 
pentru realizarea obiectivelor 
nobile ce îi stau în față.

(Agerpres)

------ „Cinci zile și cinci nopți“

■
 u cițiva ani in ur

mă, zi de zi, mii 
de moscoviți se 
rînduiau in șirul 
nesfîrșit al celor 
care așteptau cu 

răbdare, in fața Muzeului de 
arte plastice,, Pușkin", să le 
vină rândul pentru a admira 
nemuritoarele opere de artă a- 
parținînd celebrei galerii de 
tablouri din Dresda, înainte 

ca acestea să fi fost remise, 
de guvernul sovietic — Repu
blicii Democrate Germane. 
Toate aceste minunate creații 
ale geniului uman, care sute 
de ani au înaintat ochii și su
fletele oamenilor prin inega
labila lor frumusețe, ar fi fost 
astăzi țăndări și scrum dacă 
in frământatele zile ale anu
lui 1945 armata sovietică nu 
le-ar fi salvat de barbaria fas
cistă, dacă ani de-a rindul, 
zeci de restauratori din Uniu
nea Sovietici n-ar fi lucrat, 
cu pasiune și migală, pentru 
repararea stricăciunilor prici
nuite tablourilor de furia dis
trugătoare a naziștilor încol
țiți în propria lor vizuină.

Prima coproducție realizată 
de cineaștii sovietici și ger
mani, ne vorbește, prin limba

Există in acest film un per
sonaj — plutonierul Efim Koz
lov (interpretat cu o impresio
nantă înțelegere și sinceritate 
de actorul Vsevolod Sanaev), 
care întruchipează tema uma
nismului armatei sovietice, al 
omului sovietic.

Cine ar fi putut bănui vreo
dată că destinul „Madonei six-

prezentind diferite categorii 
de cetățeni germani, a căror 
evoluție morală și civică este 
plină de semnificații. Pentru 
antifascistul Erich Braun, 
care de 20 de ani a luptat și 
suferit in tranșeele Barcelonei 
și Madridului sau in lagărele 
hitleriste ale morții, pentru a 
contribui la zdrobirea hitleris- 

mului, pentru 
Katrin, scăpată 
ca prin minune 
cu viață din in
fernul acelorași 
lagăre de con
centrare, pentru 
minerul Baum, 
-.are consideră ca 
o datorie de o-

noare să participe, alături 
de Efim, la operația de 
deminare, pentru ceilalți 
mineri și țărani muncitori 
germani, sfirșitul războiului 
înseamnă, in fine, după atîția 
ani de teroare și suferință, 
posibilitatea de a începe o 
viață nouă. Cu mijloace sim
ple de expresie sint cuprinse 
în film episoadele scurte care 
înfățișează primii pași pe care 
poporul german, cu sprijinul 
larg și prietenesc al armatei

jul atit de grăitor al artei fil
mului, despre acele „cinci zile 
și cinci nopți” hotărâtoare pen
tru existența Galeriei de la 
Dresda. Dar nu numai despre 
aceasta.

Considerind ca fir conducă
tor al filmului acțiunile intre- 
prinse de armata sovietică 
imediat după ocuparea Dres- 
dei, pentru găsi
rea și salva
rea tablourilor 
ascunse de fas 
oiști in tunele. 
subterane sau 
galerii de mină 
inundate, scena
ristul "Wolfgang 
Ebeling și regi
zorul Lev Arnștam au ur
mărit totodată evoluția unor 
destine umane și felul în care 
s-au închegat încă din prime
le zile după victorie, relațiile 
de prietenie intre ostașii so
vietici și oameni ai muncit 
germani.

In condițiile istorice ale su
premei încleștări în lupta îm
potriva fascismului și a ma
rii izbînzi, cele „cinci zile și 
cinci nopți" dobindesc un cu
prins de o mare complexitate, 
echivalent cu cel al unor de
cenii sau secole.

tine" — acea uluitoare capo
dopera a marelui Rafael — se 
va împleti cândva cu cel dl 
unui simplu om sovietic, plu
tonierul Efim Kozlov.

Plutonierul Efim Kozlov, cel 
mai profund și precis contu
rat personaj al filmului „Cinci 
zile și cinci nopți", e unul 
din acel eroi care rămân, a- 
dine și pentru multă vreme, 
vii în inimile spectatorilor.

Dar în complexul de acțiuni 
al celor cinci episoade ale fil
mului, sînt antrenate și alte 
personaje, multe dintre ele re-

sovietice, ii face spre o viață 
normali, liberă, creatoare.

Evoluția pictorului Paul 
Nauman, unul din eroii prin
cipali ai filmului (interpretat 
cu multă sobrietate și forță 
dramatică de tinărul actor 
Heinz Dieter Knaup), drumul 
lui către înțelegerea noilor 
realități create de victoria a- 
supra fascismului, este mat di
ficili și contradictorie. Crea- 
torii filmului au accentuat, cu 
multă pricepere, elementele 
capabile să determine pa
sul talentatului pictor de 
la izolarea de oameni și ne
încrederea în viață, la înțele
gerea necesității de a lupta 
pentru o lume nouă, pentru 
zdrobirea tuturor rămășitelot 
trecutului întunecat.

Se mai pot spune multe lu
cruri despre această valorous! 
creație a cineaștilor sovietici 
și germani. Dar ne vom mul
țumi să încheiem eu convinge
rea că interesantul film „Cinci 
zile și cinci nopți" va fi vi
zionat de cît mai mulți tineri, 
care-și vor îmbogăți sufletul 
cu învățămintele unei admira- 
bile lecții despre umanismul 
socialist.

ANA EREMIA

In curînd pe ecrane

NOUL FILM ROMÎNESC
S-A FURAT O BOMBĂ

O producție a studioului cinematografic
„București"

Scenariul și regia: ION POPESCU-GOPO
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4 Alături de Cuba liberă!
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Lucrări pentru electrificarea liniei ferate sovietice Cauca- 
zul de nord

cu succes
a marșului cercetătorilor polari

sovietici în
MIRN11 14 (Agerpres). - 

TASS transmite: După ce a 
străbătut regiunile centrale ale 
continentului de gheață, con
voiul de sănii și tractoare al 
celei de-a 6-a expediții sovie
tice de cercetări științifice din 
Antarctida a sosit la stația 
tercontinentală antarctică 
vietică Komsomolskaia. în 
Iul acesta s-a încheiat 
succes marșul pentru efectua
rea de cercetări științifice 
gigantul perimetru cu o 
praf ață de peste 100.000 
pătrați.

Itinerariul marșului a 
cut de la stația Komsomolska
ia prin stațiile intercontinen
tale Sovetskaia și Vostok. Pen
tru prima oară în istoria cer
cetării Antarctidei a fost stră
bătut de-a latul platoul de 
mare altitudine Sovetskoe des
coperit în anul 1958 de cerce
tătorii polari sovietici. Lungi
mea totală a itinerariului a 
fost de 1.500 km. Aproximativ 
o treime a itinerariului a 
trecut prin regiuni unde nu a 
călcat niciodată picior de om.

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

In curszil marșului s-a efec
tuat pentru prima 
minarea geodezică 
înălțimilor calotei 
regiunea centrală 
dei de est. Aceste 
fost începute încă 
de participanții la cea de-a pa-

in- 
so- 
fe- 
cu

în 
SU- 
km

tre-

oară deter- 
precisă a 

glaciale în 
a Antarcti- 
lucrări au 
acum 2 ani

Poporul indonezian
se pregătește pentru 

eliberarea

Irsanufui de vest

DJAKARTA 15 (Agerpres). 
Corespondentul agenției Asso
ciated Press anunță din Dja
karta că „Indonezia s-a apro
piat de faza mobilizării gene
rale". La 14 ianuarie, scrie 
corespondentul, conducerea ar
matei a anunțat că zeci de mii 
de voluntari, care au răspuns 
la apelul președintelui Sukar
no privind alungarea olande
zilor din Irianul de vest, vor 
fi chemați sub arme la 15 ia
nuarie și vor începe instruc
ția militară.

Anterior, generalul de bri
gadă Ahmed Djani, șeful sta
tului major operativ pentru 
eliberarea Irianhlui de vest, a 
anunțat că instrucția militară 
se desfășoară nu numai în re
giunile învecinate cu Irianul 
de vest, ci și „în toate cele
lalte regiuni ale țării".

Funeraliile

Antarctida
tra expediție științifică sovie
tică antarctică.

Asemenea măsurători in in
teriorul continentului antarctic 
n-au fost efectuate pină acum 
de nici o țară. De-a lungul în
tregului itinerariu al marșului, 
oamenii de știință sovietici au 
efectuat observații științifice în 
domeniul geodeziei, magnetis
mului terestru, gravimetrici, 
glaceologiei, meteorologiei. De 
un mare interes științific sînt 
cercetările efectuate în dome
niul aclimatizării omului la 
condițiile Antarctidei Con
voiul'de sănii și tractoare s-a 
deplasat în general la o înăl
țime de aproximativ 3.500 me
tri deasupra nivelului mării. 
Lipsa acută de oxigen, geruri
le care ajungeau pînă la 50 
grade sub zero și zăpada foar
te afinată au îngreunat în 
mare măsură lucrările.

Materialele culese de parti
cipanții la marș vor fi folosi
te în noile lucrări ale carto
grafilor polari, inclusiv pentru 
atlasul Antarctidei la care se 
lucrează în prezent.

NEW YORK 15 (Agerpres). 
Cercurile largi ale opiniei pu
blice din țările Americii La
tine coDdainpă în mod hotă
rât conferința miniștrilor de 
Externe ai țărilor membre ale 
Organizației Statelor Ame
ricane care urmează să albe 
loc, și se pronunță in spriji
nul revoluției cubane.

Potrivit știrilor din Caracas 
fostul ambasador al Venezue
la în Mexic, Ugarte Pelajo a 
declarat că din punct de ve
dere al dreptului interameri- 
can conferința de la Punta del 
Este va fi ilegală. Conferin
ța miniștrilor de Externe al 
statelor americane poate apli
ca sancțiuni doar în cazul a- 
mestecului unui stat american 
In treburile altui stat. „De 
aceea a încerca să se aplice 
sancțiuni împotriva 
ceea ce urmărește în primul 
rînd conferința de la “ 
del Este — înseamnă a comite 
o ilegalitate”.

Guvernul Cubei, scrie ziarul 
„Tribuna Popular” din Vene
zuela întruchipează poporul 
cuban, deoarece revoluția a 
predat pămînturile în mîinile 
țăranilor, a luat de la impe
rialiști mijloacele de produc
ție, a lichidat analfabetismul 
și a ridicat nivelul de trai al 
poporului.

Cuba, subliniază ziarul, 
„promovează o politică inter
nă și externă care îi garan
tează sprijinul popoarelor din 
lumea întreagă, în special al 
popoarelor Americii Latine”.

Din Mexic se comunică că 
Partidul Comunist din Mexic 
a publicat o declarație în care 
se arată că imperialismul 
nord-american intenționează 
să obțină la conferința miniș
trilor de Externe o încălcare 
fățișă a principiilor neameste
cului și autodeterminării po
poarelor și se face apel la 
întregul popor mexican să-și 
exprime solidaritatea sa cu 
Cuba și să condamne inten
țiile agresive ale imperialiș
tilor.

Ziarul conservator din Boli
via „Diario” analizînd scopu
rile conferinței miniștrilor de 
Externe care urmează să aibe 
loc la Punta del Este scrie : 
„După părerea noastră, orice 
amestec direct sau indirect, 
orice agresiune fățișă sau ca
muflată împotriva oricărei țări

reprezintă o amenințare pen
tru pace in lumea întreagă

Conducătorul Sindicatului 
minerilor, vicepreședintele se
natului Boliviei Mario Torres 
Caliehas, a declarat că Boli
via trebuie să întrețină ca și 
înainte relații diplomatice cu 
Cuba „în pofida faptului că 
guvernele, care nu reprezintă 
popoarele lor, s-au alăturat 
complotului monopolurilor in
ternaționale împotriva revo
luției cubane”.

După cum anunță corespon
denta! agenției Prensa Latina

din Washington, Statele Unite 
depun eforturi uriașe pentru 
a zădărnici conferința repre
zentanților popoarelor țărilor 
Americii Latine, convocată la 
Havana din inițiativa fostului 
președinte al Mexicului Laza
ro Cardenas și a altor mili
tanți de seamă ai vieții poli
tice și publice ale Americii 
Latine. Ambasadele america
ne de diferite instituții ale 
Statelor Unite au primit in
strucțiuni să pună tot felul de 
piedici în calea convocării a- 
cestei conferințe.

Vizita
Iui A. I. Mihoian 

în Ghana

Cubei,

Punta

CONGO: Evenimentele
din Provincia Orientală

LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres). 
— TASS transmite: După cum a 
declarai reprezentantul O.N.U., în 
ultimele trei zile la Stanleyville, 
principalul oraș a| Provinciei O- 
rienfale, au avut loc ciocniri ar
mate între unităfile de jandarme
rie care îl sprijină pe Antoine 
Gizenga, prim-locfiitor al pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
și detașamente ale armatei con
goleze de sub comanda lui Lun- 
dula. în timpul acestor ciocniri 
trupele O.N.U. au intervenit de- 
zarmînd pe jandarmii, partizani ai 
lui Gizenga.

în comunicatul dat publicității 
de cancelaria primului ministru 
Adoula, evenimentele din Stanley
ville sînt caracterizate 
„rebeliune" organizată 
de Gizenga.

După cum a devenit

cu

drept o 
chipurile

cunoscut, 
într-o telegramă adresată lui 
doula, Gizenga a comunicat 
va sosi la Leopoldville la 20 
nuarie.

A- 
că 
ia-

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : U Thant, secre
tar general provizoriu al O.N.U., 
a dat trupelor O.N.U. din Congo 
instrucțiuni „de a restabili ordi
nea și legalitatea'* în Provincia 
Orientală din Congo.

în același timp, purtătorul de

cuvînt pentru legăturile cu presa 
al secretarului general provizoriu 
al O.N.U. a recunoscut că la car
tierul general al O.N.U. nu există 
date amănunțite referitoare la si- 
tuafia din Stanleyville.

Sub paravanul discuțiilor
privire la ^conciliere*, a cărei 
idee este apărată cu îndărătnicie 
de puterile coloniale și în primul 
rînd de Statele Unite, în ultima 
vreme în presa americană se des
fășoară o campanie propagandis
tică zgomotoasă împotriva lui An
toine Gizenga, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Congo. Dacă ar fi să 
se dea crezare acestei campanii, 
nu Chombe, asasinul eroului na
țional al Congoului, Patrice Lu
mumba,și protectorii lui prezintă 
o amenințare pentru independența 
șl integritatea Congoului, ci Gi
zenga, succesor al lui Lumumba.

încă în numărul său din 6 de
cembrie 1961 ziarul „Wall Street 
Journal*, organ al „marelui busi
ness" american, 
ză să acapereze 
noscut fățiș că 
presiuni asupra
tariatului O.N.U. pentru a-l sili 
,,să-| condamne pe Gizenga*. Nu 
a așteptat oare conducerea O.N.U. 
doar un prilej potrivit pentru a 
ceda în fața acestor presiuni T

care intenfionea- 
Congoul, a recu- 

S.U.A. exercită 
conducerii Secre-

Azi reîncep lucrările Conferinței 
tripartite de la Geneva

GENEVA 15 (Agerpres). — La 
16 ianuarie reîncep la Geneva 
lucrările Conferinței în problema 
încetării experiențelor nucleare la 
care participă U.R.S.S., S.U.A. și 
Anglia. Această conferinfă a fost 
întreruptă anul trecut la 21 de
cembrie în urma cererii reprezen
tanților puterilor occidentale.

în această perioadă de trei 
săptămîni cît a durat suspendarea 
lucrărilor conferinței de la Gene
va, puterile occidentale 
de a acționa în vederea 
eforturilor 
problemă, 
lor noi 
cale. La 
subterane 
nite s-a adăugat în această peri
oadă afirmarea oficială a hofărî- 
rii de a pregăti o serie de ex
periențe nucleare în atmosferă.

Baza cea maj rațională în ve
derea rezolvării definitive a pro
blemei încetării experiențelor nu
cleare există Ea este oferită de 
propunerile sovietice, realiste și 
constructive, conținute în decla
rația guvernului U.R.S.S. din no
iembrie 1961. Aceste propuneri 
au fost salutate cu o largă apro
bare, trezind speranțe de soluțio
nare a problemei. „Se pare, scria 
agenția oficioasă franceză, Fran
ce Presse, că guvernul sovietic a 
găsit o formulă care ar permite

departe 
ușurării 
această 
politica 
această 

nucleare

de a solufiona 
au ridicat prin 
obstacole pe 
experiențele 

efectuate de Statele U-

încă de pe acum suspendarea 
universală a experiențelor nu
cleare".

Din păcate însă, cercurile mi
litariste și de dreapta din Statele 
Unite întreprind acțiuni intense 
în scopul îngreunării căii spre un 
acord. Faptul acesta își găsește 
expresia în bugetul militar al 
S.U.A. anunțat de președintele 
Kennedy și care însumează peste 
50 de miliarde de dolari.

Reluarea lucrărilor conferinței 
tripartite de la Geneva în pro
blema încetării experiențelor nu
cleare va fi urmată în martie de 
conferința comisiei pentru dezar
mare în care, potrivit hotărîrij A- 
dunării Generale a O.N.U., vor 
fi reprezentate 18 state, printre 
care și Republica Populară Ro-

ACCRA 15 (Agerpres). — 
A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., își continuă 
vizita de prietenie în Ghana.

In dimineața zilei de 13 ia
nuarie, Kwame Nkrumah, pre
ședintele Republicii Ghana, a 
făcut o vizită lui A. I. Miko
ian la reședința acestuia de la 
Statehouse. Apoi Kwame 
Nkrumah și A. I. Mikoian au 
plecat în regiunea Akosombo 
unde se efectuează lucrările de 
pregătire pentru construirea 
unei hidrocentrale pe fluviul 
Volta. A. I. Mikoian s-a docu
mentat în amănunțime asupra 
proiectului viitoarei instalații 
hidroenergetice.

lui Ajoy
DELHI 15 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 14 ianua
rie, oamenii muncii din India 
au condus pe ultimul drum pe 
eminentul fruntaș al mișcării 
comuniste și muncitorești in
diene și internaționale, Ajoy 
Ghosh, secretar general al 
Consiliului Național al Parti
dului Comunist din India.

Moartea prematură a tova
rășului Ajoy Ghosh, care timp 
de zece ani a condus neîn
trerupt Consiliul Național al 
Partidului Comunist din India, 
a îndurerat profund clasa 
muncitoare din India.

Dis-de-dimineață, spre sediul 
grupului parlamentar al Parti
dului Comunist din India au 
început să se îndrepte oameni 
ai muncii din capitala Indiei, 
spre a aduce ultimul prinos 
credinciosului fiu al poporului 
indian, care și-a consacrat în
treaga viață luptei pentru fe
ricirea poporului său. Sicriul 
cu corpul neînsuflețit, acope
rit cu steagul roșu al Partidu
lui Comunist din India, era în
conjurat de flori. Mereu noi 
și noi coroane de flori au fost 
depuse din partea organizați
ilor de partid din diferite ora
șe ale țării, din partea mun
citorilor, organizațiilor ob
ștești, sindicale și de tineret,

Ghosh
din partea președintelui In
diei, R. Prasad. Au depus co
roane de flori ambasadorii 
U.R.S.S., R. S'. Cehoslovace, 
R. P. Romîne, R. P. Bulgaria, 
Republicii Cuba și alții.

La ora 10,20 cortegiul fune
rar a pornit pe străzile ora
șului Delhi spre malul rîului 
Jumna.

Procesiunea funerară a du
rat mai mult de trei ore. La 
ora 14,00 corpul defunctului a 
fost incinerat la crematoriul 
de pe malul rîului Jumna. La 
ceremonie au fost de față cei 
mai vechi militanți ai Parti
dului Comunist din India, 
membrii Consiliului Național 
și ai Comitetului Central Exe
cutiv ale Partidului Comunist 
din India, membrii fami
liei defunctului, ambasadorul 
U.R.S.S. în India, ambasadorii 
R. S. Cehoslovace, R. P. Ro
mîne, R. P. Bulgaria, repre
zentantul comercial al R. D. 
Germane, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii 
Cuba, precum și reprezentanți 
ai Ambasadei R. P. Chineze și 
alții.

Amintirea tovarășului Ajoy 
Ghosh va rămîne neștearsă în 
inimile luptătorilor pentru 
triumful comunismului.

In Franța și Algeria

Se intensifică dezmățul fascist
PARIS 15 (Agerpres). - 

Ziua de 14 ianuarie 1962 a 
fost una din cele mai sînge- 
roase zile pentru populația 
Algeriei, așa își încep relatările 
majoritatea corespondenților 
de presă străini aflați în Al
geria la 14 ianuarie. Intr-un 
prim bilanț incomplet al a- 
cestei zile sîngeroase, cores
pondentul din Alger al Agen
ției France Presse, relatează

că duminică au fost omorâte la 
Alger, Oran, Bone și Constan
tine peste 50 de persoane, iar 
alte 116 au fost grav rănite.

Paralel cu intensificarea ac
țiunilor teroriste în Algeria, 
elementele ultracolonialiste 
din cadrul „Organizației ar
mată secretă” își multiplică 
actele banditești și în Fran
ța. Potrivit relatărilor cores 
pondentului agenției Rcutci

Pp scurt

Recent a avut loc o puternică demonstrație a cetățenilor 
din Paris împotriva provocărilor fasciste ale O.A.S. In foto

grafie : Un aspect din timpul demonstrației

pp xcurtttfTiUni

împotriva regimului 
saiazarist

cercurile tot mai largi ale po
porului portughez. Corespon
denții de presă străini rela
tează că la toate facultățile 
Universității din Coimbra stu
denții au început o acțiune 
de protest împotriva arestării 
a 14 dintre colegii lor de că
tre siguranța salazaristă. In 
incinta universității a avut loc 
la 13 ianuarie o manifestație 
în cadrul căreia studenții au 
defilat în tăcere cerînd elibe
rarea colegilor lor.

DELHI. — La 11 ianuarie, în 
cadrul unei solemnități oficia
le prezidate de primul minis
tru Nehru, s-a închis Tîrgul 
Internațional de la Delhi.

Țara noastră a participat Ia 
acest tîrg cu două pavilioane 
în care au fost expuse utila
je petroliere, între care două 
sonde în funcțiune, mașini 
unelte, utilaj agricol, utilaj de 
construcții precum și bunuri 
de larg consum.

în cele 58 de zile de func
ționare, pavilioanele au fost 
vizitate de vicepreședintele 
Indiei, Radhakrishnan, primul 
ministru Nehru, miniștri și o- 
ficialități din guvernul indian, 
oameni de afaceri și de peste 
500.000 de locuitori din Delhi 
șl din alte localități.

Titov va vizita Birmania în
tre 17 și 20 ianuarie.

Răspunzînd invitației lui Ho 
Și Min președintele Republicii 
Democrate Vietnam, la 21 ia
nuarie cosmonautul Gherman 
Titov va sosi în R. D. Viet
nam.

0 acfune fățiș agresivă
a blocului N. A. T. 0

OCCIDENTAL

MOSCOVA. - La invitația 
guvernului Uniunii Birmarc, 
maiorul cosmonaut Gherman

numai în noaptea de 13 spre 
14 ianuarie au fost săvîrșite 
în principalele orașe ale Fran
ței peste 10 atacuri cu bombe 
și focuri de armă asupra imo
bilelor și persoanelor care cer 
tot mai insistent luarea unor 
măsuri drastice împotriva ban
delor de asasini din cadrul 
O.A.S. în dimineața zilei de 
14 ianuarie relatează cores
pondentul agenției Reuter, o 
bandă de huligani fasciști a 
atacat cu focuri de armă pe 
fostul primar al orașului 
Nuayone, departamentul Oise. 
Atentate asemănătoare au mai 
fost înregistrate și la Paris 
împotriva imobilelor unor per
sonalități care se pronunță 
pentru încetarea războiului 
din Algeria și pentru începe
rea de urgență a tratativelor 
cu Guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria.

Ca urmare a intensificării 
desmățului fascist și a pasivi
tății autorităților franceze fa
ță de bandiții din O.A.S., for
țele democrate din Franța sînt 
tot mai hotărîte să bareze ca
lea complotiștilor fasciști. Pre
sa franceză relatează că în 
ultimele zile în majoritatea 
departamentelor franceze au 
fost create noi comitete anti
fasciste de vigilență,
ianuarie Consiliul general 
departamentului Gard, 
care fac parte comuniști, 
cialiști, radicali, membri
Partidului Mișcarea Republi
cană Populară, precum șl 
membri ai Partidului guver
namental U.N.R., au adresat 
un apel populației din acest 
departament să-și strîngă și 
mai mult rîndurile în jurul 
comitetelor de vigilență pen
tru a bara calea fascismului.

Pînă la 13 ianuarie apeluri 
asemănătoare au fost lansate 
de Consiliile generale din 
peste 27 de departamente ale 
Franței.

La 13 
al 

din 
so
ni

BERLINUL
14 (Agerpres). La 13 ianuarie 
în Berlinul occidental au so
sit aproximativ 100 de repre
zentanți ai N.A.T.O., precum 
și 70 de membri ai parlamen
telor din țările participante la 
Uniunea Europei occidentale. 
Ambele grupuri au venit în 
Berlinul occidental la invita
ția guvernului de la Bonn, 
deși drepturile acestuia nu se 
extind, după cum se știe, a- 
supra Berlinului occidental.

★

BERLIN 14 (Agerpres). — 
In legătură cu noua provoca
re pe care liderii N.A.T.O. in
tenționează să o înfăptuiască 
în Berlinul occidental, un 
purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe 
R. D. Germane a declarat:

Trimițînd reprezentanți ai

N.A.T.O. și ai Uniunii Euro
pei occidentale în Berlinul 
occidental, puterile occidenta
le dovedesc că sînt pentru 
menținerea Berlinului occi
dental ca „oraș de front" și 
intenționează să folosească în 
continuare teritoriul acestuia 
pentru propaganda dușmănoa
să și activitatea subversivă 
împotriva R. D. Germane și 
a altor țări socialiste.

în declarație se subliniază 
în continuare că blocul agre
siv al N.A.T.O. n-are ce căuta 
în Berlinul occidental. încer
cările blocului imperialist 
N.A.T.O., unde funcțiile de 
conducere sînt ocupate de im
perialiștii vest-germani și de 
generalii hitleriști, de a se a- 
mesteca în treburile Berlinu
lui occidental trebuie să fie 
considerate ca o acțiune fățiș 
agresivă.

-------

Studenți algerieniNEW YORK. — Corespon
dentul din Makassar (Celebe- 
3U1 de sud) al agenției U.P.I.. 
anunță că la 14 ianuarie re
prezentanți al armatei indone
ziene au arestat încă o per
soană complice Ia atentatul 
împotriva președintelui Su
karno, care a fost identificat 
ca omul care într-adevăr a a- 
runcat grenada in timpul re
centei tentative de atentat a- 
supra vieții lui Sukarno. A- 
nunțînd această arestare, co
lonelul Yussuf, comandantul 
districtului militar al Indone
ziei de răsărit a declarat că a- 
cest indivit suspect este un 
oetățean indonezian, fost ser
gent in trupele olandeze.

Herald

— con- 
miliar- 
în tri-

Balanțâ de plăți 
a S. U. A. în plin 

dezechilibru
WASHINGTON 15 (Ager

pres). - Depășind pronosticu
rile cele mai pesimiste, ci
frele provizorii asupra defici
tului balanței de plăți a S.U.A. 
au atins în trimestrul octom- 
brie-decembrie 1961 cifra 
uriașă de 5 miliarde de dolari. 
După cum subliniază agenția 
Associated Press, ea reprezin
tă o creștere alarmantă în 
comparație cu deficitul 
siderabil și el — de 3,1 
de dolari, înregistrat 
mestrul anterior.

Ziarul „New York
Tribune" arată că nici „pentru 
anul 1962 nu există prono
sticuri optimiste" în această 
direcție. Unul dintre factorii 
determinant! ai situației ba
lanței de plăți este comerțul 
exterior. Or, ziarul arată că 
„există puține posibilități ca 
exporturile să depășească în 
1962 volumul realizat în 1961". 
Dimpotrivă, se spune în arti
colul citat, exista șanse ca ele 
să scadă și, ca urmare, balan
ța de plăți să se dezechilibreze 
și mai mult

200 da cetăfeni vest-germani au organizat nu demult în fața cazărmilor unităților 
militare engleze de rachete din Duissburg o demonstrație de protest. După cum se 

vede și în fotografie, poliția a reprimat crunt pe demonstranți

al

arestați in Franța
r-j reședințele Comitetului 

executiv al Uniunii ge
nerale a studenților mu

sulmani din Algeria, Mokran, 
a declarat la 12 ianuarie că 
autoritățile franceze arestează 
pe studenții algerieni care lo
cuiesc în Franța. Studenții 
lanat și Buciuka au dispărut 
fără urmă acum o lună și ju
mătate. în numele Comitetului 
executiv el s-a adresat opiniei 
publice internaționale, precum 
și presei din Franța și din 
alte țări, chemîndu-le să cea
ră guvernului francez explica
ții asupra soartei studenților 
dispăruți fără urmă și a altor 
studenți arestați.

Fiumicino" și alimente alterate...
ROMA 15 — Corespondentul 

Agerpres transmite : „Scanda
lul Fiumicino- în care sînt im
plicate diferite persoane mar
cante din Italia — miniștri, 
foști miniștri — va fi obiectul 
unei furtunoase dezbateri par
lamentare, Incepînd de la 19 
ianuarie. Scandaloasa afacere 
a construirii aeroportului in
ternațional „Leonardo da 
Vinci" de la Fiumicino (30 km. 
de Roma) a stimit o vilvă Și 
mai mare in urma publicării 
in presă a diferitelor anchete, 
oficiale și neoficiale, care au 
scos la iveală o sumedenie de 
excrocherii, de combinații 
murdare ale unor demnitari 
italieni cu persoane din lumea 
bursei și speculațiilor finan
ciare.

Numeroasele materiale apă
rute in presă relevi ci in 
„Scandalul de la Fiumicino", 
principala răspundere pentru 
deturnarea unor sume de mul
te miliarde lire din bugetul 
statului, o poartă actualul mi
nistru de Rdeboi, Giulio An-

dreotti, dt și foștii miniștri 
Togni și Pacciardi. Ei sînt a- 
cuzați de a fi avizat construi
rea aeroportului de la Fiumi
cino — (lucrare care a costat 
pînă acum suma exorbitantă 
de 37 miliarde lire) — precum 
și îngăduința lor inadmisibilă 
față de calitatea lucrării. In 
prezent aeroportul este doar 
în parte practicabil, deoarece 
la mai multe piste de decola
re și aterizare s-au produs 
fisuri serioase. S-a constatat, 
de asemenea, că și construcția 
aerogării cu toate instalațiile 
sale prezintă serioase defec
țiuni tehnice. Potrivit calcule
lor experțitor, aeroportul de la 
Fiumicino necesită reparații 
structurale în sumă de circa 
30 milioane lire!

în presă au apărut de ase
menea informații despre colo
nelul de aviație D’Amici care 
„a supravegheat" lucrările de 
construcție ale aeroportului și 
care astăzi este posesorul unei 
gveri de zeci de milioane de 
lire, avere care bineînțeles nu 
provine din solda sa de ofi
țer.

„Scandalul de la Fiumicino" 
aruncă o lumină clară asupra 
excrocheriilor, mașinațiunilor 
de culise și panamalelor pa
tronate de Partidul guverna
mental democrat-creștin. Acest 
scandal, care se adaugă la se
ria altor scandaluri, a stârnit 
proteste vehemente în rîndul 
opiniei publice italiene care 
cere sancționarea exemplară 
a celor răspunzători pentru 
furturile de miliarde din banii 
statului (bani ai contribuabili
lor italieni). Partidele demo
crate au cerut demisia actua
lului ministru Andreotti și în
ceperea unei ample dezbateri 
parlamentare în legătură cu 
această afacere murdară.

Observatorii politici subli
niază că acest scandal, care a 
izbucnit în preajma deschide
rii congresului partidului de
mocrat-creștin (27 ianuarie), 
va avea implicații serioase 
pentru acest partid măcinat 
de frămîntări și lupte interne. 
Primul ministru Fanfani se 
găsește în fața unei alegeri 
deosebit de grele : fie să ape
re în bloc administrația sa,

însemna „acoperi- 
persoane vinovate,

ceea ce ar 
rea* unor 
fie să accepte să sancționeze 
pe autorii scandalului de la 
Fiumicino.

★

ROMA 15 — Corespondentul 
Agerpres transmite : în spita
lele și clinicile din orașul Nea- 
pole sînt internați 267 de copii 
intoxicați cu produse de cofe
tărie alterate puse în vînzare 
fără autorizația autorităților 
sanitare de control Ziarele ita
liene subliniază că intoxicarea 
copiilor din Neapole nu con
stituie „un fapt divers", ci 
este rezultatul unor practici 
tot mai frecvente în Italia de 
a pune în vînzare produse ali
mentare fie falsificate (italie
nii n-au uitat încă de faimo
sul scandal cu untdelemnul de 
măsline falsificat cu substanțe 
minerale), fie alterate, așa 
cum s-a întîmplat nu de mult 
cu produsele unor fabrici de 
mezeluri.
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